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U V O D   

 

 Pred vami je peto samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor, ki 

je izdelano na osnovi metodologije enotnih kazalcev uspešnosti knjižnične dejavnosti, ki 

jih je izbrala in oblikovala Komisija za kakovost UKM. Univerzitetna knjižnica Maribor 

nenehno sledi svojemu poslanstvu in ciljem, ga/jih uresničuje in ustvarja presežek. 

Študijsko leto 2010/2011 je zaznamovala promocija knjižničnih storitev in nadgradnja  

storitev za uporabnike Univerzitetne knjižnice Maribor, kot je nadgradnja portala za 

hkratno iskanje po večih elektronskih virih, testna prenova ponudbe knjižnega gradiva v 

prostem pristopu, prenova izobraževalnih vsebin in ponudba le-teh v e-učnem okolju 

Moodle, priprava na projekte Evropske prestolnice kulture in še bi lahko naštevali.  V 

slovenskem okolju je bilo to študijsko leto pomembno zaradi tega, ker je nastal predlog 

strokovnih standardov in priporočil za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih 

standardov. Predlog sicer nosi datum december 2011, vendar pot od elaborata do 

osnutka in končno predloga je bila dolga vso študijsko leto 2011/2011. Pri nastanku 

osnutka strokovnih standardov so sodelovali tudi strokovnjaki iz Univerzitetne knjižnice 

Maribor, ki so s svojim znanjem, izkušnjami in stališči prispevali k nastanku za 

knjižničarsko stroko tako pomembnega dokumenta. Visokošolsko knjižničarstvo je 

predolgo delovalo v stalno spreminjajočem se okolju brez normativne podpore 

dejavnosti. Standardi so razvojno naravnani in nudijo tiste minimalne robne pogoje, v 

okviru katerih visokošolske knjižnice izpolnjujejo svoje poslanstvo.  

Glede na akcijski načrt predhodnega samoevalvacijskega poročila smo nekaj nalog 

izpolnili, nekaj pa ne. Izpolnjene se bomo trudili nadgraditi in neizpolnjene izpolniti. 

 

 

 

        

      Mag. Dunja Legat,  

      predsednica Komisije za kakovost UKM 
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1  O R G A N I Z I R A N O S T   I N   R A Z V O J   U N I V E R Z I T E T N E   K N J I Ž N I C E   

M A R I B O R  

 

1.1 POSLANSTVO, CILJI IN VREDNOTE 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor je najstarejša članica Univerze v Mariboru. Leta 2003 je 

praznovala 100 let od ustanovitve Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko, katerega 

knjižnični fond je še danes del osrednje univerzitetne knjižnice Univerze v Mariboru. Vse 

od leta 1903 je knjižnica rastla in postala pomembna ustanova kot regionalna in nacionalna 

institucija. Leta 1928 se je strokovno povezala z Univerzitetno knjižnico v Gradcu in se 

dogovorila o vzajemnem izposojanju knjižničnega gradiva. Leta 1931 je prof. Janko Glazer 

v svojem razvojnem načrtu opredelil kot eno temeljnih nalog knjižnice zbiranje vse 

literature, ki nastaja na njenem območju ali je vsebinsko povezana s tem območjem ter 

nudi podporo znanstvenemu in izobraževalnemu delu. Tedaj je utemeljil domoznansko in 

študijsko usmeritev knjižnice. Leta 1958 je bil sprejet statut knjižnice, v katerem je bila 

knjižnica opredeljena kot osrednja znanstvena knjižnica za področje Maribora in njegove 

okolice. Leta 1960 je tedaj Študijska knjižnica pričela po odloku prejemati obvezne tiske, 

vse tiske, ki so nastali na območju LR Slovenije in tako okrepila še svoj nacionalni pomen. 

Leta 1961 je postala osrednja knjižnica mariborskega visokega šolstva, ki se je pričelo 

ustanavljati v Mariboru leta 1959. Posledica je bila preimenovanje v Visokošolsko in 

študijsko knjižnico v Mariboru (1970) ter leta 1975 v Univerzitetno knjižnico Maribor. Leta 

1975 je bila tudi podpisnica Samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru 

kot soustanoviteljica Univerze v Mariboru. V njenem statutu so bile opredeljene naloge 

knjižnice kot osrednje knjižnice mariborskih visokošolskih zavodov, kot splošne znanstvene 

knjižnice in kot arhivske knjižnice. Leta 1977 je bil podpisan Samoupravni sporazum o 

ustanovitvi knjižnično-dokumentacijskega-informacijskega sistema Univerze v Mariboru in 

leta 1990 je bil dograjen koncept delovanja knjižničnega informacijskega sistema Univerze 

v Mariboru. Z odlokom o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Odlok, 1996) je Univerzitetna 

knjižnica Maribor postala 1. oktobra 1996 11. članica univerze.1

 

  

                                                 
1 V Statutu Univerze v Mariboru (2009, čl. 15)  je zapisano: »Univerzitetna knjižnica Maribor kot 
osrednja univerzitetna knjižnica daje s svojo dejavnostjo informacijsko podporo izobraževalnemu, 
znanstveno - raziskovalnemu in umetniškemu delu na univerzi, koordinira knjižnično - informacijsko 
dejavnost, koordinira nabavo in ponudbo knjižnično-informacijskega gradiva ter medknjižnično 
izposojo na univerzi, koordinira izdelavo bibliografije univerze, izobražuje uporabnike o knjižničnem 
gradivu ter posreduje informacije za raziskovalno in strokovno delo tudi drugim uporabnikom. Kot 
arhivska knjižnica hrani obvezne izvode knjižničnega gradiva z območja Republike Slovenije, kot 
domoznanska knjižnica zbira, dokumentira in posreduje domoznansko gradivo za mesto Maribor in 
njegovo širšo okolico in opravlja naloge matične knjižnice za specialne knjižnice v Mariboru.« 
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Poslanstvo Univerzitetne knjižnice Maribor 

Univerzitetna knjižnica Maribor, osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, 

zbira, organizira, hrani in ohranja edinstvene zapise človeške misli in kreativnosti ter 

zagotavlja dostop do le teh. Vzpodbuja in podpira intelektualno rast in  uveljavlja pretok 

informacij in idej s prostim dostopom do vsega zapisanega znanja, informacij in stvaritev 

in s tem pedagoško, znanstvenoraziskovalno, strokovno in umetniško delo na Univerzi v 

Mariboru. Je varuhinja kulturne dediščine slovenskega naroda in države, znanstvene 

dediščine Univerze v Mariboru ter domoznanske dokumentacije mesta Maribor in širše 

regije. Svojim uporabnikom zagotavlja učinkovit in celovit dostop do zapisanega znanja ne 

glede na lastništvo in obliko. Univerzitetna knjižnica Maribor, učni center, s svojimi 

zbirkami in storitvami služi procesom izobraževanja, poučevanja in raziskovanja Univerze v 

Mariboru, intelektualni osebni in strokovni rasti in  vseživljenjskemu izobraževanju vseh 

svojih uporabnikov. 

 

Cilji 

- izbiranje, nakup, organiziranje, hranjenje in ohranjanje edinstvenih zapisov 

človeške misli in kreativnosti ne glede na lastništvo in obliko, 

- izobraževanje uporabnikov in vzpodbujanje informacijske pismenosti in strokovne in 

osebne rasti uporabnikov in zaposlenih, 

- zagotavljanje enostavno dostopnega, uporabnikom prijaznega in varnega okolja za 

uporabnike in zaposlene, 

- uporaba inovativne tehnologije za doseganje produktivnosti in učinkovitosti, 

- vzpodbujanje komunikacije in sodelovanja s partnerskimi knjižnicami, fakultetami 

in drugimi izobraževalnimi ustanovami ter lokalnim okoljem, 

- vzpodbujanje ustvarjalne misli in dinamične organizacije, ki se odziva na 

spremembe ciljev in potreb univerze in okolja, 

- nenehno izboljšanje učinkovitosti knjižnice z vrednotenjem uspešnosti in 

učinkovitosti delovanja knjižnice. 

 

Vrednote 

 

Znanje 

- zbiranje, nakup, organiziranje, hranjenje in ohranjanje edinstvenih zapisov 

človeške misli in kreativnosti ne glede na lastništvo in obliko, 

- spodbujanje in podpora znanstveno raziskovalnemu, pedagoškemu, strokovnemu in 

umetniškemu delu na Univerzi v Mariboru, 
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- zbiranje, nakup, organiziranje, hranjenje in ohranjanje domoznanskega gradiva in s 

tem prispevek k vedenju o mestu Maribor in širši okolici, 

- podpora prostemu dostopu do vseh informacijski virov. 

 

Odličnost 

- zavezanost k odličnosti, 

- uveljavljanje visokih standardov poklicne dejavnosti, 

- zaposlovanje najboljših ljudi, uporaba najboljših orodja in najboljših virov,  

- posvečanje vseživljenjskemu izobraževanju za osebno in organizacijsko rast,  

- neprestano izboljševanje našega procesa, postopkov in storitev za izpolnitev 

pričakovanj,  ki jim služimo, 

- vzdrževanje visokega nivoja delovne etike s prevzemanjem odgovornosti za naše 

delo in dejanja. 

 

Spoštovanje 

- enakovredno in spoštljivo obravnavanje drug drugega,  

- spodbujanje različnosti v stališčih in odprtosti k novim idejam in dogodkom,  

- spoštovanje različnosti in individualnosti slehernega človeka, 

- spodbujanje sočutja, empatije in tolerance,  

- varovanje zasebnosti in dostojanstva uporabnikov in zaposlenih, 

- zavezanost okolju, ki nas obkroža in ki je raznolik. 

 

Intelektualna svoboda 

- zagotavljanje prostega dostopa do svetovnega spleta in informacijskih virov ne 

glede na lastništvo in obliko, 

- podpora neodvisnemu odločanju, kulturnemu razvoju, raziskovanju in 

vseživljenjskemu učenju, 

- gradnja zbirk in izbira gradiva, ki zastopa različne vidike ne glede na politično 

prepričanje ali doktrino. 
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1 . 2  O R G A N I Z I R A N O S T  

 

S p l o š n i  p o d a t k i  -  2 0 1 0  

 

Univerza v Mariboru 

Univerzitetna knjižnica Maribor 

Gospejna 10, Maribor 

Matična številka: 5052114  

Davčna številka: 11537213  

 

Ravnateljica: dr. Zdenka Petermanec 

  

Telefon: Fax: 

02 25 07 400 (centrala) 

02 25 07 485 (ravnateljstvo) 

02 25 07 431 (informacije) 

02 25 07 430 (izposoja) 

02 25 07 420 (medknjižnična izposoja) 

02 25 26 087 (tajništvo) 

02 25 27 558 (medknjižnična izposoja) 

02 25 13 875 (akcesija) 

 

  

E-pošta: E-naslov: 

ukm@uni-mb.si http://www.ukm.si 

  

Odpiralni čas  

Po ― pe (jan. ― jun., sep. ― dec.) 8.00 – 21.00 

So (jan. ― jun., sep. ― dec.) 9.00 – 13.00 

Po, to, če, pe (jul. ― avg.) 8.00 – 14.00 

Sr (jul.― avg.) 8.00 – 17.00 

So (jul. ― avg.) 9.00 – 13.00 

 

Glavna dejavnost: Knjižnična in informacijska dejavnost 

Število delavcev:  82 

Število strokovnih delavcev: 52 

Število enot knjižnega gradiva: 944.772 

Število naročenih periodičnih publikacij (naslovi): 6.583 

Število enot neknjižnega gradiva: 50.047               

Število zapisov v lokalni bazi COBIB (na dan 31. 12. 2010): 433.982 

http://www.ukm.si/�
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Število aktivnih uporabnikov: 15.537 

Število izposojenih enot knjižničnega gradiva: 254.757 

Medknjižnična izposoja: 3.252 

Izobraževanje uporabnikov (število skupin): 124 

Izobraževanje uporabnikov (število uporabnikov): 4.416 

 

 

Univerzitetno knjižnico Maribor (UKM) v pravnem prometu zastopa ravnateljica dr. Zdenka 

Petermanec. Ravnateljica je po svoji funkciji tudi članica Strokovnega sveta knjižnice. 

Strokovni svet je strokovni organ druge članice univerze, ki ga sestavljajo direktor 

oziroma ravnatelj, vodje organizacijskih enot, dva strokovna delavca, ki ju izvolijo vsi 

strokovni delavci druge članice ter en študent, ki ga imenuje v strokovni svet članice 

študentski svet druge članice za mandatno dobo dveh let oziroma za Univerzitetno 

knjižnico Maribor Študentski svet Univerze v Mariboru za mandatno dobo dveh let (Statut, 

2010). Strokovni svet UKM je sestavljen iz 9-ih članov. Po statutu UM in Poslovniku 

Strokovnega sveta UKM ima strokovni svet naslednje pristojnosti:  

1. obravnava in sklepa o strokovnih vprašanjih raziskovalnega programa in drugih 

programskih zadevah; 

2. določa strokovne podlage za programe dela in razvoja; 

3. spremlja izvajanje programov dela in razvoja; 

4. daje ravnatelju oziroma direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in 

pogojev za razvoj dejavnosti; 

5. daje rektorju univerze mnenje o kandidatu za ravnatelja oziroma direktorja; 

6. opravlja druge strokovne naloge, ki jih določa zakon ali ta Statut. 

Strokovni svet opravlja tudi funkcijo poslovodnega odbora članice na način, da se smiselno 

uporabljajo določbe, ki veljajo za poslovodni odbor članice, s tem da se upoštevajo 

določbe Statuta, ki razmejujejo pristojnosti ravnatelja oz. direktorja. 

 

Člani Strokovnega sveta UKM so v študijskem letu 2010/2011 bili: 

Dr. Zdenka Petermanec (ravnateljica UKM) 

Miloš Petrovič (pomočnik ravnateljice) 

Majda Belec (tajnica UKM do 31.12.2010) 

Sebastijan Holcman (pp tajnik UKM do 31.3.2011) 

Borut Gaber (tajnik, vodja Tajništva UKM) 

Breda Brezovšek (vodja Enote za delo z uporabniki) 

Mirjana Gazvoda (vodja Enote strokovnih referentov) 
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Alenka Mihalič Klemenčič (vodja Enote za obdelavo knjižničnega gradiva) 

Mag. Vlasta Stavbar (vodja Enote za domoznanstvo) 

dr. Jerneja Ferlež (predstavnica delavcev) 

Kornelija Sorger (predstavnica delavcev) 

Nejc Iljevec (predstavnica Študentskega sveta UM) 

 

Preglednica 1: Organizacijska struktura Univerzitetne knjižnice Maribor 

 

 
 

Za obravnavanje in proučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj ima ravnateljica UKM stalno 

Komisijo za knjižnični sistem. Komisijo za knjižnični sistem sestavljajo ravnateljica UKM, 

ki ji predseduje, predstavniki članic, ki jih imenujejo senati članic, in ena petina 

študentov, ki jih imenuje študentski svet univerze. Komisija obravnava in sklepa o 

vprašanjih s svojega področja na sejah.  

 

Člani Komisije za knjižnični sistem so sledeči (študijsko leto 2010/2011): 

1. dr. Zdenka Petermanec (ravnateljica UKM) 

2. dr. Franc Janžekovič (namestnik predsednice Komisije) 

3. mag. Ksenija Škorjanc (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede) 

4. dr. Gorazd Hren (Fakulteta za energetiko) 

5. dr. Miran Mitar (Fakulteta  za varnostne vede Ljubljana) 

6. dr. Marjan Senegačnik (Fakulteta za organizacijske vede) 

ORGANI UKM 
STROKOVNI SVET 

RAVNATELJ 

 
RAVNATELJSTVO 

ENOTA ZA 
OBDELAVO 

KNJIŽNIČNEGA 
GRADIVA 

 
ENOTA ZA 

DOMOZNANSTVO 

ENOTA 
STROKOVNIH 

REFERENTOV IN 
ZBIRK GRADIVA 

ENOTA ZA 
DELO Z 
UPORABNIKI 

 
TAJNIŠTVO 

UKM 

AKCESIJSKA 
SLUŽBA 

SLUŽBA ZA 
OBDELAVO 

PERIODIČNIH 
PUBLIKACIJ 

KATALOGIZACIJSKO 
REDAKCIJSKA 

SLUŽBA 

INFORMACIJSKA 
SLUŽBA 

IZPOSOJEVALNA 
SLUŽBA 

SLUŽBA ZA 
MEDKNJIŽNIČNO 

IZPOSOJO 

VODSTVO 
TAJNIŠTVA 

FINANČNO 
RAČUNOVODSKA 

SLUŽBA 

TEHNIČNA 
SLUŽBA 

KNJIGOVEZNICA 

KOMISIJA ZA 
KNJIŽNIČNI SISTEM 
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7. dr. Iztok Potrč (Fakulteta za logistiko) 

8. dr. Dragica Haramija (Pedagoška fakulteta) 

9. Nevenka Balun (Fakulteta  za zdravstvene vede) 

10. dr. Borut Holcman (Pravna fakulteta) 

11. dr. Marjan Rupnik (Medicinska fakulteta) 

12. Mojca Garantini (Filozofska fakulteta) 

13. dr. Simona Strnad (Fakulteta  za strojništvo) 

14. dr. Maja Habulin (Fakulteta  za kemijo in kemijsko tehnologijo) 

15. dr. Andrej Tibaut (Fakulteta za gradbeništvo) 

16. Mojca Markovič (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) 

17. prof.dr. Miroslav Rebernik (Ekonomsko-poslovna fakulteta) 

18. Nejc Iljevec (Študentski svet univerze) 

19. Mirko Smole (Študentski svet univerze) 

20. Brina Lazar (Študentski svet univerze) 

 

1.2.1  Vpetost Univerzitetne knjižnice Maribor v univerzitetno okolje in povezanost s 

fakultetnimi knjižnicami 

 

Statut Univerze v Mariboru (2009) uvršča knjižnice v svojem 31. členu med organizacijske 

oblike visokošolskega dela. V 47. členu definira naloge knjižnic pri članicah2. Ta člen v 

zadnjem odstavku tudi definira knjižnično mrežo Univerze v Mariboru s stavkom: »Knjižnice 

se povezujejo v knjižnično - informacijski sistem univerze.« Na 6. seji Komisije za 

ocenjevanje kakovosti univerze, 5. februarja 2009, je bibliotekarska stroka opozorila na 

osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta UM, ki je bil tedaj v javni obravnavi in je 

predlagal ukinitev Komisije za knjižnično-informacijski sistem univerze kot stalne komisij 

Senata UM (Komisija za KISUM)3

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

, kot nadomestilo pa je uvajal Komisijo za knjižnični sistem 

3 Statut Univerze v Mariboru (2008, čl. 258): Za obravnavanje in preučevanje vprašanj ter za 
dajanje mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata univerze ima Senat naslednje 
stalne komisije: 
Habilitacijsko komisijo, 

1. Komisijo za dodiplomski študij, 
2. Komisijo za podiplomski študij, 
3. Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve, 
4. Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, 
5. Komisijo za knjižnično-informacijski sistem univerze, 
6. Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze. 
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kot stalno komisijo ravnatelja Univerzitetne knjižnice Maribor. Predlog univerze je vodstvo 

Univerzitetne knjižnice Maribor dojelo kot nasprotje prizadevanjem za dvig kakovosti 

knjižnično informacijske dejavnosti univerze in kot korak nazaj v razvoju in pomenu 

knjižnične dejavnosti na univerzi. Žal tudi na seji te Komisije ni bilo podrobnejše razprave 

in  je bil sprejet sklep, da se naj stališče glede ukinitve Komisije za knjižnično – 

informacijski sistem Senata posreduje vodstvu Univerze v Mariboru in Statutarni komisiji 

Univerze v Mariboru, kar pa je imela namen UKM tako ali tako storiti. Le dve članici sta 

nasprotovali ukinitvi te komisije, UKM in Ekonomsko poslovna fakulteta, vendar v 

argumentaciji bibliotekarska stroka ni bila uspešna. Tako ima danes bibliotekarska stroka 

na Univerzi v Mariboru za obravnavanje in proučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj 

stalno komisijo ravnatelja UKM, poimenovano Komisija za knjižnični sistem (Statut, 2009, 

čl. 344a)4

 

. Komisijo sestavljajo ravnatelj UKM, ki ji tudi predseduje, predstavniki članic, ki 

jih imenujejo senati članic, in ena petina študentov, ki jih imenuje študentski svet 

univerze. 

V letu 2011 so se člani Komisije za knjižnični sistem odločili komisiji povrniti status 

komisije Senata Univerze v Mariboru in UKM je takšen predlog tudi posredovala univerzi. 

Knjižnična dejavnost je temeljna podporna dejavnost izobraževalnim in znanstveno 

raziskovalnim procesom na univerzi. Sodobni razvoj na področju knjižničarstva je tesno 

povezan z razvojem informacijskih znanosti in novih tehnologij. Skrb za sodobno podporo 

primarnim procesom na univerzi si brez sistemske podpore univerze oz. senata univerze ne 

predstavljamo, ker marsikatera naša naloga posega v strateško usmeritev in poslanstvo 

univerze. 

 

Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM) sestavljajo Univerzitetna 

knjižnica Maribor in 11 knjižnic fakultet:  

1. Knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete,  

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

3. Knjižnica Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede,  

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

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

                                                 
4Statut Univerze v Mariboru: (uradno prečiščeno besedilo): (Statut UM-UPB7). (2009).Maribor: 

Univerza v Mariboru. Pridobljeno 17. 7. 2009 s spletne strani: http://www.uni-

mb.si/dokument.aspx?id=15953.  

  

http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=15953�
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=15953�


9 

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

7. Knjižnica Fakultete za zdravstvene vede, 

8. Knjižnica tehniških fakultet (knjižnica Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko, Fakultete za gradbeništvo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, 

Fakultete za strojništvo),  

9. Knjižnica Pravne fakultete,  

10. Knjižnica Medicinske fakultete in  

11. Miklošičeva knjižnica  (knjižnica Pedagoške fakultete, Filozofske fakulteto in 

Fakultete za naravoslovje in matematiko). 

 

Najmlajši knjižnici sta knjižnici Fakultete za energetiko in Fakultete za logistiko. Med 

članice Univerze v Mariboru sodi tudi Fakulteta za turizem s sedežem v Brežicah, ki pa še 

ni pričela izvajati pedagoškega procesa. 

 

Knjižnice delujejo kot enoten sistem, medtem ko so knjižnice članic organizacijske enote 

fakultet, v sestavi tajništva članice. KISUM opravlja naslednje vloge: organizacijsko se 

osrednja knjižnica povezuje s fakultetnimi preko strokovnih referentov, informacijsko 

(dostop do informacij in gradiva), pedagoško (enotno načrtovanje in izvajanje 

izobraževanja uporabnikov), bibliografsko (enotno vodenje in urejanje bibliografije 

univerzitetnih profesorjev in raziskovalcev), arhivsko (enotna skrb za varnost in zaščito 

gradiva).  

 

Osrednja knjižnica ima posebno stavbo v bližini rektorata in je locirana v mestnem 

središču. Druge knjižnice so v prostorih posameznih fakultet. S povezovanjem osrednje 

Univerzitetne knjižnice Maribor s fakultetnimi knjižnicami pri izboru in nabavi gradiva, pri 

informacijski dejavnosti, izdelavi bibliografije profesorjev in raziskovalcev, enotnem 

računalniškem sistemu, s skupno bazo podatkov o uporabnikih, z enotno izkaznico, ki velja 

v vseh knjižnicah sistema, in enotnih standardih, podobnih programih izobraževanja 

uporabnikov se knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru približuje sodobnemu 

modelu, v katerem so vse knjižnice na univerzi funkcijsko povezane. 
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1 . 3  S K R B  Z A  K A K O V O S T  

 

Komisija za kakovost UKM se je v študijskem letu 2010/2011 sestala 5 krat.  

 

Sestava Komisije za kakovost UKM: 

mag. Dunja Legat, univ. dipl. inž, bibliotekarka specialistka 

predsednica, članica Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 

legat@uni-mb.si, tel. 02 25 07 455 

 

mag. Branka Kerec, univ. dipl. bibl. in lit. komp., bibliotekarka specialistka 

branka.kerec@uni-mb.si, tel. 02 25 07 445 

 

dr. Jerneja Ferlež, univ. dipl. etn. in bibl., bibliotekarka 

jerneja.hederih@uni-mb.si, tel. 02 25 07 424 

 

Sandra Kurnik Zupanič, univ. dipl. soc., bibliotekarka specialistka 

nadomestna članica Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 

sandra.kurnik@uni-mb.si, tel. 02 25 07 435 

 

Bojan Oštir, univ. dipl. inž. el. 

bojan.ostir@uni-mb.si, tel. 02 25 07 451 

 

V študijskem letu 2010/2011 smo si zastavili sledeč program dela: 

- sestajanje Komisije za kakovost UKM na rednih sejah; 

- izvedba samoevalvacije Univerzitetne knjižnice za študijsko leto 2009/2010; 

- sodelovanje pri izdelavi akcijskega načrta na podlagi Samoevalvacijskega poročila UKM za 

študijsko leto 2009/2010; 

- spremljanje uresničevanja korektivnih ukrepov iz akcijskega načrta Samoevalvacijskega 

poročila UKM za študijsko leto 2008/2009; 

- izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM; 

- udeležba na skupnem letnem sestanku s člani Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 

ter člani komisij za kakovost članic UM; 

- spodbujanje uveljavljanja profesionalnih in etičnih vrednot kot temeljev zagotavljanja 

kakovosti v Univerzitetni knjižnici Maribor; 

- vključevanje vseh zaposlenih v UKM k prizadevanjem za dvig kakovosti na UM; 

mailto:legat@uni-mb.si�
mailto:branka.kerec@uni-mb.si�
mailto:jerneja.hederih@uni-mb.si�
mailto:sandra.kurinik@uni-mb.si�
mailto:bojan.ostir@uni-mb.si�
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- ažuriranje vsebine spletne podstrani za področje kakovosti Univerzitetne knjižnice 

Maribor. 

 

V študijskem letu 2010/2011 smo izvedli naslednje aktivnosti: 

- Pripravili smo samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2009/2010. Strokovni svet je 

samoevalvacijsko poročilo obravnaval in sprejel na 24. Seji dne 18. januarja 2011. Poročilo 

je pregledala Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze in ji dala oceno dobro. 

- v mesecu oktobru 2010 je bila v skladu s ciljem zadanim v akcijskem načrtu 

»prizadevanja za zviševanje deleža študentov, vpisanih na Univerzo v Mariboru, da bi 

postali aktivni uporabniki UKM« izvedena akcija Študentski oktober. 

- v mesecu novembru 2011 smo oblikovali mnenje in pripombe na predloge aktov s 

področja presoje kakovosti v visokem šolstvu, ki ga je UKM posredovala Nacionalni agenciji 

RS za kakovost v visokem šolstvu. 

- v mesecu decembru 2010 smo v skladu s ciljem zadanim v akcijskem načrtu »prizadevanja 

za zviševanje deleža študentov, vpisanih na Univerzo v Mariboru, da bi postali aktivni 

uporabniki UKM« izvedli anketo o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami in fondom UKM, s 

poudarkom na mnenju uporabnikov glede uporabe in postavitve knjižničnega gradiva 

različnih fizičnih in elektronskih oblik. Anketa je bila izvedena v mesecu decembru 2010 in 

januarju 2011. 

- v mesecu februarju 2011 smo zbrali pregledali različne kodeks ravnanja zaposlenih 

določenih institucij v visokem šolstvu in branži. 

- v mesecu marcu 2011 smo opravili analizo rezultatov ankete o zadovoljstvu uporabnikov s 

storitvami in fondom UKM. 

- v mesecu marcu 2011 so izšla izhodišča za strokovne standarde in priporočila za 

visokošolske knjižnice, za katera sta del gradiva prispevali mag. Dunja Legat in mag. Vlasta 

Stavbar. Izhajajoč iz tega dokumenta je nastal osnutek strokovnih standardov za 

organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic ter kasneje tudi predlog 

standardov, ki je bil predložen v sprejetje Nacionalni komisiji za knjižničarstvo 

(http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PDPPHGPR).  

- v mesecu marcu 2011  smo podali na osnutek priporočil za visokošolske učitelje o 

kakovosti na področju izobraževanja Univerze v Mariboru pripombe oz. dopolnila. 

- v mesecu juniju 2011 smo proučili pogoje za sodelovanje v evalvacijskem postopku BIX 

(Bibliotheksindex), ki nam bi omogočil primerjavo kakovosti knjižnične dejavnosti v 

visokem šolstvu v evropskem prostoru. 

- spremljali smo izvajanje akcijskega načrta zastavljenih nalog Univerzitetne knjižnice 

Maribor. 
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- na spletni strani UKM/Komisije za kakovost UKM smo skrbeli za sprotno ažuriranje vsebin 

s področja kakovosti v Univerzitetni knjižnici Maribor. 

- spremljali smo rezultate samoevalvacijskih poročil knjižnične dejavnosti članic Univerze v 

Mariboru. 

- v decembru 2011/januarju 2012 smo v skladu s sklepom Komisije za ocenjevanje 

kakovosti univerze (2. Redna seja z dne 18.11.2011) izvedli anketo o zadovoljstvu na 

delovnem mestu. 

 

Program dela Komisije za kakovost UKM v študijskem letu 2011/2012 je sledeč: 

- Sestajanje Komisije za kakovost UKM na rednih sejah.  

-  Izvedba samoevalvacije Univerzitetne knjižnice za študijsko leto 2010/2011.  

- Izdelava akcijskega načrta na podlagi Samoevalvacijskega poročila UKM za študijsko 

leto 2010/2011.  

- Spremljanje uresničevanja korektivnih ukrepov iz akcijskega načrta 

Samoevalvacijskega poročila UKM za študijsko leto 2010/2001.  

- Izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM. 

- Udeležba na skupnem letnem sestanku s člani Komisije za ocenjevanje kakovosti 

univerze ter člani komisij za kakovost članic UM.  

- Spodbujanje uveljavljanja profesionalnih in etičnih vrednot kot temeljev 

zagotavljanja kakovosti v Univerzitetni knjižnici Maribor. 

- Vključevanje vseh zaposlenih v UKM k prizadevanjem za dvig kakovosti na UM. 

-  Ažuriranje vsebine spletne podstrani za področje kakovosti Univerzitetne knjižnice 

Maribor. 
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1.3.1 Strategija na področju zagotavljanja kakovosti UKM 

 

Cilj Univerzitetne knjižnice Maribor je postati evropsko primerljiva, sodobna osrednja 

univerzitetna knjižnica, ki deluje po načelih bibliotekarske vede ter svoj razvoj usklajuje z 

razvojem pedagoških, znanstvenoraziskovalnih in strokovnih področij Univerze v Mariboru. 

V tej temeljni usmeritvi bo posebna pozornost usmerjena k atributom: 

- poslanstvo (Univerzitetna knjižnica Maribor mora imeti jasno poslanstvo in cilje, 

tako kratkoročne in dolgoročne. Ugotavljanje kakovosti in uspešnosti mora biti 

tesno povezano s poslanstvom in cilji univerze, knjižnica pa vključena v vse procese 

planiranja, zlasti strateškega planiranja univerze.) 

- osrednjost (Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja univerzitetna knjižnica 

ima nosilno in koordinacijsko vlogo v knjižnično informacijskem sistemu Univerze v 

Mariboru. Intenzivno sodelovanje z visokošolskimi knjižnicami UM se odraža v dvigu 

ravni kakovosti knjižničnih storitev Univerze v Mariboru.) 

- nacionalnost (Univerzitetna knjižnica Maribor je skrbnica in varuhinja obveznega 

izvoda Republike Slovenije in po Zakonu o obveznem izvodu druga depozitna 

knjižnica. Kot varuhinja kulturne dediščine Slovenije mora posvečati posebno 

pozornost varovanju, zaščiti  in skladiščenju arhivskega in drugega obveznega 

izvoda.) 

- regionalnost (Domoznanska dejavnost ima v Univerzitetni knjižnici Maribor stoletno 

tradicijo. Neprecenljiva domoznanska dokumentacija in domoznansko gradivo, ki se 

dnevno dopolnjuje je bogat vir podatkov znanstvenikom, raziskovalcem, študentom 

in drugim uporabnikom. Domoznanska usmeritev knjižnice v mesto Maribor in širšo 

regijo je dodana vrednost k vlogi univerzitetne knjižnice.) 

- ciljna usmerjenost (Knjižnica mora biti sposobna postavljati in preverjati  

kratkoročne in dolgoročne strateške cilje, katerih doseganje je merljivo ter znati 

opredeliti in uporabljati mere, ki bodo pokazale, kako uspešna je pri 

izpopolnjevanju svojega poslanstva in ciljev.) 

- organiziranost (Knjižnica mora imeti učinkovit sistem vodenja, ki bo zagotavljal kar 

najbolj uspešno in učinkovito doseganje zastavljenih ciljev. Organizacija, struktura 

in postopki vodenja morajo biti jasno definirani in razumljivi.) 

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

Univerzitetne knjižnice Maribor. V svoje poslanstvo in cilje bo knjižnica vključila 

nenehno skrb za kakovost storitev in s tem povezano vrednotenje uspešnosti in 

učinkovitosti delovanja knjižnice kot osrednje univerzitetne knjižnice. Knjižnica bo 
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svoje delovanje vrednotila glede na svoje poslanstvo in cilje, poslanstvo in cilje 

univerze in glede na potrebe uporabnikov.) 

- uspešnost (V evalvacijske postopke mora Univerzitetna knjižnica Maribor ustrezno 

vključiti uporabnike, s pomočjo katerih bo ugotavljala, kako dobro izpolnjuje 

poslanstvo in v kakšni meri uresničuje zastavljene cilje. Evalvacija mora  biti 

kontinuiran proces in mora temeljiti na merljivih rezultatih dela, tako 

kvantitativnih kot kvalitativnih. Svojo uspešnost bo presojala na podlagi 

vrednotenja kakovosti knjižničnih storitev, pedagoške funkcije knjižnice, vloženih 

virov, dostopnosti informacijskih virov, knjižničnega osebja, prostorov in opreme, 

načinov komuniciranja in sodelovanja knjižnice z okoljem, vodstva in vodenja 

knjižnice in knjižničnega proračuna.) 

- aktualnost/temeljnost (Razvoj knjižničnih zbirk je nenehen in trajen proces, ki 

vključuje določanje ciljev razvoja zbirk za različna področja, vrednotenje zbirk, 

načrtovanje in implementacijo. Univerzitetna knjižnica mora zagotavljati 

knjižnične zbirke, ki zagotavljajo izpopolnitev raziskovalnih, izobraževalnih, 

umetniških in strokovnih potreb akademskega osebja in študentov.) 

- dovzetnost (Knjižnica je dinamičen organizem, ker se spreminjajo cilji in potrebe 

univerze in okolja.) 

- knjižnica kot učni center (Vloga knjižnice kot učnega centra. je osrednjega 

pomena za realizacijo učnih ciljev izobraževalne ustanove. Kakovost zbirk, njihova 

relevantnost za obstoječe izobraževalne programe ter pogostost njihove uporabe so 

temeljne značilnosti takšnega centra. Učno osebje mora v okviru  izobraževalnega 

procesa nenehno poudarjati pomen uporabe informacijskih virov, ki je dejavnik 

strokovne ter osebne rasti in razvoja vsakega posameznika.) 

- pripadnost/motiviranost zaposlenih (Samo motiviran delavec je ključ do kakovosti. 

Pospeševanje timskega dela, vzpodbujanje postavljanja in doseganja osebnih ciljev 

in skupnih ciljev Univerzitetne knjižnice Maribor, vzpodbujanje strokovne in osebne 

rasti zaposlenih ter dobri medsebojni odnosi vodijo do celovitega in zaključenega 

kroga zagotavljanja kakovosti.) 
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2  U P O R A B N I K I  I N  S T O R I T V E  

 
Uporabniki in storitve v Univerzitetni knjižnici v letu 2010: 

V letu 2010 je število aktivnih uporabnikov nekoliko upadlo. V letu 2010 je UKM obiskalo in 

koristilo 15.537 aktivnih uporabnikov, kar je 3 % manj kot preteklo leto. Za 2 % je upadlo 

število redni študentov dodiplomskega študija, medtem ko je obisk aktivnih uporabnikov 

podiplomskih študentov narasel za 1 %. Kar za 12 % je narasel obisk zaposlenih aktivnih 

uporabnikov. 

 

Preglednica 2: Uporabniki UKM v letu 2010 

Kategorije uporabnikov 2009 

2010 Realizacija za 

študijsko leto 

2010/2009 načrt real. 

UKM 16.049 16.200 15.537 0,97 

Študenti ― dodiplomski, 

redni 8.790 10.160 8.610 0,98 

Študenti ― dodiplomski, 

izredni 754 

 

738 0,98 

Študenti ― podiplomski 556 

 

612 1,1 

Srednješolci 879 880 838 0,95 

Zaposleni 2.990 3.000 3.357 1,12 

Upokojenci 194 

 

188 0,97 

Tuji državljani 100 60 53 0,53 

Drugi uporabniki 1.900 2.100 1.329 0,69 

 

Razmerja med kategorijami aktivnih članov sicer tekom let ostajajo podobna, vendar je 

glede na celotno število aktivnih uporabnikov še naprej opazen rahel porast deleža vseh 

kategorij študentov (2009: 62,9 %; 2010: 64,1 %), kar je skladno s poslanstvom UKM. Delež 

teh uporabnikov v letu 2010 predstavlja največjo skupino aktivnih uporabnikov. 

Načrtovanih vrednosti v letu 2010, razen pri kategoriji uporabnikov – zaposleni, sicer nismo 

dosegli, saj pri obisku uporabnikov tekom let opažamo upad, vendar je pri številu aktivnih 

uporabnikov knjižnice treba upoštevati tudi delež uporabnikov, katerih aktivnost ni 

zabeležena s transakcijami(uporaba elektronskih virov dostopnih na daljavo) in ki jih 

računalniške statistike ne zajamejo. S tega stališča ocenjujemo, da je bilo realno število 

aktivnih uporabnikov večje od statistično zajetih števil v letu 2010. 
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Slika 1: Uporabniki UKM v letu 2010 

 
 

Preglednica: Aktivni uporabniki UKM 1. 10. 2010—30. 9. 2011 
 

1. Študenti-redni 7.967 

2. Študenti-izredni 680 

3. Študenti-podiplomski 622 

1.-3. Študenti-skupaj 9.269 

4. Zaposleni na UM (z zaposlenimi v UKM) 681 

5. Zaposleni (drugi) 2.610 

4.-5. Zaposleni-skupaj 3.291 

1.-3.+4. Študenti-skupaj + zaposleni na UM 9.950 

6. Srednješolci 826 

7. Nezaposleni 1.101 

8. Upokojenci 221 

9. Tuji državljani 42 

10. Pravne osebe 2 

1.-10. Vsi uporabniki skupaj 14.796 
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podiplomski 

4% 

srednješolci 
5% 

zaposleni 
21% 

upokojenci 
1% 

tuji državljani 
0% 

drugi uporabniki 
9% 
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Preglednica 3: Številu študentov in zaposlenih na um 2006/2007-2010/2011 
 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Dodiplomski 
študenti 19.596 22.356 20.785 19.756 17.829 

Podiplomski 
študenti 1.753 2.262 2.641 3.042 3.161 

Skupaj vsi 
študenti 21.349 24.618 23.426 22.798 20.990 

Visokošolski 
učitelji, 
visokošolski 
sodelavci 

1.022 
 1.037 1.039 921 876 

Raziskovalci, 
strokovni 
sodelavci, 
laboranti 

240 246 234 207 238 

Skupaj 
»pedagoški« 
delavci 

1.262 1.283 1.273 1.128 1.114 

Zaposleni na 
spremljajočih 
delovnih mestih 
(»nepedagoški« 
delavci) 

474 503 500 507 605 

Skupaj vsi 
zaposleni 1.736 1.786 1.773 1.635 1.719 

 
 

 
 

Slika 1: Trend upadanja števila vpisanih študentov na Univerzo v Mariboru 
 

Upad števila vpisanih študentov na Univerzo v Mariboru, ki predstavljajo potencialne 

aktivne uporabnike naše knjižnice, v študijskem letu 2010/2011 v primerjavi s študijskim 

letom 2010/2011 je 8 %.  
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Preglednica 4: Statistika transakcij izposoje za UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor v 
študijskem letu 2010/2011 (Vir: COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem in servisi)5 

Mesec Leto Število izposoj Število rezervacij Število podaljšanj 

okt.10 14.817 3.723 10.687 

nov.10 16.283 3.726 14.058 

dec.10 13.171 2.593 13.735 

jan.11 14.342 3.596 14.083 

feb.11 12.934 3.009 12.461 

mar.11 15.260 3.627 14.186 

apr.11 12.285 3.023 13.815 

maj.11 14.525 3.164 14.714 

jun.11 10.821 2.632 13.181 

jul.11 8.690 2.575 12.140 

avg.11 9.777 2.269 13.460 

sep.11 11.126 2.247 11.938 

Skupaj 154.301 36.184 158.458 
 

Preglednica 5: Statistika uporabe COBISS/OPAC-a za UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor 
(Vir: COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem in servisi6 

Mesec Leto Število priklopov Število iskanj Število izpisov 

okt.10 28.655 67.169 118.630 

nov.10 30.254 69.446 126.970 

dec.10 20.230 46.015 83.280 

jan.11 16.322 50.767 89.731 

feb.11 20.021 41.252 77.278 

mar.11 25.996 54.291 91.157 

apr.11 19.352 45.103 78.941 

maj.11 18.451 47.629 88.347 

jun.11 14.821 35.964 69.555 

jul.11 11.317 73.206 80.727 

avg.11 11.170 45.184 69.455 

sep.11 11.647 30.050 60.609 

Skupaj 228.236 606.076 1.034.680 

                                                 
5 Legenda  
Število izposoj: seštevek vseh izposoj (izposoja na dom in v čitalnico) 
 Število rezervacij: seštevek vseh rezervacij gradiva (rezervacija izposojenega in prostega gradiva v 
knjižnici in preko COBISS/OPAC-a)  
Število podaljšanj: seštevek vseh podaljšanj (podaljšanje z ročnim vpisom novega datuma, preko 
telefonskega odzivnika in preko COBISS/OPAC-a) 
 
6 Legenda: 
Število priklopov: število priklopov uporabnikov v COBISS/OPAC-u v izbrani lokalni bazi podatkov 
Število iskanj: število iskanj, ki so jih uporabniki naredili v COBISS/OPAC-u v izbrani lokalni bazi 
podatkov  
Število izpisov:število prikazanih zapisov v COBISS/OPAC-u, najdenih v izbrani lokalni bazi podatkov 
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2 . 1  K a z a l c i  u s p e š n o s t i  k n j i ž n i č n e  d e j a v n o s t i  –  p o d r o č j e  

» u p o r a b n i k i  i n  s t o r i t v e «   

 
• ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV – ŠTUDENTOV VISOKOŠOLSKEGA 

ZAVODA/UNIVERZE  GLEDE NA ŠTEVILO ŠTUDENTOV VPISANIH NA VISOKOŠOLSKI 
ZAVOD/UNIVERZO 

 
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

40% 31% 30,1% 35% 44% 
 
INTERPRETACIJA: Število aktivnih uporabnikov – študentov visokošolskega 
zavoda/univerze glede na število študentov vpisanih na visokošolski 
zavod/univerzo se je povečal za 9 %, saj je število aktivnih uporabnikov 
študentov v tem študijskem letu naraslo, medtem ko se je število študentov 
vpisanih na UM zmanjšalo. 
 
 

 
Slika 2: Trend naraščanja število aktivnih uporabnikov – študentov visokošolskega 

zavoda/univerze7

 

  glede na število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo 

• ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV – ŠTUDENTOV IN ZAPOSLENIH NA VISOKOŠOLSKEM 
ZAVODU/UNIVERZI GLEDE NA SKUPNO ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
54,7 % 52,5 % 53,8 % 55,4% 67,2% 

 
INTERPRETACIJA: Število aktivnih uporabnikov – študentov in zaposlenih na 
visokošolskem zavodu/univerzi glede na skupno število aktivnih uporabnikov se 
je zvišalo za 11,8 %, saj je naraslo samo število aktivnih uporabnikov – 
študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi, skupno število 
aktivnih uporabnikov pa je upadlo. 
 

                                                 
7»/univerze« velja za Univerzitetno knjižnico Maribor, medtem ko visokošolska knjižnica upošteva 
število uporabnikov  matičnega visokošolskega zavoda. 
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Slika 3: Trend naraščanja števila aktivnih uporabnikov – študentov in zaposlenih na 

visokošolskem zavodu/univerzi glede na skupno število aktivnih uporabnikov  
• ŠTEVILO IZPOSOJ GLEDE NA ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV – ŠTUDENTOV IN 

ZAPOSLENIH NA VISOKOŠOLSKEM ZAVODU/UNIVERZI, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

33,1 
izposoj/uporab. 

29,8 
izposoj/uporab. 

26,2 
izposoj/uporab. 

28,3 
izposoj/uporab. 

26,7 
Izposoj/uporab. 

na dom 
10,4 

Izposoj/uporab. 
v knjižnico 

 
INTERPRETACIJA: Število izposoj smo v tekočem samoevalvacijskem obdobju 
razbili na dva nova kazalca in sicer na število izposoj na dom in število izposoj v 
knjižnico, zato podatkov ni mogoče direktno primerjati z dosedanjim kazalcem. 
Upoštevaje, da je seštevek rezultata novih kazalcev primerljiv z dosedanjim 
kazalcem števila izposoj, pa lahko ugotovimo 8,8 % porast izposoje, kljub 
porastu števila aktivnih uporabnikov študentov in zaposlenih na visokošolskem 
zavodu/univerzi. 
 

• ŠTEVILO IZPOSOJ GLEDE NA ŠTEVILO ŠTUDENTOV VPISANIH NA VISOKOŠOLSKI 
ZAVOD/UNIVERZO, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

14,36 
izposoj/uporab. 

10,0 
izposoj/uporab. 

8,7 
izposoj/uporab. 

10,9 
izposoj/uporab. 

12,6 
Izposoj/uporab. 

na dom 
4,9 

Izposoj/uporab. 
v knjižnico 

 
INTERPRETACIJA: Enako kot pri zgornjem kazalcu lahko ugotovimo porast 
izposoje za 6,7 %, na kar je pa vplivalo tudi zmanjšanje števila študentov 
vpisanih na UM. 
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• ŠTEVILO IZPOSOJ GLEDE NA SKUPNO ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

18,11 
izposoj/uporab. 

15,6 
izposoj/uporab. 

14,1 
izposoj/uporab. 

15,7 
izposoj/uporab. 

17,9 
Izposoj/uporab. 

na dom 
7,1 

Izposoj/uporab. 
v knjižnico 

 
INTERPRETACIJA: Enako kot pri zgornjih kazalcih lahko ugotovimo porast 
izposoje za 9,3 %, na kar pa je vplivalo tudi zmanjšanje števila aktivnih 
uporabnikov. 
 

• ČAKALNI ČAS ZA GRADIVO, NAROČENO IZ SKLADIŠČA (AŽURNOST DOSTAVE), 
(pri desetih naključno izbranih publikacijah) 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
10 

minut/naročilo 
7 

minut/naročilo 
6 

minut/naročilo 
10 

minut/naročilo 
9 

minut/naročilo 
 

• ČAKALNI ČAS ZA MEDKNJIŽNIČNO NAROČENO GRADIVO, 
(pri desetih naključno izbranih publikacijah) 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
4 

dni/naročilo 
6,7 

dni/naročilo 
1,6 

dni/naročilo 
3,2 

dni/naročilo 
3,6 

dni/naročilo 
 

• DELEŽ GRADIVA, NAJDENEGA NA USTREZNI POSTAVITVI V PROSTEM PRISTOPU 
(UREJENOST PROSTEGA PRISTOPA); (pri dvajset naključno izbranih publikacijah) 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
85 % 85 % 85 % 80% 82% 

 
INTERPRETACIJA: Čakalni čas za knjižnično gradivo oz. ažurnost dostave  
gradiva se je nekoliko podaljšala, vendar te razlike glede na metodologijo 
meritev (majhen vzorec) niso značilne in še vedno pomenijo ustrezno kakovost 
storitev. 
 

• ŠTEVILO VPOGLEDOV (POVZETEK, POLNO BESEDILO) V ELEKTRONSKE VIRE GLEDE NA 
ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV – ŠTUDENTOV IN ZAPOSLENIH NA VISOKOŠOLSKEM 
ZAVODU/UNIVERZI, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
29,2 

vpogledov/ 
uporabnika 

26,5  
vpogledov/ 
uporabnika 

38,5  
vpogledov/ 
uporabnika 

45,5 
vpogledov/ 
uporabnika 

40,4 
vpogledov/ 
uporabnika 

 
INTERPRETACIJA: Število vpogledov (povzetek, polno besedilo) v elektronske 
vire glede na število aktivnih uporabnikov – študentov in zaposlenih na 
visokošolskem zavodu/univerzi se je v študijskem letu 2009/2010 zmanjšalo za 
5,1 vpogledov/uporabnika. 
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Slika 4: Trend naraščanja vpogledov (povzetek, polno besedilo) v elektronske vire glede na 

število aktivnih uporabnikov – študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerz 
 

• ŠTEVILO VPOGLEDOV (POVZETEK, POLNO BESEDILO)7 V ELEKTRONSKE VIRE GLEDE NA 
ŠTEVILO ŠTUDENTOV VPISANIH NA VISOKOŠOLSKI ZAVOD/UNIVERZO, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
13,7 

vpogledov/ 
uporabnika 

9,9  
vpogledov/ 
uporabnika 

12,2 
vpogledov/ 
uporabnika 

17,54 
vpogledov/ 
uporabnika 

19,2 
vpogledov/ 
uporabnika 

 
INTERPRETACIJA: Število vpogledov (povzetek, polno besedilo) v elektronske 
vire glede na število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo se je 
povečalo za 1,6  vpogledov/uporabnika,  saj se je število vpisanih študentov na 
UM zmanjšalo. Kljub temu lahko z zanesljivostjo trdimo, da se uporaba 
elektronskih virov v primerjavi s študijskim letom 2009/2010 ni bistveno 
spremenila. 

 

 

 

3  K N J I Ž N I Č N A  Z B I R K A  

  

Podatki za knjižnično zbirko Univerzitetne knjižnice Maribor za koledarsko leto 2010 (vir: 

statistika Centra za razvoj knjižničarstva pri NUK, 2010): 

SKUPAJ KNJIŽNIČNA ZBIRKA, PRIRAST IN ODPIS 
 

Preglednica 5: Skupaj knjižnična zbirka UKM(inv. enote) 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 
894.725 50.047 944.772 

 
 
 

0 10 20 30 40 50 
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Preglednica 6: Skupaj prirast knjižničnega gradiva UKM v 2010 (inv. enote) 
Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

28.576 6.775 35.351 
 
 

Preglednica 7: Skupaj odpis knjižničnega gradiva UKM v 2010(inv. enote) 
Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

1.524 6 1.530 
 

KNJIŽNO GRADIVO 
 

Preglednica 8: Zbirka knjižnega gradiva UKM (inv. enote) 
 
 

Knjige, 
brošure 

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

 
 

Serijske 
publikacije 

 
 
 

Patenti 

 
 
 

Standardi 

 
Drugo 

knjižno 
gradivo 

 
 
 

SKUPAJ 
711.957 19.729 163.039 - - - 894.725 

 
 

Preglednica 9: Prirast knjižnega gradiva UKM (inv. enote) v 2010 

 
 

Knjige, 
brošure 

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

 
Serijske 

publikacije 

 
 

Patenti 

 
 

Standardi 

Drugo 
knjižno 
gradivo 

 
 

SKUPAJ 
Nakup 4.637 284 640 - - - 5.561 
Obvezni 
izvod po 
zakonu 

14.825 311 4.692 - - - 19.828 

Obvezni 
izvod 
ustanove 
(univerze, 
fakultete) 

123 73 0 - - - 196 

Zamena 87 18 65 - - - 170 
Dar 1.604 753 464 - - - 2.821 
SKUPAJ 21.276 1.439 5.861 0 0 0 28.576 

 
 

Preglednica 10: Odpis knjižnega gradiva UKM v 2010 (inv. enote) 

 
Knjige, 
brošure 

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

 
Serijske 

publikacije 

 
 

Patenti 

 
 

Standardi 

Drugo 
knjižno 
gradivo 

 
 

SKUPAJ 
1.310 15 199 - - - 1.524 
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NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 
 
 

Preglednica 11: Zbirka neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih (inv. enote) 
 

Avdiovizualno 
Gradivo 

Elektronske 
publikacije na 

fizičnih nosilcih 

 
Drugo neknjižno 

gradivo 

 
 

SKUPAJ 
28.866 3.710 17.471 50.047 

 
 
Preglednica 12: Prirast neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih po načinu pridobivanja 

v 2010 (inv. enote) 

 
 

Avdiovizualno 
gradivo 

Elektronske 
publikacije na 

fizičnih 
nosilcih 

 
Drugo 

neknjižno 
gradivo 

 
 

SKUPAJ 

Nakup 571 19 444 1.034 
Obvezni izvod  
po zakonu 2.852 428 1.426 4.706 

Obvezni izvod 
ustanove 
(univerze, 
fakultete) 

0 2 0 2 

Zamena 0 0 0 0 
Dar 67 28 938 1.033 
SKUPAJ 3.490 477 2.808 6.775 

 
 

Preglednica 13: Odpis neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih v 2010 (inv. enote) 

Avdiovizualno 
gradivo 

Elektronske 
publikacije na 

fizičnih nosilcih 

 
Drugo neknjižno 

gradivo 

 
SKUPAJ 

6 0 0 6 
 

ELEKTRONSKI VIRI, DOSTOPNI NA DALJAVO 
 
Preglednica 14: Elektronski viri, dostopni na daljavo UKM (število naslovov na dan 31. 12. 

2010) 
E-knjige: 

diplomske, 
magistrske, 

specialistične 
naloge in 

disertacije s 
celimi 

besedili 

 
 
 
 
 
 

Druge e-
knjige 

 
 
 
 
 

Naročene 
podatkovne 

zbirke 

 
 
 
 

Lastne 
kreirane 

podatkovne 
zbirke 

 
 
 
 
 

Drugi 
digitalni 

dokumenti 

 
 
 
 
 
 
 

SKUPAJ 
0 2.321 66 0 0 2.387 
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TEKOČE NAROČENI NASLOVI SERIJSKIH PUBLIKACIJ 
 

Preglednica 15: Tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij UKM v 2010 (v vseh oblikah) 
(štejemo nakup, obvezni izvod, zameno, dar) 

Časopisi, časniki Druge serijske publikacije SKUPAJ 
5.857 727 6.583 

 
Od tega (od zgornje tabele) 
Število naslovov, ki so naročeni samo v tiskani obliki 2.402 
Število naslovov, ki so naročeni samo v elektronski obliki 4.112 
Število naslovov, ki so naročeni v tiskani obliki, hkrati pa smo si 
zanje zagotovili tudi dostop na daljavo: 

 
70 

 
 

 

3 . 1  K a z a l c i  u s p e š n o s t i  k n j i ž n i č n e  d e j a v n o s t i  –  p o d r o č j e  

» k n j i ž n i č n a  z b i r k a «  

      (obravnavano koledarsko leto 2010 – 1. 1. 2010-31. 12. 2010) 

  

INTERPRETACIJA KAZALCEV KAKOVOSTI KNJIŽNIČNE ZBIRKE: Fond UKM je v letu 2010 
upadel za 14,75  enote knjižničnega gradiva na aktivne uporabnike – študente in 
zaposlene na visokošolskem zavodu/univerzi, kar pomeni, da rast knjižničnega fonda ni 
sledila porastu števila aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na visokošolskem 
zavodu/univerzi. Podoben trend zasledimo tudi pri drugih kazalcih. Ker se je število 
aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih povečalo, skupno število aktivnih 
uporabnikov pa zmanjšalo, so kazalci kakovosti  knjižnične zbirke pretežno ugodnejši. 
Med vpisanimi študenti  na visokošolski zavod/univerzo so tudi študenti novih članic 
univerze izven kraja sedeža univerze (kar bi bilo priporočljivo analizirati), kar seveda 
znižuje kazalce, saj le-ti študenti običajno niso aktivni uporabniki naše knjižnice, 
temveč visokošolske knjižnice fakultete. Na tem mestu ne interpretiramo kazalcev 
uspešnosti posebej, ker so razlike v primerjavi s koledarskim letom 2009 minimalne. 
 

• ŠTEVILO ENOT KNJIŽNIČNEGA GRADIVA GLEDE NA ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV – 
ŠTUDENTOV IN ZAPOSLENIH NA VISOKOŠOLSKEM ZAVODU/UNIVERZI, 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
78,76 

enot gradiva/ 
uporabnika 

91,65 
enot gradiva/ 
uporabnika 

118,73 
enot gradiva/ 
uporabnika 

109,70 
enot gradiva/ 
uporabnika 

94,95 
enot gradiva/ 
uporabnika 

 
• ŠTEVILO ENOT KNJIŽNIČNEGA GRADIVA GLEDE NA ŠTEVILO ŠTUDENTOV VPISANIH NA 

VISOKOŠOLSKI ZAVOD/UNIVERZO, 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
36,89 

enot gradiva/ 
študenta 

34,11 
enot gradiva/ 

študenta 

37,48 
enot gradiva/ 

študenta 

39,95 
enot gradiva/ 

študenta 

45,01 
enot gradiva/ 

študenta 
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• ŠTEVILO ENOT KNJIŽNIČNEGA GRADIVA GLEDE NA SKUPNO ŠTEVILO AKTIVNIH 

UPORABNIKOV, 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
42,85 

enot gradiva/ 
uporabnika 

48,19 
enot gradiva/ 
uporabnika 

60,90 
enot gradiva/ 
uporabnika 

57,45 
enot gradiva/ 
uporabnika 

63,85 
enot gradiva/ 
uporabnika 

 
• ŠTEVILO ENOT KNJIŽNIČNEGA GRADIVA PRIDOBLJENIH Z NAKUPOM GLEDE NA 

ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV – ŠTUDENTOV IN ZAPOSLENIH NA VISOKOŠOLSKEM 
ZAVODU/UNIVERZI, 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
0,44  

enote gradiva/ 
uporabnika 

0,52  
enote gradiva/ 

uporabnika 

0,64 
enote gradiva/ 

uporabnika 

0,83 
enote gradiva/ 

uporabnika 

0,66 
enot gradiva/ 
uporabnika 

 
• ŠTEVILO ENOT KNJIŽNIČNEGA GRADIVA PRIDOBLJENIH Z NAKUPOM GLEDE NA 

ŠTEVILO ŠTUDENTOV VPISANIH NA VISOKOŠOLSKI ZAVOD/UNIVERZO, 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
0,21 

enote gradiva/ 
študenta 

0,20 
enote gradiva/ 

študenta 

0,20 
enote gradiva/ 

študenta 

0,30 
enote gradiva/ 

študenta 

0,31 
enot gradiva/ 

študenta 
 

• ŠTEVILO ENOT KNJIŽNIČNEGA GRADIVA PRIDOBLJENIH Z NAKUPOM GLEDE NA 
SKUPNO ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV, 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
0,24 

enot gradiva/ 
uporabnika 

0,27 
enot gradiva/ 
uporabnika 

0,33 
enot gradiva/ 
uporabnika 

0,43 
enot gradiva/ 
uporabnika 

0,44 
enot gradiva/ 
uporabnika 

 
• ŠTEVILO NASLOVOV PERIODIČNIH PUBLIKACIJ PRIDOBLJENIH Z NAKUPOM GLEDE NA 

ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV – ŠTUDENTOV IN ZAPOSLENIH NA VISOKOŠOLSKEM 
ZAVODU/UNIVERZI (TISKANE IN ELEKTRONSKE REVIJE), 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
0,29 

periodičnih 
publikacij/ 
uporabnika 

0,59 
periodičnih 
publikacij/ 

uporabnika – 
upoštevane tudi 
el. znanstvene 

revije 

0,47 
periodičnih 
publikacij/ 

uporabnika – 
upoštevane tudi 
el. znanstvene 

revije 

0,52 
periodičnih 
publikacij/ 

uporabnika – 
upoštevane tudi 
el. znanstvene 

revije 

0,66 
periodičnih 
publikacij/ 

uporabnika – 
upoštevane tudi 
el. znanstvene 

revije 
 

• ŠTEVILO NASLOVOV PERIODIČNIH PUBLIKACIJ PRIDOBLJENIH Z NAKUPOM GLEDE NA 
ŠTEVILO ŠTUDENTOV VPISANIH NA VISOKOŠOLSKI ZAVOD/UNIVERZO (TISKANE IN 
ELEKTRONSKE REVIJE), 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
0,14 

periodičnih 
0,22 

periodičnih 
0,15 

periodičnih 
0,19 

periodičnih 
0,31 

periodičnih 
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publikacij/ 
študenta 

publikacij/ 
študenta  – 

upoštevane tudi 
el. znanstvene 

revije. 

publikacij/ 
študenta  – 

upoštevane tudi 
el. znanstvene 

revije. 

publikacij/ 
študenta  – 

upoštevane tudi 
el. znanstvene 

revije. 

publikacij/ 
uporabnika – 

upoštevane tudi 
el. znanstvene 

revije 
 

• ŠTEVILO NASLOVOV PERIODIČNIH PUBLIKACIJ PRIDOBLJENIH Z NAKUPOM GLEDE NA 
SKUPNO ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV (TISKANE IN ELEKTRONSKE REVIJE), 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
0,16  

periodičnih 
publikacij/ 
uporabnika 

0,31 
 periodičnih 
publikacij/ 

uporabnika – 
upoštevane tudi 
el. znanstvene 

revije 

0,24 
 periodičnih 
publikacij/ 

uporabnika – 
upoštevane tudi 
el. znanstvene 

revije 

0,27 
 periodičnih 
publikacij/ 

uporabnika – 
upoštevane tudi 
el. znanstvene 

revije 

0,44 
periodičnih 
publikacij/ 

uporabnika – 
upoštevane tudi 
el. znanstvene 

revije 
 

• ŠTEVILO NASLOVOV ZAKLJUČNIH DEL UNIVERZE V MARIBORU VKLJUČENIH V DKUM 
(koledarsko leto 2010) 
 

2010 2010 2010 2010 
3616 

naslovov diplomskih 
del 

221 
naslovov magistrskih 

del 

43 
naslovov doktoratov 

32 
naslovov 

specialističnih nalog 
 

 
• ŠTEVILO KREIRANIH/PREVZETIH BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV ZA BIBLIOGRAFIJO GLEDE 

NA ŠTEVILO ZAPOSLENIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, RAZISKOVALCEV IN 
SODELAVCEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA IN DRUGIH UPORABNIKOV STORITVE 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
12 

zapisov/ 
uporabnika 

17,49 
zapisov/ 

uporabnika 

16,3 
zapisov/ 

uporabnika 

17,44 
zapisov/ 

uporabnika 

19 
zapisov/ 

uporabnika 
 

• ODSTOTEK GRADIVA V PROSTEM PRISTOPU, 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
/ 25 %  21,47 %  21,15 % 21,27% 

 

 

 

4   D E J A V N O S T  I Z O B R A Ž E V A N J A  

 

Knjižnica ima pomembno vlogo pri doseganju ciljev izobraževalnih programov na univerzi. 

Razvija se v smeri informacijskega centra, ki zbira in urejuje podatke, informacije, 

dokumente. Postaja središče iskanja, pridobivanja in posredovanja informacij iz lastnih 

zbirk, s pojavom elektronskih medijev pa se je njena naloga razširila na digitalne in druge 

podatkovne zbirke, ki jih nudijo knjižnice in številne druge ustanove. Zaveda se pomena 



28 

informacijskega opismenjevanja študentov, zato izobraževanja skrbno načrtuje in izvaja po 

vnaprej zastavljenih ciljih in programih. 12 modulov (priloga 6), ki jih študentom nudi UKM 

predstavlja povečan obseg in novo obliko organiziranega izobraževanja uporabnikov ter 

večjo vključenost knjižnice in pripravo študentov na izobraževanje po visokošolskih 

študijskih programih. Sodelovanje med učitelji in knjižničarji pa prispeva  k razvoju 

učinkovitega informacijskega opismenjevanja.  Moduli za študente in dijake so zasnovani 

na strateškem učenju - strategiji razumevanja informacijskih besedil, ki vključuje: 

aktiviranje predznanja, postavljanje ciljev, iskanje informacij, izbiro strategij, interakcijo 

z besedilom, samonadzor, zapisovanje, preverjanje informacij, ponavljanje in 

komunikacijo z informacijami. 

Zraven izobraževanja študentov, UKM skrbi tudi za vzgojo osnovnošolcev in predvsem 

dijakov, torej prihodnih generacij, ki predstavljajo potencialne študente Univerze v 

Mariboru. 

 

Seznam izobraževalnih oblik UKM, izvedenih v letu 2010/2011 

INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE ŠTUDENTOV – LETNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT 

(2010/2011) 

- Izobraževalni moduli po strokah (priloga 6);  

- Individualno izobraževanje ob vpisu (informator); 

- Informacijsko izobraževanje podiplomskih študentov (Edukacijske vede, FERI …); 

- Izobraževanja organiziranih skupin – vsebine po dogovoru ; 

- Študentski oktober; 

- Vabljena predavanja (podpora študijski, raziskovalni in umetniški dejavnosti UM),; 

- Priprava tematske poizvedbe (disertabilnost, relevantnost); 

- Razstavna dejavnost (v sodelovanju z izobraževalnimi inštitucijami UM (Odpisani: 

Svetila, Poglej skozi moje oči); 

- Tutorstvo (Predmetno tutorstvo, Knjižničarji tutorji za tuje študente); 

- Promocijski material (zloženke, knjižica Univerzitetna knjižnica Maribor); 

- Neformalno sodelovanje in druženje. 

NAČRT IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN ZA SREDNJEŠOLCE      

- MODUL 1: Knjižnično informacijsko opismenjevanje dijakov 1. in 2. letnikov. 

- MODUL 2: Knjižnično informacijskega opismenjevanja dijakov 3. in 4. letnikov. 

- MODUL 3: Priprava seminarske/maturitetne naloge (delavnice iskanja 

gradiva/literature). 

- MODUL 4: Nacionalni projekt Rastem s knjigo 2011/2012. 

- individualna izobraževanja ob vpisu. 
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- izobraževalni moduli po dogovoru. 

- tematske razstave medkulturnega povezovanja (npr. Slovenci v Varaždinu: 200-

letnica Stanka Vraza (1000 dijakov varaždinske gimnazije obišče UKM v okviru 

projekta Dan šole) 

- vabljena predavanja in delavnice za dijake – maturante  (Kartografska zbirka in 

zbirka drobnih tiskov, Glasbena in filmska zbirka,  Kako se pripraviti na izpit FCE, 

somentorstvo pri pripravi naloge Mladi za napredek Maribora ?) 

 

N A P O V E D U J E M O  

MODUL 5: Do znanj in spretnosti ob uporabi sodobne IKT tehnologije 

 

IZOBRAŽEVANJE OSNOVNOŠOLCEV 

Predstavitev zapuščine Rudolfa Maistra 

V okviru sodelovanja med osnovno šolo in lokalno skupnostjo tj. Univerzitetno knjižnico 

Maribor, se devetošolci udeležijo predstavitve UKM in Zapuščina Rudolfa Maistra (po 

kurikulumu iz zgodovine in obravnavi teme Boj za Maribor). 

 

STENČAS knjigoveznice Univerzitetne knjižnice Maribor 

V okviru osnovnošolskega kurikula izvedbe tehniškega dne, se devetošolci udeležijo 

predstavitve STENČAS knjigoveznice Univerzitetne knjižnice Maribor. 

 

Predstavitev poklica knjižničar/bibliotekar se devetošolci udeležijo v okviru programa 

Svetovalni delavci: drugače o poklicih. 

 

 

4 . 1  K a z a l c i  u s p e š n o s t i  k n j i ž n i č n e  d e j a v n o s t i  –  p o d r o č j e  
» i z o b r a ž e v a n j e «                   
      (obravnavano obdobje študijsko leto 2010/2011 — 1. 10. 2010—30. 9. 2011) 
 

• POVPREČNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV RAZLIČNIH IZOBRAŽEVALNIH OBLIK (SKUPINE); 
(ŠTEVILO UDELEŽENCEV RAZLIČNIH IZOBRAŽEVALNIH OBLIK/ŠTEVILO IZVEDENIH 
RAZLIČNIH IZOBRAŽEVALNIH OBLIK), 
 

2006 2007 2008 2009 
29,51 

% 
udelež./ 

št. 
študent. 
aktivnih 
uporab. 

14,81 
% 

udelež./ 
skupno 
št.  akt. 
uporab. 

33,4 % 
udelež./ 

št. 
študentov 

akt. 
uporab. 

16,2 % 
udelež./ 
skupno 

št. 
aktivnih 
uporab. 

42,0 % 
udelež./ 

št. 
študentov 

akt. 
uporab. 

20,5 % 
udelež./ 
skupno 
št. akt. 
uporab. 

67,2 % 
udelež./ 

št. 
študentov 

akt. 
uporab. 

34 % 
udelež./ 
skupno 
št. akt. 
uporab. 
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Dosedanji kazalec števila udeležencev različnih izobraževalnih oblik smo 
nadomestili s štirimi novimi kazalci 

 
• ŠTEVILO UDELEŽENCEV (ŠTUDENTOV NA VISOKOŠOLSKEM ZAVODU/UNIVERZI) 

INDIVIDUALNEGA USPOSABLJANJA NA URO USPOSABLJANJA 
 

2010/2011 
3,57 

študentov/uro 
 

• ŠTEVILO UDELEŽENCEV (DRUGIH UPORABNIKOV) INDIVIDUALNEGA USPOSABLJANJA 
NA URO USPOSABLJANJA 
 

2010/2011 
3,56 

uporabnikov/uro 
 

• ŠTEVILO UDELEŽENCEV (ŠTUDENTOV NA VISOKOŠOLSKEM ZAVODU/UNIVERZI) 
SKUPINSKEGA USPOSABLJANJA NA URO USPOSABLJANJA 
 

2010/2011 
23,54 

študentov/uro 
 

• ŠTEVILO UDELEŽENCEV (DRUGIH UPORABNIKOV) SKUPINSKEGA USPOSABLJANJA NA 
URO USPOSABLJANJA 

2010/2011 
7,17 

uporabnikov/uro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

5 .  R A Z V O J  P O T E N C I A L O V  K N J I Ž N I C E  
 
 

Preglednica 16: Delavci po bibliotekarskih nazivih (ki jih priznava komisija za priznanje 

kvalifikacij bibliotekarske stroke) 

na dan 31. 12. 2006/31. 12. 2007/31. 12. 2008/31. 12. 2009/31. 12. 2010 

 
Strokovni naziv 

Število delavcev z nazivi 
2006 2007 2008 2009 2010 

Bibliotekarski 
svetovalec 

- - - 1 1 

Višji bibliotekar 
specialist 

- - 1 1 1 

Bibliotekar 
specialist 

2 2 1 3 3 

Višji bibliotekar 9 10 11 9 10 
Bibliotekar 12 12 12 14 14 
Višji 
knjižničarski 
referent 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

Višji knjižničar 1 1 1 - - 
Knjižničarski 
referent 

11 11 11 11 11 

Knjižničar 10 10 10 5 5 
SKUPAJ 48 49 50 48 49 
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Preglednica 17: Delavci knjižnice dne 31. 12. 2006/31. 12. 2007/31. 12. 2008/31. 12. 2009/31.12.2010 (stanje po delovnih mestih) 
 

 
Delovno mesto 

Redni – nedoločen 
polni delovni čas, 
financer MVŠZT 

Redni – 
krajši delovni čas, 

financer MVŠZT 

Redni – nedoločen 
polni delovni čas, 

financer MOM 

Redni – 
določen delov. 

Čas 

 
SKUPAJ 

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

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

Bibliotekar 17 19 20 20 23 - - - 1 - 4 4 4 5 5 2 2 3 2 1 23 25 27 28 29 

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

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

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

Knjižničarski 
manipulant 6 6 6 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 6 6 6 

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

Tehnični delavci 
in čistilci 15 15 14 13 8 2 2 3 3 2 - - - - - - - - 2 - 17 17 17 18 10 

Upravno-
administ. delavci 5 5 7 7 7 1 - - - - - - - - - - - - - 2 6 6 7 7 9 

SKUPAJ 70 73 76 74 71 3 2 3 4 2 5 5 5 6 6 3 3 4 4 3 81 83 88 88 82 
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5 . 1  K a z a l c i  u s p e š n o s t i  k n j i ž n i č n e  d e j a v n o s t i  –  » r a z v o j  

p o t e n c i a l o v  k n j i ž n i c e «  

       (obravnavano obdobje študijsko leto 2010/2011 — 1. 10. 2010—30. 9. 2011) 
 

• ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV - ŠTUDENTOV IN ZAPOSLENIH NA VISOKOŠOLSKEM 
ZAVODU/UNIVERZI GLEDE NA ŠTEVILO STROKOVNIH DELAVCEV KNJIŽNICE, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
185,16  

uporabnikov/ 
delavca 

153,11  
uporabnikov/ 

delavca 

146,45 
uporabnikov/ 

delavca 

168,92 
uporabnikov/ 

delavca 

191,35 
uporabnikov/ 

delavca 
 

INTERPRETACIJA: Zaradi povečanja števila aktivnih uporabnikov – študentov in 
zaposlenih se je kazalnik zvišal za 22,43 uporabnike/delavca, kar pomeni večjo 
obremenitev strokovnih delavcev knjižnice. 
 

 
Slika 5: Število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na visokošolskem 

zavodu/univerzi glede na število strokovnih delavcev knjižnice 
 
 

• ŠTEVILO ŠTUDENTOV VPISANIH NA VISOKOŠOLSKI ZAVOD/UNIVERZO GLEDE NA 
ŠTEVILO STROKOVNIH DELAVCEV KNJIŽNICE, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010  2010/2011 
426,98  

študentov/ 
delavca 

455,88  
študentov/ 

delavca 

442 
študentov/ 

delavca 

438,42 
študentov/ 

delavca 

403,65 
študentov/ 

delavca 
 
INTERPRETACIJA: Število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo se 
je v študijskem letu 2010/2011 ponovno znižalo in posledično se je kazalnik 
ponovno izboljšal. 
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• SKUPNO ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV GLEDE NA ŠTEVILO STROKOVNIH 
DELAVCEV KNJIŽNICE, 
 
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

338,48  
uporabnikov

/delavca 

291,81  
uporabnikov/ 

delavca 

272,28 
uporabnikov/ 

delavca 

304,9 
uporabnikov/ 

delavca 

284,54 
uporabnikov/ 

delavca 
 

INTERPRETACIJA: Zaradi zmanjšanja števila aktivnih uporabnikov je kazalnik 
nekoliko ugodnejši kot v preteklem samoevalvacijskem obdobju. 
 
 

 

 

6   P R O S T O R I  I N  O P R E M A  

 

Instalirana računalniška oprema v UKM v letu 2010: 

• 131 računalnikov, 

• 7 prenosnih računalnikov, 

• računalniki Apple, 

• 39 računalnikov za uporabnike, 

• 83 računalnikov, 

• 5 strežnikov, 

• 55 tiskalnikov, 

• 3 črno-beli laserski za uporabnike knjižnice, 

• 3 barvni laserski tiskalniki, 

• 27 črno-belih laserskih tiskalnikov, 

• 2 barvna brizgalna tiskalnika, 

• 16 tiskalnikov nalepk s črtno kodo, 

• 2 tiskalnika za zadolžnice, 

• 1 iglični tiskalnik, 

• 36 bralnikov črtnih kod, 

• 1 dlančnik z vgrajenim čitalcem črtnih kod za potrebe popisa knjižnega gradiva, 

• digitalna fotoaparata. 

 

Na delovnih postajah je nameščena programska oprema MS Windows in MS Office, 

antivirusni program MS Forefront, Cobiss/Connect, Cobiss3. Programska oprema 

proizvajalca Microsoft je najeta po pogodbi MSA med Univerzo v Mariboru in Microsoftom. 
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6 . 1  K a z a l c i  u s p e š n o s t i  k n j i ž n i č n e  d e j a v n o s t i  –  p o d r o č j e  

» p r o s t o r i  i n  o p r e m a «  

           (obravnavano obdobje študijsko leto 2010/2011 — 1. 10. 2010—30. 9. 2011) 

 
• ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV - ŠTUDENTOV IN ZAPOSLENIH NA VISOKOŠOLSKEM 

ZAVODU/UNIVERZI GLEDE NA ŠTEVILO RAČUNALNIŠKIH DELOVNIH MEST, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
308,6  

uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

250,6 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

199,0 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

225,23 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

255,13 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 
 
INTERPRETACIJA: Univerzitetna knjižnica Maribor je ohranila enako število 
računalniških delovnih mest kot v 2009/2010 in glede na povečanje števila 
aktivnih uporabnikov – študentov in zaposlenih na visokošolskem 
zavodu/univerzi, se je kazalnik število aktivnih uporabnikov - študentov in 
zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi glede na število računalniških 
delovnih mest poslabšal. 
 

 
Slika 6: Število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na visokošolskem 

zavodu/univerzi3 glede na število računalniških delovnih mest 
 

• ŠTEVILO ŠTUDENTOV VPISANIH NA VISOKOŠOLSKI ZAVOD/UNIVERZO3 GLEDE NA 
ŠTEVILO RAČUNALNIŠKIH DELOVNIH MEST, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
711, 63  

študentov/ 
računalniško 

delovno mesto 

746  
študentov/ 

računalniško 
delovno mesto 

600,6 
študentov/ 

računalniško 
delovno mesto 

584,56 
študentov/ 

računalniško 
delovno mesto 

538,21 
uporabnikov / 
računalniško 

delovno mesto 
INTERPRETACIJA: Univerzitetna knjižnica Maribor je ohranila enako število 
računalniških delovnih mest kot v 2009/2010 in glede na zmanjšanje števila 
študentov vpisanih na  visokošolskem zavodu/univerzi, se je kazalnik nekoliko 
izboljšal. 
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• SKUPNO ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV GLEDE NA ŠTEVILO RAČUNALNIŠKIH 
DELOVNIH MEST, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
564,13  

uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

477,5  
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

370,0 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

406,6 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

379,38 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 
 

• ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV  - ŠTUDENTOV IN ZAPOSLENIH NA VISOKOŠOLSKEM 
ZAVODU/UNIVERZI GLEDE NA ŠTEVILO ČITALNIŠKIH SEDEŽEV, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
26,01  

uporabnikov/ 
čitalniško mesto 

23,2  
uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

23,3  
uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

27,02  
uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

29,79 
uporabnikov/ 

čitalniško mesto  
 

INTERPRETACIJA: Število čitalniških mest v UKM se je v obravnavanem 
samoevalvacijskem obdobju nekoliko povečalo, vendar ta porast ni sledil 
povečanju števila aktivnih uporabnikov – študentov in zaposlenih na 
visokošolskem zavodu/univerzi. 
 

• ŠTEVILO ŠTUDENTOV VPISANIH NA VISOKOŠOLSKI ZAVOD/UNIVERZO GLEDE NA 
ŠTEVILO ČITALNIŠKIH SEDEŽEV, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
59,97  

študentov/ 
čitalniško mesto 

69,2  
študentov/ 

čitalniško mesto 

72,1 
študentov/ 

čitalniško mesto 

70,14 
študentov/ 

čitalniško mesto 

62,84 
uporabnikov/ 

čitalniško mesto  
 

• SKUPNO ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV GLEDE NA ŠTEVILO ČITALNIŠKIH SEDEŽEV, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
47,54  

uporabnikov/ 
čitalniško mesto 

44,3  
uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

44,4  
uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

48,78 
uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

44,29 
uporabnikov/ 

čitalniško mesto  
 

• ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV – ŠTUDENTOV IN ZAPOSLENIH NA VISOKOŠOLSKEM 
ZAVODU/UNIVERZI GLEDE NA VELIKOST KNJIŽNIČNEGA PROSTORA V m2, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
0,93  

uporabnika/m2 
0,8  

uporabnika/m2 
0,8  

uporabnika/m2 
1,1 

uporabnika/m2 
0,99 

uporabnika/m2 
 

• ŠTEVILO ŠTUDENTOV VPISANIH NA VISOKOŠOLSKI ZAVOD/UNIVERZO3 GLEDE NA 
VELIKOST KNJIŽNIČNEGA PROSTORA V m2, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
2,13  

študenta/m2 
2,5  

študenta/m2 
2,3 

študenta/m2 
2,27 

študenta/m2 
2,1 

študenta/m2 
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• SKUPNO ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV GLEDE NA VELIKOST KNJIŽNIČNEGA 
PROSTORA V m2, 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
1,69  

uporabnika/m2 
1,6  

uporabnika/m2 
1,4 

uporabnika/m2 
1,58 

uporabnika/m2 
1,48 

uporabnika/m2 
 

 

 

7   I Z D A T K I  K N J I Ž N I C E   

 
 

Preglednica 17: Prihodki in viri UKM med leti 2006 in 2010 
 
PRIHODKI IN 
VIRI               v EUR 

 2006 2007* 2008 2009 2010 
proračunska 
sredstva za 
izvajanje javne 
službe                                                                                                                         

2,276.642 2,429.168 2,703.024 2,707.489 2,384.579 

neproračunska 
sredstva za 
izvajanje javne 
službe                  

162.180 103.802 175.760 266.344 613.256 

prihodki iz tržne 
dejavnosti       45.257 47.913 36.896 53.489 63.376 

Prihodki skupaj       2,484.081 2,580.884 2,915.681 3,027.323 3,061.210 
*popravek podatkov iz samoevalvacijskega poročila 2007/2008 

 
 

Preglednica 18: Odhodki in viri UKM med leti 2006 in 2010 
                                                                                                                       
ODHODKI IN 
VIRI      v EUR 

 2006 2007* 2008 2009 2010 
stroški dela                                                                                                                                                     1,583.491 1,633.781 1,871.417 1,942.846 1,911.816 
literatura                         520.524 540.358 601.693 553.412 491.210 
stroški mat., 
blaga in 
storitev    

343.239 370.833 381.300 420.845 675.404 

drugi stroški       37.520 34.759 42.566 24.160 41.867 
Odhodki 
skupaj         2,484.776 2,335.084 2,897.978 2,941.264 3,036.563 

*popravek podatkov iz samoevalvacijskega poročila 2007/2008 
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7 . 1  K a z a l c i  u s p e š n o s t i  k n j i ž n i č n e  d e j a v n o s t i  –  » i z d a t k i  

k n j i ž n i c e «  

            (obravnavano koledarsko leto 2010 — 1. 1. 2010 —31. 12. 2010) 
 

• DELEŽ SREDSTEV ZA NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA GLEDE NA CELOTNE PRIHODKE 
VISOKOŠOLSKE/UNIVERZITETNE KNJIŽNICE, 
 

2006/2007 2007/2008* 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
20,9 % 20,9 % 20,6 % 18,3 % 16,1 % 

              
INTERPRETACIJA: Delež sredstev za nakup knjižničnega gradiva glede na celotne 
prihodke knjižnice se je ponovno znižal -  za 2,2 %. 
 

 
 

Slika 7: Delež sredstev za nakup knjižničnega gradiva glede na celotne prihodke 
knjižnice 

 
 

• CELOTNI PRIHODKI KNJIŽNICE6 GLEDE NA ŠTEVILO AKTIVNIH UPORABNIKOV, 
 

2006/2007 2007/2008* 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
135,11  

EUR/uporabnika 
148,10  

EUR/uporabnika 
199,70 

EUR/uporabnika 
205,96 

EUR/uporabnika 
206,89 

EUR/uporabnika 
 

INTERPRETACIJA: Celotni prihodek knjižnice glede na število aktivnih 
uporabnikov se je nekoliko zvišal - za 0,93 EUR/uporabnika, na kar pa je 
vplivalo zmanjšanje števila aktivnih uporabnikov. 

 
• DELEŽ SREDSTEV6 ZA KNJIŽNICO V CELOTNIH PRIHODKIH VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

 
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

2006/2007 2007/2008* 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
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Definicije uporabljene za izračun kazalcev uspešnosti knjižnične dejavnosti 

 

Aktivni uporabniki – študenti  in zaposleni na visokošolskem zavodu/univerzi so 

študentje in zaposleni na visokošolskem zavodu/univerzi3, ki so v obravnavanem obdobju 

opravili vsaj eno transakcijo v sistemu COBISS/Izposoja 

Skupno število aktivnih uporabnikov so vsi uporabniki, ki so v obravnavanem obdobju 

opravili vsaj eno transakcijo v sistemu COBISS/Izposoja. 

»/univerze« velja za Univerzitetno knjižnico Maribor, medtem ko visokošolska knjižnica 

upošteva število uporabnikov  matičnega visokošolskega zavoda. 

Število enot knjižničnega gradiva  - upoštevajo se inventarizirane enote knjižničnega 

gradiva; pri serijskih (tiskanih) publikacijah se upošteva kot eno enoto en inventariziran 

letnik publikacije. 

Velikost knjižničnega prostora  - površina namenjena uporabnikom. 

Sredstev - upoštevajo se sredstva od vseh prihodkov za izvajanje javne službe in nakup 

knjižničnega gradiva (viri: proračun RS-MVZT (izobraževalna dejavnost), proračun RS-MVZT  

oz ARRS (raziskovalna dejavnost), Proračun RS-MVZT (drugi proračunski viri), Evropski 

proračun-razpisi izven proračuna RS, druga sredstva za izvajanje javne službe (izredni 

študij), prihodki od prodaje blaga na trgu) 

Število vpogledov (povzetek, polno besedilo) - poroča Univerzitetna knjižnica Maribor za 

celotno Univerzo v Mariboru 

Spletno mesto knjižnice je nabor spletnih strani na določeni internetni domeni, ki jih je 

objavila knjižnica, z namenom omogočiti dostop do knjižničnih storitev in gradiva. 

Elektronskih virov dostopnih na daljavo, ki so del knjižnične zbirke, ne štejemo za spletno 

mesto knjižnice. 

Virtualni obisk je zahtevek, ki ga uporabnik posreduje spletnemu mestu knjižnice. Kot 

virtualne obiske se štejejo obiski z IP naslovov, ki so locirani izven prostorov knjižnice. 

Izposoja gradiva v knjižnico. Pri štetju fizičnih enot knjižničnega gradiva izposojenega v 

knjižnico, knjižnice uporabljajo različne metode. Nekatere so izposojo v knjižnico štele po 

standardu ISO/DIS 2789, druge pa so vštevale tudi uporabo gradiva v knjižnici. Standard  

ISO/DIS 2789 namreč ločuje med izposojo gradiva v knjižnico in uporabo gradiva v 

knjižnici. Izposoja v knjižnico pomeni, da je uporabnik osebno zadolžen za gradivo. V 

praksi lahko govorimo o izposoji gradiva v knjižnico, kadar knjižnica evidentira izposojene 

enote pri kontu uporabnika v sistemu COBISS/Izposoja ali ko uporabnik podpiše zadolžnico 

(definicija CEZAR). 
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8 .  A N A L I Z A   R E A L I Z A C I J E   Z A S T A V L J E N I H   N A L O G   V   O K V I R U   

A K C I J S K E G A   N A Č R T A   S A M O E V A L V A C I J S K E G A   P O R O Č I L A   

U N I V E R Z I T E T N E   K N J I Ž N I C E   M A R I B O R   z a   š t u d i j s k o  l e t o  

2 0 0 9 / 2 0 1 0  v  š t u d i j s k e m  l e t u  2 0 1 0 / 2 0 1 1  

 

 

1. RAZVOJ POSLOVNE ETIKE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR 

a) Kodeks ravnanja zaposlenih v Univerzitetni knjižici Maribor  

 

DELNO REALIZIRANO: Zastavljen cilj je delno realiziran. Opravljen je pregled in 

primerjava obstoječih kodeksov ravnanja zaposlenih v drugih institucijah oz. branžah. 

Pregledali smo naslednje kodekse: 

- Etični kodeks Univerze v Ljubljani, 

- Načela odličnosti za študente Univerze v Mariboru, 

- Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, 

- Priporočila za visokošolske učitelje o kakovosti na področju izobraževanja, Univerza 

v Mariboru (osnutek), 

- Etični kodeks visokošolskih knjižničarjev. 

Na osnutek priporočil za visokošolske učitelje o kakovosti na področju izobraževanja, 

Univerza v Mariboru je Komisija za kakovost Univerzitetne knjižnice Mariboru pripravila 

pripombe oz. dopolnila k naslednjemu členu osnutka: 

 

Uporaba literature 

Univerzitetna knjižnica Maribor in knjižnice fakultet Univerze v Mariboru  zadovoljujejo  

informacijske potrebe študentov in zaposlenih na univerzi. Z zagotavljanjem dostopnosti 

ustreznih tiskanih in elektronskih virov predstavlja knjižnični informacijski sistem UM 

podporo študijskemu in znanstvenoraziskovalnemu procesu. 

Knjižnice izvajajo tudi informacijsko opismenjevanje, s katerim študente in zaposlene na 

univerzi uvajajo v samostojno, odgovorno in kritično uporabo informacijskih virov. 

Knjižničarji  in visokošolski učitelji  delujejo po načelu vzajemnosti – visokošolski učitelji 

posredujejo knjižnici sezname študijske literature, knjižničarji spremljajo in upoštevajo 

potrebe študijskega procesa in znanstvenoraziskovalnega dela visokošolskih učiteljev, ti pa 

v študijski proces vpletajo uporabo informacijskih virov in storitev, ki jih nudijo knjižnice. 

Vsi udeleženci v procesu so dolžni upoštevati načela avtorskega prava in znanstvene 

poštenosti. 
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2. PRIZADEVANJE ZA ZVIŠEVANJE DELEŽA ŠTUDENTOV, VPISANIH NA UM, DA BI 

POSTALI AKTIVNI UPORABNIKI UKM:  

a) akcije, ki pritegnejo študente, 

• Akcija Študentski oktober  

 

REALIZIRANO 

- Poročilo pripravila Tina Šrot 

 

Preglednica 19: Število udeležencev na prireditvah v okviru »Študentskega oktobra« 

Dnevi v tednu Dejavnost 1. 
teden 

2. 
teden 

3. 
teden 

4. 
teden Skupaj 

Ponedeljek 

»Pogled v zakulisje« 
(knjigoveznice, 
oddelka za obdelavo 
gradiva in 
skladišča). 

      
2 

 
    2     14      3 21 

Torek   »Vpisujejo ZNANI« 4 6 6 2 18 

 
»Obisk pri 
referentu«* 0 0 0 0 0 

Sreda  
»Knjižnična 
srebrnina« 42 25 10 14 91 

Četrtek  
»Vir po izboru 
študenta« 6 12 60 3 81 

Petek  
»S klikom do 
informacije« 22 33 3 3 61 

 
»Knjižničarji 
TUTORJI« 77 12 147 0 236 

            
»Tržnica pod 
arkadami UKM«8       

Skupaj  153 90 240 25 508 

 

 

 

 

                                                 
8 Legenda:  

 Tržnica pod arkadami - zelo obiskana – razdeljenih je bilo 3.521 enot doniranega gradiva in 1.000 

pisal ter 500 »odpisanih«/izločenih izvodov gradiva iz fonda UKM. 
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• UKM bedi (noč raziskovalcev univerze)  

REALZIRANO 

Priloga 1 – Poročilo o izvedbi projekta Noč raziskovalcev v UKM (poročilo pripravila 

Bernarda Korez) 

 

• analiza ankete o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami in fondom UKM (izvedba 

ankete december/januar 2010/2011; zadolžena: Boža Janžekovič, rok: marec 

2011) 

REALIZIRANO 

Priloga 2 - Poročilo ankete o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami in fondom UKM 

(poročilo pripravili Boža Janžekovič in mag. Dunja Legat) 

Priloga 3 – anketni vprašalnik 

 

b) zvišanje števila razpoložljivih visokošolskih učbenikov,  

- analiza razpoložljivosti in dostopnosti visokošolskih učbenikov v UKM, identifikacija 

elektronskih visokošolskih učbenikov Univerze v Mariboru, oblikovanje spletne učne 

zbirke UM v povezavi z univerzitetnim e-učnim okoljem – 2. faza  

 

DELNO REALIZIRANO 

Dogovorili smo se o operativnem izvajanju Pravilnika o obveznem izvodu UM  v 

Univerzitetni knjižnici Maribor, določili odgovorno osebo za obvezni izvod Univerze v 

Mariboru in pripravili zloženko  - kratke informacije za zavezance (članice UM) za obvezni 

izvod univerze. 

Priloga 4 – Zloženka s kratkimi informacijami za zavezance – članice UM (zloženko 

pripravila Kornelija Sorger) 

 

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

- nadgradnja Metaliba – portala za hkratno iskanje po večih elektronskih virih  

 

REALIZIRANO (Breda Brezovšek) 

• Nadaljevanje sodelovanja z IZUMom  glede dostopa do elektronskih inf. virov preko 

 servisa Metalib; 

• Ažuriranje podatkov revij konzorcijev za leto 2011; 

• Namestitev in testiranje  EZProxy strežnika, ki omogoča oddaljeni dostop do 

elektronskih informacijskih virov. 
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     d)  posodobitev čitalniških mest in prostorov za delo v skupinah, 

- nadaljevanje 2. faze posodobitve bioklimatskih razmer UKM (obnova velike 

čitalnice in prostorov za delo v skupinah) (v primeru odobritve investicije). 

NEREALIZIRANO 

 

 

3. PERMANENTNO SPREMLJANJE RAZVOJA ŠTUDIJSKIH IN RAZISKOVALNIH PODROČIJ 

UNIVERZE V MARIBORU  IN AŽURNO PRILAGAJANJE KNJIŽNIČNIH ZBIRK POTREBAM 

PEDAGOŠKEGA, ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA IN STROKOVNEGA DELA NA UNIVERZI, 

- izdelava smernic za vzpostavitev knjižnice in upravljanje knjižnične dejavnosti 

in zbirk na osnovi sodobnih standardov knjižnično informacijske dejavnosti  - 2. 

faza  

 

REALIZIRANO:  

Priloga 5 - Mnenja in pripombe na predloge aktov s področja presoje kakovosti v 

visokem šolstvu (mnenje pripravili Sandra Kurnik Zupanič, mag. Dunja Legat) 

 

V mesecu marcu 2011 so izšla izhodišča za strokovne standarde in priporočila za 

visokošolske knjižnice9

 

, za katera sta del gradiva prispevali mag. Dunja Legat in mag. 

Vlasta Stavbar. Izhajajoč iz tega dokumenta je nastal osnutek strokovnih standardov za 

organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic ter kasneje tudi predlog 

standardov, ki je bil predložen v sprejetje Nacionalni komisiji za knjižničarstvo 

 

4. NOVE STORITVE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA UPORABNIKOV V SKLADU Z 

RAZVOJEM DEJAVNOSTI IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

- pričetek izvajanja izobraževanja uporabnikov v skladu z novo vsebinsko 

shemo (koordinator: Breda Brezovšek, Tina Šrot; rok: september 2011) 

 

REALIZIRANO 

 Oblikovana je bila nova programska shema izobraževanja študentov in drugih uporabnikov 

na modularen način. Dokument za naslovom OSNUTEK MODULOV: Informacijski viri - 

                                                 
9 Ambrožič, Melita, Badovinac, Branka, Kotar, Mojca, Vovk, Damjana (2011). Izhodišča za strokovne 

standarde in priporočila za visokošolske knjižnice. URN:NBN:SI:DOC-PDPPHGPR from 

http://www.dlib.si 

 

http://www.dlib.si/�
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podpora študijski  dejavnosti  UM v  letu 2011/2012. Univerzitetna knjižnica Maribor se je 

odločila svoje izobraževalne vsebine ponuditi študentom Univerze v Mariboru v okviru 

spletnega učnega okolja Moodle. 

Priloga 6 -  Programska shema izobraževanja študentov in drugih uporabnikov 

(programsko shemo pripravila Kristina Šrot)  

 

UKM je pripravil izhodišča za vključitev bibliotekarjev Univerzitetne knjižnice Maribor v  

tutorski sistem Univerze v Mariboru. Izhodišča je pripravila Kristina Šrot. 

Priloga 7 - Tutorski sistem Univerze v Mariboru Univerzitetne knjižnice Maribor 

(izhodišča za uvedbo) 

 

 

4. OPTIMIRANJE DELOVNIH PROCESOV 

a) optimiranje delovnih postopkov - obdelava knjižničnega gradiva (nadgradnja 

kazalca uspešnosti od »nabave do police«) 

- merjenje časa od zaznane potrebe po nekem naslovu do prejema – 

akcesijski postopek (koordinator: Bojan Oštir; rok: september 2011) 

- izvajanje meritev 5 let vsako leto po isti metodologiji, nato na določeno 

časovno obdobje – dopolnitev metodologije (koordinator: mag. Branka Kerec, 

rok: junij 2011) 

- analiza dobljenih rezultatov po strokovnih področjih in meritve na drugi 

vrsti gradiva (koordinator: mag. Branka  Kerec, september 2011) 

DELNO REALIZIRANO 

V skladu z zastavljenim ciljem »optimiranje delovnih procesov« smo v UKM optimirali 

postopek obdelave obveznega izvoda, ki je občutno pospešil obdelavo in posledično 

dostopnost knjižničnega gradiva za uporabnike. 

 

 

5. VREDNOTENJE USPEŠNOSTI KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI UNIVERZITETNE KNJIŽNICE 

MARIBOR NA PODLAGI VHODNIH STROŠKOV IN KONČNIH UČINKOV NA DEJAVNOST 

UNIVERZE. 

- izvedba vrednotenja v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico 

Ljubljana  

DELNO REALIZIRANO: Pregledali smo dokument Ameriškega združenja visokošolskih 

knjižnic (angl. Association of College & Research Libraries) z naslovom »Task force on 

Academic library outcomes assessment report«. Sodelovanje z Narodno in univerzitetno 
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knjižnico smo v neformalnem dogovoru prestavili v leto 2012. Cilj delno realizirali Sandra 

Kurnik Zupanič, mag. Dunja Legat. 

 

6. ANALIZA REZULTATOV ANKETE O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU 

REALIZIRANO 

V decembru 2011/januarju 2012 smo v skladu s sklepom Komisije za ocenjevanje kakovosti 

univerze (2. redna seja z dne 18.11.2011) izvedli anketo o zadovoljstvu na delovnem 

mestu. 

Priloga 8 – Rezultate ankete o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu 

Priloga 9 – Anketni vprašalnik 
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9  A K C I J S K I   N A Č R T   N A   P O D L A G I   S A M O E V A L V A C I J S K E G A  

P O R O Č I L A   z a   š t u d i j s k o   l e t o   2 0 1 0 / 2 0 1 1  v  š t u d i j s k e m  l e t u  

2 0 1 1 / 2 0 1 2  

 

Pri pregledu rezultatov izračunanih kazalcev uspešnosti knjižnične dejavnosti Univerzitetne 

knjižnice Maribor smo zastavili naslednje naloge: 

 

1. RAZVOJ POSLOVNE ETIKE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR 

• Kodeks ravnanja zaposlenih v Univerzitetni knjižici Maribor (zadolžena dr. 

Jerneja Ferlež, rok izvedbe: september 2012) 

 

2. PRIZADEVANJE ZA ZVIŠEVANJE DELEŽA ŠTUDENTOV, VPISANIH NA UM, DA BI POSTALI 

AKTIVNI UPORABNIKI UKM:  

a) akcije, ki pritegnejo študente, 

• Akcija Študentski oktober (rok izvedbe: oktober 2011; koordinatorki dr. Jerneja 

Ferlež, Tina Šrot) 

• UKM bedi (noč raziskovalcev univerze) (rok izvedbe: september 2012; 

koordinatorka Bernarda Korez) 

 

b) Prenova zbirk gradiva in prosti dostop 

• analiza razpoložljivosti in dostopnosti visokošolskih učbenikov v UKM, 

identifikacija elektronskih visokošolskih učbenikov Univerze v Mariboru, 

oblikovanje spletne učne zbirke UM v povezavi z univerzitetnim e-učnim 

okoljem (rok izvedbe: september 2012, koordinator: Vesna Lorenc) 

• redakcija Učne zbirke (rok izvedbe: september 2012, koordinator: Vesna 

Lorenc) 

• Prenova koncepta postavitve gradiva v prostem pristopu (testno okolje: BioMedi 

zbirka (rok izvedbe jesen 2011; zadolžena Boža Janžekovič) 

  

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

• promocija nove storitve vnosa doktorskih disertacije Univerze v Mariboru v bazo 

Digital Dissertations (rok januar/marec 2012; zadolžena Bernarda Korez, mag. 

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

• nadaljevanje 2. faze posodobitve bioklimatskih razmer UKM (obnova velike 

čitalnice in prostorov za delo v skupinah) (v primeru odobritve investicije). 

 

3. PERMANENTNO SPREMLJANJE RAZVOJA ŠTUDIJSKIH IN RAZISKOVALNIH PODROČIJ 

UNIVERZE V MARIBORU  IN AŽURNO PRILAGAJANJE KNJIŽNIČNIH ZBIRK POTREBAM 

PEDAGOŠKEGA, ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA IN STROKOVNEGA DELA NA UNIVERZI 

• Analiza raziskovalnih področjih, ki jih razvija Univerza v Mariboru (rok izvedbe 

maj 2012; koordinator Mirjana Gazvoda) 

 

4. NOVE STORITVE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA UPORABNIKOV V SKLADU Z RAZVOJEM 

DEJAVNOSTI IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

• pričetek izvajanja izobraževanja uporabnikov v skladu z novo vsebinsko shemo 

v okviru e-učnega okolja Moodle (rok izvedbe marec 2012; koordinator Tina 

Šrot) 

 

5. VREDNOTENJE USPEŠNOSTI KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR 

NA PODLAGI VHODNIH STROŠKOV IN KONČNIH UČINKOV NA DEJAVNOST UNIVERZE. 

• Evalvacija knjižnične dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor po kriterijih 

BIX (Bibliotheksindex) (rok izvedbe januar/marec 2012; koordinatorka: mag. 

Dunja Legat) 
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1 0   Z A K L J U Č E K  

 

Z analizami različnih segmentov dejavnosti v knjižnici in s predlogi rešitev kratkoročnega in 

dolgoročnega značaja bo Komisija za kakovost UKM nadaljevala tudi v bodoče. V pričujoče, 

samoevalvacijskem poročilu je razvidno, da se kazalniki kakovosti že peto leto zapored 

bistveno ne spreminjajo, a v določenih segmentih se izboljšujejo. Razmerja med 

kategorijami aktivnih članov sicer tekom let ostajajo podobna, vendar je glede na celotno 

število aktivnih uporabnikov še naprej opazen rahel porast deleža vseh kategorij študentov 

(2009: 62,9 %; 2010: 64,1 %), kar je skladno s poslanstvom UKM. Delež teh uporabnikov v 

letu 2010 predstavlja največjo skupino aktivnih uporabnikov. Število aktivnih uporabnikov – 

študentov visokošolskega zavoda/univerze glede na število študentov vpisanih na 

visokošolski zavod/univerzo se je povečal za 9 %, saj je število aktivnih uporabnikov 

študentov v tem študijskem letu naraslo, medtem ko se je število študentov vpisanih na UM 

zmanjšalo. Pomembno je, da se število aktivnih uporabnikov – študentov in zaposlenih na 

visokošolskem zavodu/univerzi glede na skupno število aktivnih uporabnikov zvišuje. V 

primerjavi s preteklim študijskim letom, je v letu 2010/2011 njihovo število naraslo za 11,8 

%, saj je naraslo samo število aktivnih uporabnikov – študentov in zaposlenih na 

visokošolskem zavodu/univerzi, skupno število aktivnih uporabnikov pa je upadlo. Njihov 

delež v strukturi vseh aktivnih uporabnikov je presegel 65%, kar si je UKM kot cilj zadali že 

pred leti. To pomeni, da si je UKM v akcijskem načrtu zadala pravilne naloge, kot so npr. 

akcija Študentski oktober in Noč raziskovalcev, s katerimi promoviramo storitve 

Univerzitetne knjižnice Maribor.  

 

V študijskem letu 2010/2011 smo realizirali večina nalog zastavljenih v akcijskem načrtu. 

Opravljena anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM je pokazala, da bi bilo 

primerno, da bi UKM oblikovala kodeks ravnanja zaposlenih v Univerzitetni knjižnici 

Maribor. Cilj smo delno realizirali, kajti uspelo nam je le pregledati priporočila in 

obstoječe kodekse v drugih institucijah. Zato smo ta cilj prenesli v drugi študijsko leto. 

Študijsko leto 2010/2011 je tako zaznamovala predvsem promocija knjižničnih storitev in 

nadgradnja  storitev za uporabnike Univerzitetne knjižnice Maribor, kot je nadgradnja 

portala za hkratno iskanje po večih elektronskih virih, testna prenova ponudbe knjižnega 

gradiva v prostem pristopu, prenova izobraževalnih vsebin in ponudba le-teh v e-učnem 

okolju Moodle, priprava na projekte Evropske prestolnice kulture in še bi lahko naštevali.  

V slovenskem okolju je bilo to študijsko leto pomembno zaradi tega, ker je nastal predlog 

strokovnih standardov in priporočil za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih 

standardov. Predlog sicer nosi datum december 2011, vendar pot od elaborata do osnutka 
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in končno predloga je bila dolga vso študijsko leto 2011/2011. Pri nastanku osnutka 

strokovnih standardov so sodelovali tudi strokovnjaki iz Univerzitetne knjižnice Maribor, ki 

so s svojim znanjem, izkušnjami in stališči prispevali k nastanku za knjižničarsko stroko 

tako pomembnega dokumenta. Visokošolsko knjižničarstvo je predolgo delovalo v stalno 

spreminjajočem se okolju brez normativne podpore dejavnosti. Standardi so razvojno 

naravnani in nudijo tiste minimalne robne pogoje, v okviru katerih visokošolske knjižnice 

izpolnjujejo svoje poslanstvo. V tem študijskem letu smo opravili priprave na mednarodno 

evalvacijo BIX (Bibliotheksindex), ki jo bomo izvedli v študijskem letu 2011/2012. 

 

Zraven analiz specifičnih segmentov knjižnične dejavnosti je Komisija z vzpostavitvijo 

enotnih samoevalvacijskih kazalnikov uspešnosti knjižnične dejavnosti vzpostavila  

sistematično evalvacijo dejavnosti knjižnice in oblikovanje kriterijev kakovosti, po katerih 

se evalvacija letno izvaja v skladu z veljavnimi standardi in priporočili stroke in univerze. 

Uvajanje statističnih in sistemskih metod vrednotenja uspešnosti je podlaga v procesih 

odločanja, hkrati pa imamo z njimi dokument, s katerim lahko utemeljeno in 

argumentirano predstavimo kakovost storitev in ustanove in potrebe za nadaljnji razvoj 

dejavnosti partnerjem, ki so vpleteni v sistem sprememb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 1 



Projekt »Noč raziskovalcev 2011 v UKM« 

 

Končno poročilo 

 

 

1. 
 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI: 

Projekt se bo izvajal v okviru naslednjih projektnih aktivnosti: 

 

A1 – Koordinacija projekta 

Naloga 1.1 Koordinacija partnerstva med Univerzitetno knjižnico Maribor in 

Univerzo v Mariboru 

Naloga 1.2 Koordinacija partnerstva med Šahovsko zvezo Slovenije in Univerzitetno 

knjižnico Maribor 

Naloga 1.3 Koordinacija partnerstva med KUD Limbuš - Pekre in Univerzitetno 

knjižnico Maribor 

 

 

A2 – Zbiranje in priprava informacij za javno objavo na plakatih in v medijih 

Naloga 2.1 – Priprava informacij, oblikovanje in postavitev informativnih plakatov 

Naloga 2.3 – Izbor nagrad za zmagovalce šahovskega turnirja 

Naloga 2.4 – Iskanje najugodnejšega ponudnika za tisk plakatov 

Naloga 2.5 – Iskanje materialov za izdelavo modelov za modno revijo 

Naloga 2.5 – Izbor plakatov za razstavo znanstvenih plakatov sodelavcev Univerze v 

Mariboru 

 

A3 – Priprava in izvedba natečaja za 1. Šahovski turnir UKM 

Naloga 3.1 – Sestava organizacijske skupine in priprava navodil za izvedbo natečaja  

Naloga 3.2 - Priprava in izvedba natečaja  

Naloga 3.5 – Nabava nagrad 

Naloga 3.6 – Svečana podelitev nagrad, ki jih podeli priznan šahovski mojster 

 

 

A5 – Aktivnosti informiranja in osveščanja (april – november 2011) 

Naloga 5.1 – Priprava promocijskega materiala – plakatov 



Naloga 5.2 -  Distribucija, obešanje, promocijskega materiala na fasado 

Univerzitetne knjižnice Maribor 

Naloga 5.3 – Izvedba promocijskih kampanj preko sredstev množičnega obveščanja 

 

 

 

2. 

 

PARTNERJI IN VLOGA LE-TEH V PROJEKTU: 

• UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR – partner v projektu: 

o soorganizator javnih predavanja 

o organizator razstave raziskovalnih plakatov sodelavcev UM 

o organizator in izvajalec 1. Šahovskega turnirja UKM 

o organizator in izvajalec modne revije »Novo življenje knjig« 

o soorganizator izvedbe šaloigre »Berite novice« 

• Univerza v Mariboru – nosilec: 

o koordinacija 

o organizacija in izvedba dogodkov 

o organizacija in izvedba novinarske konference 

o promocija (majice, brošure) 

• Technocenter UM – partner v projektu: 

o zbiranje in posredovanje informacij 

• KUD Limbuš – Pekre. Dramska sekcija: 

o Organizacija in izvedba šaloigre »Berite novice« 

 

 

3. 

 

CILJNE SKUPINE PROJEKTA: 

a) Primarne: posamezniki, študentje, dijaki, lokalna skupnost, mediji 

b) Sekundarne: splošna javnost 

 

Pri projektu bodo posredno sodelovala strokovno-interesna združenja (Šahovska društva, 

Študentska organizacija UM, Društvo profesorjev UM) – partnerji omenjenih izvajalcev ter 

številne mladinske organizacije in njihovi člani. Projekt bo pokrival območje celotne 

Slovenije, razstava bo v Mariboru. 

 

 



 

4. 

• uspešno izveden in zaključen projekt; 

PRIČAKOVANI REZULTATI: 

• izvedeni šahovski natečaj  

• izdelanih skupno različnih 4 plakatov 

• objavljenih vsaj 10 sporočil v medijih,  »doseženih« skupno več kot 3000 

posameznikov / gospodinjstev / podjetnikov/ lokalnih skupnosti / ostalo 

• organizirana in izvedena javna predavanja  

• izvedena svečana podelitev nagrad zmagovalcem šahovskega turnirja 

• izvedena modna revija »Novo življenje knjig« 

• izvedena šaloigra »Berite novice« 

 

5. 

Uspešno so bili izvedeni vsi trije predvideni dogodki na dan 23. september 2011. 

REZULTATI: 

 

a.) 1. Šahovski turnir UKM 

a. Otvoritev turnirja z nagovorom dr. Zdenke Petermanec ob 18. 

b. Navodila in pravila švicarskega načina igranja v trajanju 10 min g. Vadlja 

c. Prijavljenih je 20 igralcev 

d. Igre so trajal do 20.45 

e. Ob 21. svečana podelitev priznanj vsem udeležencem in nagrad 

zmagovalcem, ki jih podeli dr. Vojko Musil 

f. Pogostitev z majhnimi prigrizki in pijačo za vse udeležence in obiskovalce 

šahovskega turnirja 

g. 48 gledalcev (s sodnikom, koordinatorjem in igralci skupaj 71) 

h. Objava rezultatov šahovskega turnirja na spletni Slovenske šahovske zveze in 

na spletni strani UKM 

 

b.) Modna revija »Novo življenje knjig« 

a. Ob 20. Nagovor in pričetek modne revije 

b. Ob 20.15 plesni performans Mirjane Šrot 

c. Ob 20.40 konec modne revije 

d. 231 obiskovalcev (z izvajalci skupaj 244) 

e. od 26.09 do 10.10.2011 razstava modelov iz modne revije ob stopnišču UKM 

 

 



 

c.) Šaloigra »Berite novice« 

a. Ob 22. pozdravni nagovor ge. Anice  Jurkovič 

b. Ob 22.15 pričetek gledališke predstave »Berite novice« 

c. Ob 23.30 konec predstavitve in  

d. zahvala dr. Zdenke Petermanec  

e. 94 gledalcev 

 

d.) Noč raziskovalcev 2011 v UKM 

a. od 18. do 23.30 bogat program 

b. Skupaj 373 obiskovalcev 

c. ob 23.30 zaključna pogostitev za vse obiskovalce Noči raziskovalcev 2011 v 

UKM 

d. objave rezultatov šahovskega turnirja na spletni straneh UKM in Šahovske 

zveze Slovenije 

e. objave fotografij na spletnih straneh Univerze v Mariboru, UKM, Mediaspeed 

 

 

Pripravila: Bernarda Korez 

Maribor, 6. 10. 2011 



PRILOGA 3 



POROČILO ANKETE O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV S STORITVAMI IN FONDOM UKM  

(poročilo pripravili Boža Janžekovič in mag. Dunja Legat) 

 

Anketo smo izvedli kot nadaljevanje projekta prenove prostega pristopa do knjižničnega 

gradiva, ki smo si jo UKM zastavili zaradi tehnoloških sprememb v ponudbi knjižničnih 

gradiv in novih generacij uporabnikov. Anketni vprašalnik je bil za izpolnjevanje ankete v 

prostorih UKM v času od 10. decembra 2010 do 10. januarja 2011. Hkrati je bil dostopen 

tudi na domači strani UKM v elektronski obliki. Natisnjen vprašalnik je rešilo 141 

uporabnikov; elektronskega pa 14 uporabnikov. Podatke opisne statistike podajamo za 141 

uporabnikov, večina študentov Univerze v Mariboru, pretežno starih od 21 do 30 let ter 

pretežno ženskega spola. Večina anketirancev obiskuje Univerzitetno knjižnico Maribor že 

več kot 3 leta vsaj enkrat na teden ali večkrat na mesec. 

 

S statističnim programom SPSS 16 smo opravili le osnovno opisno statistiko – frekvenčne 

porazdelitve odgovorov (frekvenca je število odgovorov na posamezno vprašanje; koliko 

krat so izbrali posamezni odgovor in grafični prikaz porazdelitve). Za ugotavljanje 

primernosti sprememb v postavitvah ta metoda zadostuje za nadaljnjo odločanje. 

 

Kako ste na splošno zadovoljni s kakovostjo storitev Univerzitetne knjižnice Maribor? 

Možni odgovori: nisem zadovoljen; sem zadovoljen; sem zelo zadovoljen; neopredeljen. 

 
Slika 6: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na šesto vprašanje. 1=nisem zadovoljen; 2=sem 

zadovoljen; 3=sem zelo zadovoljen; 4=neopredeljen 

 



Pri tem vprašanju je potrebno opozoriti, da nihče ni izbral možnega odgovora 

»neopredeljen« zato ga tudi ni zajetega v frekvenco; en vprašalnik pa ni imel izpolnjenega 

odgovora na to vprašanje. 

 

Univerzitetno knjižnico Maribor obiskujem zaradi: (možnih več odgovorov): izposoje in 

uporabe študijskega gradiva; izposoje in uporabe gradiv za prosti čas; prelistavanja revij in 

časopisov; uporabe čitalnice za študijske namene; uporabe osebnega računalnika ali 

interneta; uporabe brezžičnega internetnega omrežja; drugo (s komentarjem) 

 

Tabela 1: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na 7. vprašanje. VII.1=izposoja in uporaba 

študijskega gradiva; VII.2=izposoje in uporabe gradiv za prosti čas; VII.3= prelistavanja 

revij in časopisov; VII.4=uporabe čitalnice za študijske namene; VII.5= uporabe osebnega 

računalnika ali interneta; VII.6= uporabe brezžičnega internetnega omrežja. 

 

  VII.1 VII.2 VII.3 VII.4 VII.5 VII.6 

N vrednost 124 56 35 78 20 11 

delež 87,9 39,7 24,8 55,3 14,2 7,8 

 

Večina, ki je izpolnjevala anketni vprašalnik prihaja v UKM zaradi izposoje in uporabe 

študijskega gradiva – torej izpolnjujemo svoje poslanstvo univerzitetne knjižnice. To še 

podkrepi odgovor, ki je po številu izbranih odgovorov na drugem mestu, da v UKM prihajajo 

zaradi uporabe čitalnice za študijske namene. Naše predvidevanje, da zaradi tehnoloških 

sprememb v knjižničarstvu in naši knjižnici naj bi nudili več bralnih – čitalniških mest (glej 

Predlog prenove P2), je opravičena in potrjena.  

 

Po frekvenci odgovorov je na tretjem mestu vzrok obiska UKM izposoja gradiv za prosti čas; 

za le-te velja, da si jih uporabniki enako kvalitetno lahko izposodijo iz prostega pristopa ali 

iz skladišča; po predpostavki, da so po elektronskem katalogu primerno dostopna 

(bibliografska, vsebinska obdelava in morebitna multimedijska predstavitev direktno v e-

katalogu); na četrtem mestu je prelistavanje revij in časopisov, kar ponovno potrjuje, da 

moramo uporabnikom ponuditi več bralnih-čitalniških mest, kar pa lahko dosežemo s 

preureditvijo zbirk na prostem pristopu. 

Ali si želite v knjižnici več elektronskih publikacij? Možna odgovora: Da; ne 



 
Slika  7: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na 8. vprašanje. 1=da; 2=ne 

 

Po odgovorih je razvidno, da uporabniki želijo več elektronskih publikacij v knjižnični 

ponudbi. Kar ponovno potrjuje naše predloge v Predlogu prenove postavitve prostega 

pristopa, da bi v ta namen močno skrčili postavitve monografij. Hkrati bi združili po vsebini 

različne vrste knjižničnih zbirk; tako bi delno pridobili na prostoru za povečano število 

bralnih mest in izboljšali ponudbo elektronskih gradiv. 

 

Katero in kako pogosto uporabljate različne vrste gradiv pri reševanju svojega 

informacijskega problema? Možni odgovori: A) tiskane knjige; B) tiskane članke; C) 

elektronske publikacije dostopne na daljavo; Č) elektronske publikacije na fizičnih 

nosilcih; D) drugo; Kategorije odgovorov so: 1=pogosto; 2=manj pogosto; 3=redko 

 

Z odgovori na deveto vprašanje smo ugotavljali katera in kako pogosto uporabljajo različna 

gradiva za reševanje informacijskih problemov. Naši uporabniki najpogosteje uporabljajo 

knjige za reševanje svojih informacijskih problemov. Kar nakazuje, da izpolnjujemo našo 

osnovno poslanstvo. 

 



 
Slika 8: Frekvence odgovorov o pogostosti uporabe knjig. 1=pogosto; 2=manj pogosto; 

3=redko 

 

Ponujene možnosti o pogostosti uporabe tiskanih člankov so enakomerno razporejene. Le 

nekoliko prevladuje možnost redko. Torej naši uporabniki slabo uporabljajo tiskane članke 

za reševanje informacijskih problemov. Predvidevamo, da do tega prihaja zaradi 

obveznosti v študijskih procesih in njihovih zahtevah po uporabi člankov v študijske 

namene. Predvidevamo, da v študijskih procesih Univerze v Mariboru se premalo uporablja 

tiskane članke iz periodičnih publikacij, ki so dostopne v UKM. 

 



Slika 9: Frekvence odgovorov o pogostosti uporabe člankov. 1=pogosto; 2=manj 

pogosto; 3=redko 

 

Glede uporabe elektronskih publikacij na daljavo tudi ni pričakovanega velikega odziva. 

Največ jih elektronske publikacije dostopne na daljavo uporablja manj pogosto, sledijo 

uporabniki, ki jih uporabljajo pogosto in tik za njimi je število odgovorov na možnost 

redko. Kar je za UKM slab rezultat, saj bi uporabnikov, ki bi redko uporabljali elektronske 

publikacije dostopne na daljavo moralo biti mnogo manj. Torej moramo ponudbo bolj 

propagirati, olajšati dostop ali spremeniti ponudbo. 

 
Slika 10: Frekvence odgovorov o uporabi elektronskih publikacij na daljavo. 1=pogosto; 

2=manj pogosto; 3=redko 

 

Enako stanje je pri pogostosti uporabe elektronskih publikacij na fizičnih nosilcih. Ti 

rezultati so še slabši. S spremembo postavitve in s ponudbo izven skladišča in z 

reorganizacijo informacijske službe bi lahko ta rezultat počasi spremenili in vzporedno 

izobrazili uporabnike, razširili in popestrili ponudbo. 

  



 
Slika 11: Frekvence odgovorov o pogostosti uporabe elektronskih publikacij na fizičnih 

nosilcih. 1=pogosto; 2=manj pogosto; 3=redko 

 

Podobno je z uporabo drugih knjižničnih gradiv, ki jih v največjem številu le redko 

uporabljajo. Zanje velja enako priporočilo kot za obojne elektronske publikacije. 

 

 
Slika 12: Frekvence odgovorov o pogostosti uporabe drugih knjižničnih gradiv. 1=pogosto; 

2=manj pogosto; 3=redko 

 

Ali za reševanje svojega informacijskega problema pogosto uporabljate različne vrste 

knjižničnega gradiva hkrati? Možna odgovora: Da; Ne. 



Na deseto vprašanje smo zbirali odgovore ali uporabniki za reševanje informacijskih 

problemov uporabljajo različne vrste knjižničnih gradiv hkrati. Ugotovili smo, da 

uporabniki večinoma uporabljajo različne vrste knjižničnega gradiva hkrati za reševanje 

svojega informacijskega problema. 

 

 
Slika 13: Razporeditev odgovorov na deseto vprašanje. 1=da; 2=ne 

 

Ali bi elektronske publikacije na fizičnih nosilcih pogosteje uporabljali, če bi bile le te 

postavljene v prostem pristopu? Možna odgovora: Da; Ne 

Z odgovori na to vprašanje ponovno potrjujemo našo idejo o spremembi prostega pristopa 

in razširitvi ponudbe elektronskih publikacij na fizičnih nosilcih na prostem pristopu. Saj bi 

bili  bolj dosegljivi kot če so hranjeni v skladišču. Z boljšo, lažjo dostopnostjo pa se hkrati 

spremeni poznavanje in uporabnost gradiva. 

 



 
Slika 14: Frekvenčne razporeditve na odgovor 11. 1=da; 2=ne 

 

Ali ste zadovoljni s ponudbo elektronskih publikacij, ki so dostopne na daljavo? Možni 

odgovori: Da; Ne; Neopredeljen 

 

Z dvanajstim vprašanjem smo ugotavljali zadovoljstvo uporabnikov s ponudbo elektronskih 

publikacij, ki so dostopne na daljavo. Rezultati so slabi za našo ponudbo in kot smo že 

ugotavljali, je potrebno spremeniti ponudbo elektronskih vrst publikacij na daljavo, saj je 

velika večina neopredeljena, predvidevamo torej, da ne poznajo e-publikacij na daljavo in 

jih zato ne uporabljajo. Dobro je le, da so na drugem mestu po številu odgovorov tisti, ki 

so zadovoljni s ponudbo. Predlagamo, da se spremeni dostopna pot (portal oz. vstopna 

točka do e - publikacij na daljavo), saj je trenutna ponudba iz domače strani UKM 

nefunkcionalna in zavajajoča za sodobnega uporabnika. 

 



 
Slika 15: Frekvence na 12. vprašanje. 1=da; 2=ne; 3=neopredeljen 

 

Kaj menite o ponudbi različnih vrst publikacij na enem mestu (tiskanih in elektronskih) 

v prostem pristopu? A) bilo bi dobrodošlo, če bi se tiskane in elektronske publikacije 

nahajale v prostem pristopu skupaj in bi bile urejene po vsebini; B) če bi združili različne 

vrste publikacij, bi bil dostop do literature celovitejši; C) če bi združili različne vrste 

publikacij, bi bilo iskanje literature enostavnejše; Č) bilo bi dobrodošlo, da bi bile 

elektronske publikacije na fizičnih nosilcih (CD, DVD, …) v prostem pristopu, vendar na 

posebni lokaciji, ne glede na vsebino; D) zadovoljen sem s sedanjo postavitvijo 

knjižničnega gradiva v UKM vsa vprašanja v kategorijah: 1=se povsem strinjam; 2=se 

strinjam; 3=se ne strinjam; 4=neopredeljen; 

 

Predlogi in komentarji: 

Z zadnjim vprašanjem smo ugotavljali mnenja uporabnikov o ponudbi različnih vrst 

publikacij na enem mestu – torej kaj menijo o načrtovani spremembi postavitve knjižničnih 

gradiv, ki jo načrtujemo. Uporabnikom smo ponudili na izbiro 4 možnosti: se povem 

strinjam; se strinjam; se ne strinjam in neopredeljen. 

- 13.a: Bi bilo dobrodošlo, če bi se tiskane in elektronske publikacije nahajale v prostem 

pristopu skupaj in urejene po vsebini. 



 
Slika 16: Frekvence odgovorov 1=se povsem strinjam; 2=se strinjam; 3=se ne strinjam; 

4=neopredeljen. 

 

Prevladujejo odgovori, da se s ponudbo različnih vrst gradiv na prostem pristopu skupaj 

strinjajo. Kar potrjuje naše predloge o združitvi različnih gradiv skupaj na prostem 

pristopu. 

- 13.b: Uporabnike smo spraševali, če bi združena ponudba olajšala dostop do literature. 

 
Slika 17: Frekvence odgovorov na vprašanje o lažjem dostopu do literature, če bi bila 

združena po vsebini in po vrsti gradiv na enem mestu. 1=se povsem strinjam; 2= se 

strinjam; 3=se ne strinjam; 4=neopredeljen 

- 13.c: Ali bi združene vrste gradiv na enem mestu poenostavile iskanje literature.  

 



 
Slika 18: Frekvence odgovorov o poenostavitvi iskanja literature, če je le ta združena po 

vsebini in po vrsti gradiv na enem mestu. 1=se povsem strinjam; 2= se strinjam; 3=se ne 

strinjam; 4=neopredeljen 

- 13.č: Bi bilo dobrodošlo, da bi bile elektronske publikacije na fizičnih nosilcih na prostem 

pristopu, na posebni lokaciji ne glede na vsebino? 

 
Slika 19: Bi bili dobrodošlo, da bi bile elektronske publikacije na fizičnih nosilcih na 

prostem pristopu, na posebni lokaciji ne glede na vsebino. 1=se povsem strinjam; 2= se 

strinjam; 3=se ne strinjam; 4=neopredeljen 

- 13.d: Ugotavljali so še zadovoljstvo s sedanjo postavitvijo knjižničnih gradiv.  

Večina vprašanih se strinja, kar izključuje odgovore o lažjem dostopu in iskanju, če bi 

bili združeni po vsebini in po vrsti na enem mestu. Izključevanje odgovorov je tudi na 

zadnje vprašanje – o strinjanju s sedanjo postavitvijo slika 20. 



 
Slika 20: Frekvence odgovorov o zadovoljstvu s sedanjo postavitvijo knjižničnih gradiv v 

UKM. 1=se povsem strinjam; 2= se strinjam; 3=se ne strinjam; 4=neopredeljen 

Tudi ti odgovori izključujejo nekatere predhodne odgovore. 

 

Na temeljno vprašanje o pričakovanjih uporabnikov o ureditvi knjižničnih gradiv v UKM 

nismo dobili nedvoumnega odgovora. Nekateri vmesni odgovori sicer nakazujejo, da bi bili 

uporabniki zadovoljni in pričakujejo posodobljeno ponudbo gradiv. Zaradi izključujočih se 

odgovorov smo iz nadaljnje analize izločili ankete, kjer so bili odgovori: 

- 1. Vprašanje kategorija: srednješolec in ostalo (3 in 4) 

- 2. Vprašanje kategorija: 50 in več let (4) 

- 4. Vprašanje kategorija: manj kot eno leto (1) 

- 5. Vprašanje kategorija: nekajkrat letno (4) 

- 6. Vprašanje kategorija: nisem zadovoljen in neopredeljen (1 in 4). 

Za nadaljnjo analizo je ostalo še 73 anket. V nadaljnjo analizo smo uporabili le vprašanja, 

ki so se v prvem delu izključevala. 

V prvem delu so bili odgovori na 9. c in č vprašanje - kako pogosto uporabljajo elektronske 

publikacije na daljavo in na fizičnih nosilcih. Na daljavo jih uporabljajo manj pogosto, na 

fizičnih nosilcih pa redko. Kar je govorilo v prid naši ideji o preureditvi postavitev. Po 

izločitvenih kriterijih smo ugotovili frekvenčne razporeditve, s katerimi ugotavljamo, da 

elektronske publikacije dostopne na daljavo uporablja večina anketirancev manj pogosto; 

elektronske publikacije na fizičnih nosilcih pa redko. Kar je ponovno v prid naši ideji o 

spremembi prostega pristopa, saj bi s tem približali uporabo e-gradiv uporabnikom. 



 
Slika 21: Frekvenca odgovorov na filtriran vzorec.  1=pogosto; 2=manj pogosto; 3=redko 

 

Na vprašanje ali za reševanje informacijskega problema uporabljajo različne vrste 

knjižničnega gradiva hkrati je po filtraciji jih z da odgovorilo 83,6% vprašanih (pred 

filtracijo pa 77,3%). 

Na 11. Vprašanje o uporabi elektronskih publikacij na fizičnih nosilcih bi pogosteje 

uporabljali, če bi bili postavljeni v prostem pristopu jih je po izločitvi ne relevantnih 

odgovorov pritrdilno odgovorilo 79,5 % (pred filtracijo 75,2%). 

Na 13. Vprašanje, pri katerem se je pokazalo izključevanje pred filtracijo in po filtraciji ni 

bistvenih razlik v vzorcih frekvenčnih razporeditev. Do spremembe pride le pri: 

Vprašanju a se frekvenčna razporeditev odgovorov ni spremenila glede na stanje pred 

filtracijo. Enako velja za odgovore na vprašanje b: če bi združili različne vrste publikacij, 

bi bil dostop do literature celovitejši. Frekvenčna razporeditev pred filtracijo in po njej se 

ne razlikuje bistveno. Na vprašanju o enostavnosti dostopa do literature v primeru 

združitve različnih vrst na enem mestu se vzorec frekvenčnih razporeditev ponovno ne 

razlikuje bistveno od nefiltriranega. Vprašanju č: bi bili dobrodošlo, da bi bile elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih (CD, DVD, …) v prostem pristopu, vendar na posebni lokaciji 

po filtraciji pride do spremembe v vzorcu frekvenčne porazdelitve. 

 

Bistveno pa še zmeraj je, da je poudarek na prostem pristopu in uporabi gradiv prostega 

pristopa. Zato lahko trdimo, da če so podatki iz literature (glej Predlog preureditve 

prostega pristopa) in če smo strokovni delavci zaznali potrebo po spremembi in hkrati, da 

del uporabnikov se strinja s predlogi o prenovi in celoviti ponudbi na eni lokaciji, da se 

lahko poskusno podamo v načrtovane spremembe. 

Da tudi v filtrirani skupini prihaja do izključevanja odgovorov lahko iščemo vzrok pri: 



- Uporabnikih, ki nezadostno poznavajo knjižnične storitve, knjižnično ureditev in niso 

povsem odločeni (zaradi pomanjkljivega znanja o uporabi knjižnic in o virih informacij) kaj 

in kako bi uspešneje reševali svoje informacijske probleme. 

- Mogoče so metodološke nedoslednosti, ker povsod nismo ponudili kriterija: »ne 

uporabljam« ali »ne poznam« 

- Prepodrobna strokovna vsebina za uporabnike (glej prvo alinejo); kar pa daje signal, da je 

nujno potrebno uporabnike (predvsem vzorec po filtraciji) seznaniti z osnovami delovanja 

knjižnic, kar spada k splošni razgledanosti bodočih intelektualcev. Ta ugotovitev nakazuje 

na potrebo po dodatnem izobraževanju uporabnikov tako na nivoju knjižničnih inštrukcij, 

kot na višjem nivoju.   

Z že preprosto analizo odgovorov na anketna vprašanja lahko zaključimo: 

- Večji del uporabnikov si želi in podpira spremembe postavitev prostega pristopa (da bi 

postavitev uredili tako, da so na enem mestu – po vsebinski postavitvi vsi tipi knjižničnih 

gradiv: na postavitvi prostega pristopa si želijo hkrati monografije, referenčno literaturo, 

učbenike, e-publikacije, tiskano periodiko in on-line dostope …) 

- Večina jih uporablja različne vrste knjižničnega gradiva hkrati 

- Pogosteje bi uporabljali elektronske publikacije na fizičnih nosilcih, če bi bile postavljene 

v prostem pristopu 

- S ponudbo elektronskih virov na daljavo jih je večina neopredeljenih; na tem segmentu 

ponudbe bo UKM morala spremeniti strategijo 

- Pri 13. vprašanju pa prihaja do izključevanj odgovorov: uporabniki si hkrati želijo, da so 

različna gradiva dostopna na prostem pristopu urejena po vsebini in hkrati so s sedajo 

postavitvijo zadovoljni; predlagamo, da postavitev vendar posodobimo in s tem sledimo 

priporočilom iz literature (omenjene v predlogu postavitve prostega pristopa). 

- Predlagamo, da bi poskusno na izbranih lokacijah združili različne vrste knjižničnih gradiv 

(monografije, učbenike, referenčno literaturo, periodiko in elektronskimi publikacijami na 

fizičnih nosilcih in on-line dostope in baze podatkov)  hkrati pa bi tudi spremenili kraj, 

sestavo in čas zaposlenih na prostem pristopu. Po enoletnem poskusnem delu bi na 

podoben način testirali uporabnike o primernosti in zadovoljstvu prenovljene ponudbe, s 

čemer bi dobili usmeritve za morebitno celotno preureditev prostega pristopa UKM in 

njenih storitev. 

 



PRILOGA 3 



 

Spoštovani! 

 

Pred vami je vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti vaša pričakovanja glede ponudbe elektronskih publikacij v Univerzitetni knjižnici Maribor. 

Elektronske publikacije so publikacije, ki jih lahko uporabljamo le s pomoč jo računalnika in so lahko dostopne na daljavo (na spletu) ali na 

fizičnem nosilcu (CD-jih, DVD-ji in podobno). Lahko so monografske ali serijske, torej knjige ali revije. Medtem ko je organiziran dostop do 

spletnih elektronskih publikacij preko spletne strani knjižnice, elektronske publikacije na fizičnih nosilcih v pretežni meri hranimo v skladišču. 

Razmišljamo, da bi tovrstno gradivo ponudili v prostem pristopu in zanima nas vaše mnenje. 

Vprašalnik je anonimen in ga lahko oddate informatorju ali nadzorniku v 2. ali 3. nadstropju ali preko spleta (www.ukm.si). Uporabljene izraze, 

zapisane v slovnični obliki moškega spola, uporabljamo kot nevtralne za moške in ženske. 

1. Trenutni status: 

2. Starost: 

3. Spol: 

4. Koliko let že obiskujete Univerzitetno knjižnico Maribor? 

5. Kako pogosto obiskujete Univerzitetno knjižnico Maribor? 

6. Kako ste na splošno zadovoljni s kakovostjo storitev Univerzitetne knjižnice Maribor? 

študent UM
 

nmlkj študent drugih 

visokošolskih zavodov 

nmlkj srednješolec
 

nmlkj ostalo
 

nmlkj

15 do 20 let
 

nmlkj 21 do 30 let
 

nmlkj 31 do 50 let
 

nmlkj 50 let in več
 

nmlkj

moški
 

nmlkj ženski
 

nmlkj

manj kot 1 leto
 

nmlkj 1 do 3 leta
 

nmlkj več kot 3 leta
 

nmlkj

vsak dan
 

nmlkj vsaj enkrat na teden
 

nmlkj večkrat na mesec
 

nmlkj nekajkrat letno
 

nmlkj

nisem zadovoljen
 

nmlkj sem zadovoljen
 

nmlkj sem zelo zadovoljen
 

nmlkj neopredeljen
 

nmlkj



7. Univerzitetno knjižnico Maribor obiskujem zaradi? 

8. Ali si želite v knjižnični zbirki več elektronskih publikacij?  

9. Katero in kako pogosto uporabljate različne vrste gradiva pri reševanju svojega 

informacijskega problema? 

10. Ali za reševanje svojega informacijskega problema pogosto uporabljate različne 

vrste knjižničnega gradiva hkrati? 

11. Ali bi elektronske publikacije na fizičnih nosilcih pogosteje uporabljali, če bi bile le-te 

postavljene v prostem pristopu? 

 

  pogosto manj pogosto redko

- tiskane knjige nmlkj nmlkj nmlkj

- tiskane č lanke nmlkj nmlkj nmlkj
- elektronske publikacije 

dostopne na daljavo 

(knjige, revije, č lanke)

nmlkj nmlkj nmlkj

- elektronske publikacije na 

fizičnih nosilcih (knjige, 

revije)

nmlkj nmlkj nmlkj

- drugo nmlkj nmlkj nmlkj

- izposoje in uporabe študijskega gradiva
 

gfedc

- izposoje in uporabe gradiva za prosti čas
 

gfedc

- prelistavanja revij in časopisov
 

gfedc

- uporabe č italnice za študijske namene
 

gfedc

- uporabe osebnega računalnika ali interneta
 

gfedc

- uporabe brezžičnega internetnega omrežja
 

gfedc

Drugo 

da
 

nmlkj

ne
 

nmlkj

da
 

nmlkj

ne
 

nmlkj

da
 

nmlkj

ne
 

nmlkj



12. Ali ste zadovoljni s ponudbo elektronskih publikacij, ki so dostopne na daljavo? 

 

13. Kaj menite o ponudbi različnih vrst publikacij na enem mestu tiskanih in 

elektronskih) v prostem pristopu? 

 

Vaših predlogov o ureditvi knjižničnega prostora in postavitvi zbirk vanj, bi bili zelo veseli! 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujemo! 

 

 

6. december 2010 

  se povsem strinjam se strinjam se ne strinjam neopredeljen

- bilo bi dobrodošlo, če bi 

se tiskane in elektronske 

publikacije nahajale v 

prostem pristopu skupaj in 

bi bile urejene po vsebini

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

- če bi združili različne 

vrste publikacij, bi bil 

dostop do literature 

celovitejši

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

- če bi združili različne 

vrste publikacij, bi bilo 

iskanje literature 

enostavnejše

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

- bilo bi dobrodošlo, da bi 

bile elektronske publikacije 

na fizičnih nosilcih (CD, 

DVD, …) v prostem 

pristopu, vendar na posebni 

lokaciji, ne glede na 

vsebino

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

- zadovoljen sem s sedanjo 

postavitvijo knjižničnega 

gradiva v UKM

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

da
 

nmlkj

ne
 

nmlkj

neopredeljen
 

nmlkj



PRILOGA 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obvezni izvodi se, 
skupaj z dobavnico v dveh izvodih, 

dostavijo na naslov: 
 

Univerzitetna knjižnica Maribor 
Akcesijska služba 
Obvezni izvod UM 

Gospejna 10 
2000 Maribor 

 
Kontaktna oseba: 

Neli Sorger 02/25 07 453 
neli.sorger@uni-mb.si 

   ukm-nabava@uni-mb.si 
 

 
 
 
 
 

 
 

Podrobnejše informacije najdete  
na domači strani UKM  Storitve  Izdajate 

publikacijo ?  Obvezni izvod UM 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

OBVEZNI IZVOD 
UNIVERZE V MARIBORU 

 
Kratke informacije 

 
 
 

Univerzitetna knjižnica Maribor 
Gospejna 10 
2000 Maribor 

 
 

telefonske številke 
centrala 02/25-07-400 

akcesijska služba 02/25 07 453 
 
 

domača stran 
www.ukm.si 

 
 

e-mail 
ukm-nabava@uni-mb.si 

 

 

mailto:neli.sorger@uni-mb.si�
http://www.ukm.uni-mb.si/�


 
 
 
 
 
 
 

Po Pravilniku o obveznem izvodu                    
publikacij Univerze v Mariboru 

(dostopen na domači strani  
Univerze v Mariboru   

UM on-line  Pravilniki in akti UM:  
Akti Univerze v Mariboru  Splošno) 

mora zavezanec oddati  
določeno število obveznih izvodov v 

Univerzitetno knjižnico Maribor. 
 
 

Zavezanci so  
založniki, izdajatelji, distributerji,  

ki delujejo v okviru UM in  
izdajajo, razširjajo in objavljajo publikacije. 

 
 

Zavezanec  
za obvezni izvod  je tudi 

Univerza v Mariboru oz. njene članice. 
 
 

Zaželeno je,  
da tudi avtorji, zaposleni na UM,  

zagotovijo obvezni izvod publikacije,  
ki jo izdajo ali objavijo v samozaložbi. 

 
 
 
 

Pravilnik velja od julija 2010. 
 

 
 
 

Predmet obveznega izvoda UM so publikacije,  
ki so bile izdane, založene, objavljene,  

izdelane ali razmnožene na UM 
ali jih je UM izdala v soizdajateljstvu. 

 
To so: 

 
 tiskane publikacije: knjige, brošure,  

serijske publikacije, separati člankov, 
muzikalije, kartografsko gradivo; 

 drobni tiski (vabila, plakati, programi, 
zloženke, ipd.); 

 zvočni zapisi na raznih nosilcih; 
 elektronske publikacije, distribuirane na 

fizičnih nosilcih in elektronske publikacije, 
dostopne na računalniških omrežjih in 
svetovnem spletu. 

 
Univerzitetni knjižnici Maribor  

je potrebno poslati ali predložiti 
2 izvoda zgoraj navedenih publikacij. 

 
Izjeme: 

 
 4 izvode prve izdaje učbenika, skript, 

zapiskov predavanj zavezanec odda v UKM,  
 4 izvode knjižnici članice UM, 
 1 tiskan in 1 elektronski izvod doktorskih 

disertacij in znanstvenih magistrskih del 
zavezanec odda UKM, 1 tiskan izvod  

 knjižnici članice UM. 
 

V UKM se predloži tudi 1 elektronski izvod 
bolonjskih magistrskih in drugih zaključnih del,  

1 tiskan izvod se predloži knjižnici članice UM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depozitarno okolje za predložitev  
elektronskih publikacij je  

Digitalna knjižnica 
 Univerze v Mariboru DKUM 

(dkum.uni-mb.si) 
 
 

Zavezanci morajo oddati  
obvezne izvode UM                                                  

najpozneje v 15 dneh  
po objavi ali začetku prodaje. 

 
 

Upoštevanje določil Pravilnika 
 o obveznem izvodu publikacije  

Univerze v Mariboru  
založnikom ne odvzema obveznosti  
do oddaje nacionalnega obveznega  

izvoda, določenega z  
Zakonom o obveznem izvodu publikacij 

(Ur. list RS 2006/69). 
 

 



PRILOGA 5 



Univerza v Mariboru

Univerzitetna knjižnica Maribor

Nacionalna agencija RSza
kakovost v visokem šolstvu
direktorica dr. Mojca Novak
Trg Osvobodilne fronte 13
1000 Ljubljana

Naš znak:4465
Maribor, 18.11.2010

Zadeva: Mnenja in pripombe na predloge aktov s področja presoje kakovosti v visokem
šolstvu

Kot osrednja knjižnica Univerze v Mariboru se želimo odzvati predvsem na predlog Meril za
akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov ter na
predlog obrazca Predlog za akreditacijo, kjer vas želimo opozoriti na ustrezne določbe iz
predpisov s področja knjižničarstva, ki bi jih po našem mnenju bilo potrebno upoštevati pri
pripravi aktov.

Glede predloga Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in
študijskih programov ugotavljamo, da je knjižnična dejavnost v večji meri kot doslej
vpeta v presoje kakovosti visokošolskega zavoda, kar pozdravljamo, tako pri prvi
akreditaciji kot pri podaljšanju akreditacije. V dikcijah nekaterih členov pa smo opazili
terminološke in vsebinske nedoslednosti, ki niso usklajene s predpisi s področja
knjižničarstva. Zato smo oblikovali naslednje predloge:

1. k čl. 13, točka 7: predlagamo črtanje besedne zveze "knjižnično-informacijski
center-, ker Zakon o knjižničarstvu tako poimenovane organiziranosti ne pozna.
Zato predlagamo novo dikcijo:
"z visokošolsko knjižnico v okviru zavoda, ki mora zagotavljati ustrezne knjižnične
informacijske storitve, dostop do ustreznega knjižničnega gradiva s področij
študijskih programov zavoda ter znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in
umetniških področij, ki jih zavod razvija; študijsko gradivo in elektronske baze
podatkov morajo ustrezati vsebini in stopnji študijskih programov, visokošolska
knjižnica pa določilom zakona o knjižničarstvu.«

2. k čl. 31, točka 5: prav tako predlagamo črtanje besed ne zveze "knjižnično-
informacijski center- ter predlagamo novo dikcijo:
»z visokošolsko knjižnico v okviru zavoda, ki mora zagotavljati ustrezne knjižnične
informacijske storitve, dostop do ustreznega knjižničnega gradiva s področij
študijskih programov zavoda ter znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in
umetniških področij, ki jih zavod razvija.«

i'nirerz a to .I/ariboru, Cniverzitetna k nji z nica .I/arihor, Gospejna ulica 10. 5/· 2000 ,I/or/bor. telefon: + .186 2 2507 400, faks: + 38622.526087. uuno.uk m.si, ukmCi! uni-mb.si



3. k čl. 31, točka 5 predlagamo novo dikcijo:
-Študijsko gradivo in elektronske baze podatkov morajo ustrezati vsebini in stopnji
študijskih programov, visokošolska knjižnica pa določilom zakona o knjižničarstvu.«

4. k čl. 34, poglavje A.: predlagamo novo prilogo št. 13. potrdilo o vpisu knjižnice
visokošolskega zavoda v razvid knjižnic.

5. k čl. 34, poglavje D.: predlagamo novo prilogo št. 11. potrdilo o vpisu knjižnice
visokošolskega zavoda v razvid knjižnic.

Glede predloga obrazca Predlog za akreditacijo ugotavljamo, da je knjižni čna dejavnost
vključena v področja presoje ob prvi akreditaciji visokošolskega zavoda, ob podaljšanju
akreditacije pa ne. V dikcijah nekaterih točk obrazca smo prav tako opazili terminološke in
vsebinske nedoslednosti, ki niso usklajene s predpisi s področja knjižničarstva. Zato smo
oblikovali naslednje predloge sprememb in dopolnitev obrazca:

1. k poglavju B.3., za točko 25.: predlagamo, da se doda kazalec za strokovne kadre
v visokošolski knjižnici: Število študentov na strokovnega delavca v knjižnici je

2. k poglavju B.5., točka 47: predlagamo črtanje besed ne zveze-knjižnično-
informacijski center- ter predlagamo novo dikcijo: Visokošolski zavod ima v okviru
zavoda visokošolsko knjižnico, ki zagotavlja knjižnično informacijsko dejavnost in
dostop do ustreznega gradiva s področij:

3. k poglavju B.5., točka 48: predlagamo spremembo dikcije druge alineje: • v
digitalni knjižnici ali ve-učnem okolju.

4. k poglavju B.5., točka 49: predlagamo spremembo dikcije druge alineje: • v
digitalni knjižnici ali ve-učnem okolju.

5. k poglavju B.5., točka 50: predlagamo črtanje celotne točke.
Podpis pogodbe visokošolskega zavoda z javnimi in drugimi knjižnicami je v
nasprotju s 13. členom predloga Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo
visokošolskih zavodov in študijskih programov. POpredpisih s področja
knjižničarstva samo visokošolska knjižnica lahko ustrezno opravlja podporo
visokemu šolstvu, zato prenos funkcij visokošolske knjižnice na splošne knjižnice
(kar se dogaja v praksi) ne zagotavlja ustreznega nivoja kakovosti izvajanja
izobraževalnih in raziskovalnih procesov v visokem šolstvu.

6. k poglavju D.1.: predlagamo, da se smiselno dodajo besedila iz zap. št. 2-4.
7. k poglavju E.1.: predlagamo novo prilogo št. 13. potrdilo o vpisu knjižnice

visokošolskega zavoda v razvid knjižnic.
8. k poglavju E.4.: predlagamo novo prilogo št. 11. potrdilo o vpisu knjižnice

visokošolskega zavoda v razvid knjižnic.

Glede predloga Meril za uvrstitev v register strokovnjakov predlagamo, da ~v skupino
strokovnjakov za akreditacije in zunanje evalvacije uvrstijo tudi strokovnjaki s področja
knjižničarstva.

S prijaznimi pozdravi!

dr. Zdenka Petermanec,
ravnateljica UKM

fjf~/~~V-L--

i'nirer :a l' ,'/ariborll, Unirereitetn a k nji znica »tartbor. Gospejna Illica /0, S/ . 20110 Nuribor. telefon: + .1862 2.'J07 400, faks: + .1862 2.'J26 087, umr.ukm.si. Ilkmfii uni-mb.si
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OSNUTEK MODULOV: Informacijski viri - podpora študijski  dejavnosti  UM v  letu 2011/2012 

 

MODULI 

- naziv, 

- prijava, 

- trajanje, 

- izvajalci 

- število udeležencev 

Vsebine in cilji modulov 

 

Datumi izvedbe 

 

MODUL 1: Iskanje v 

računalniškem katalogu 

COBISS/OPAC 

 

Prijava: izobrazevanje.ukm@uni-

mb.si 

 

Trajanje: 1 uro 

 

Izvajalki:  stalni informatorki 

 

Število udeležencev: 24 

 

Vsebina:  

COBISS/OPAC (osnovni pojmi, iskalni obrazci, iskalni podatki; načini iskanja 

(osnovno, izbirno, ukazno), iskalni operatorji in  vrstni red izvajanja le teh; 

funkcija košarice; uporaba spletne storitve Moja knjižnica.  

 

Operativni cilji:  

- po uvajanja bodo študentje znali poiskati vire in literaturo (knjige, članke, 

idr. gradivo) ob uporabi spletnega kataloga COBISS/OPAC (v osnovnem in 

izbirnem in ukaznem načinu), podatke shraniti, pripraviti izpis …; 

- znali bodo presoditi in utemeljiti svojo odločitev o izbranih virih glede na 

namen uporabe;  

- znali bodo uporabljati spletne storitve Moja knjižnica (gradivo podaljšati, 

rezervirati, naročiti gradivo po medknjižnični izposoji, pregledati dolgove 

in omejitve na svojem računu, spremeniti geslo …); 

- seznanjeni bodo z možnostjo nadgradnje znanja iz uporabe spletnega 

kataloga COBISS/OPAC preko IZUM-ovega izobraževalnega portala (spletno 

učenje COBISS/OPAC Online javno dostopni katalogi). 

 

 28. 9.2011 

 26. 10.2011 

 21.12.2011 

 

Ura izvedbe: 9. do 10. ure 
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MODUL 2: Elektronski viri 

dostopni na UM – pregledno 

(informacijski viri za splošno in 

specialno informiranje) 

 

Prijava: izobrazevanje.ukm@uni-

mb.si 

 

Trajanje: 4 ure 

 

Izvajalci: Kristina Šrot, Marinka 

Černetič, Vesna Lorenc 

 

Število udeležencev: 12 

 

 

Vsebina: 

-     predstavitev naročenih elektronskih informacijskih virov, namen uporabe 

in možnosti dostopa (s prostorov UKM, fakultetnih knjižnic, prostorov UM ter 

oddaljen dostop) s primeri iz vsebin študijskih programov UM.  

- učinkovito pridobivanje informacij v spletnem okolju (google/odprti dostop 

in znanstveno informiranje). 

- seznanitev z možnostjo oddaljenega dostopa in tematskega poizvedovanja; 

- seznanitev z upoštevanjem licenčnih določil in etično rabo, 

- samostojno  iskanje , vrednotenje  izbora in možnosti uporabe rezultatov 

ter načini predstavitev. 

- METAISKALNIK: predstavitev uporabe  metaiskalnika,(vključenost 

prostodostopnih in licenčnih informacijskih virov,  vloga OpenURL 

povezovalnika1

- Dostop do seznama virov:  < 

 …).  

http://vir.ukm.si/HAN-AtoZ/AtoZ.php > <  

http://home.izum.si/izum/MetaIskalnik/ > 

 

 

Globalni cilji: usposobiti udeležence za uporabo e-knjig in e-časopisov dostopnih 

na UM ter seznanitev s posebnostmi iskanja in uporabe. 

Operativni cilji:  

- po uvajanju bodo študentje pridobili teoretično znanje o e-virh, dostopnih 

na UM (znali jih bodo našteti), ter kako do njih dostopati; 

 

 

 9. 11. 2011 

 14. 12. 2011 

 17. 3. 2012 

 9. 5. 2012 

 

Ura izvedbe: 9. do 11. ure 

                                                           
1 OpenURL povezovalnik omogoča tvorbo ustreznih spletnih povezav do pripadajočih celotnih besedil in ostalih spremljajočih dokumentov. 

http://vir.ukm.si/HAN-AtoZ/AtoZ.php�
http://home.izum.si/izum/MetaIskalnik/�
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- znali bodo iskati informacije v predstavljenih podatkovnih zbirkah in 

paketih  e-časopisov; 

- seznanjeni  bodo z osnovami vrednotenja in možnostjo  uporabe najdenih 

informacij v študijske in raziskovalne namene. 

- znanjo uporabljati metaiskalnik  ter spoznajo možnost hkratnega iskanja 

po več elektronskih informacijskih virih, kot so baze podatkov s polnimi 

besedili, knjižnični katalogi, časopisi, servisi elektronskih knjig, spletni 

iskalniki itd.  Spoznajo Vključene  izbrane prostodostopne  in tudi licenčne 

informacijske vire, za katere je potrebna avtorizacija uporabnika. 

Spoznajo, da je v metaiskalnik vključen povezovalnik OpenURL, ki  ponuja 

funkcije, kot npr.  dostop do polnega besedila, dostop do podatkov o zalogi 

v knjižnici, prenos zapisov v referenčne servise, iskanje v spletnih 

iskalnikih, prikaz kataloga e-revij …). 

- seznanjeni bodo z možnostjo nadgradnje znanja iz uporabe baz podatkov s 

polnimi besedili in možnostjo uporabe servisa WOS preko IZUM-ovega 

izobraževalnega portala (spletno učenje Uporaba baz podatkov s polnimi 

besedili in Uporaba servisa WOS). 

 

 MODUL 3: 

Informacijski viri s področja 

naravoslovja  

 

 

Prijava: izobrazevanje.ukm@uni-

mb.si 

 

Vsebine: 

- predstavitev informacijskih virov s področja naravoslovja s primeri  iskanj v 

MathSciNet, CA Serach, MEDLINE, IOS Press (revije s področja tehnike, 

naravoslovja, medicine) ter WOS: SCI, Science Direct, Springer Link, Wiley;  

- informacijski viri s področja naravoslovja glede na medij in dostopnost 

(zbirke v spletnem okolju, zbirke na CD-Romih ter zbirke na drugih 

medijih), 

 

 

 2. 11.2011 

 7. 3. 2012 

 

 

 

Ura izvedbe: od 9. do 10.30 
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Trajanje: 2 uri 

 

Izvajalki: 

Boža Janžekovič, 

 

Število udeležencev: 12 

Globalni cilji: spoznajo informacijske vire s področja naravoslovja, seznanijo se s 

posebnostmi iskanja in uporabe servisov ter se usposobijo za samostojno iskanje. 

Oprativni cilji:  

- spoznajo informacijske vire s področja naravoslovja tj. e-revije in pakete 

e-revij, e-knjige in paketi e-knjig, bibliografske podatkovne zbirke, 

faktografske podatkovne zbirke, A-Z sezname, zbirke združevalnih 

iskalnikov, zbirke openURL povezovalnikov); 

- seznanijo se z možnostjo oddaljenega dostopa in tematskega 

poizvedovanja; 

- spoznajo značilnosti sodobnih portalov (osebni profili, prejemanje obvestil 

o vsebinah in obvestil RSS); 

- osvojijo praktično iskanje po zgoraj omenjenih informacijskih virih s 

področja naravoslovja (brskanje po abecednem redu publikacij in po 

področjih, spoznajo dostop do storitev za avtorje ter do priročnikov za 

usposabljanje in uporabo virov, seznanijo se z osnovnim in naprednim 

iskanjem ter s seznami rezultatov in ikonami za dostop  (z vrsto dostopa za 

posamezen članek ali poglavje, razvrstitvijo rezultatov,  izbiro rezultatov 

in kako jih shraniti v svoj profil, kako uvoziti citate); 

- osvojijo osnove vrednotenja in uporabe  pridobljenih informacij; 

- uporabljajo univerzitetno knjižnico, poznajo ponudbo podatkovnih zbirk in 

paketov e-časopisov s svojega strokovnega področja in jih uspešno 

vključujejo v znanstveno , raziskovalno delo  izbranega študijskega 

programa. 

 

 MODUL 4: 

 

Vsebina: 
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Informacijski viri s področja 

tehniških in tehnoloških ved  

 

Prijava: izobrazevanje.ukm@uni-

mb.si 

 

Trajanje: 2 uri 

 

Izvajalci:  

Dajana Kristan, 

Knjižničarka VK UM 

 

Število udeležencev: 12 

- predstavitev informacijskih virov s področja tehniških in tehnoloških ved s 

primeri  iskanj v Compendex (EV2), IEEEplore (elektrotehnika, 

računalništvo), IOS Press (revije s področja tehnike, naravoslovja, 

medicine); ProQuest Computing, ProQuest telecomunications ter WOS: SCI, 

Science Direct, Springer Link, Wiley. 

 

Globalni cilji: spoznajo informacijske vire s področja tehniških in tehnoloških ved,  

seznanijo se s posebnostmi iskanja in uporabe servisov ter se usposobijo za 

samostojno iskanje. 

Operativni cilji:  

- spoznajo podatkovne zbirke in pakete e-časopisov s področja tehniških in 

tehnoloških ved  (e-revije in paketi e-revij, e-knjige in paketi e-knjig, 

bibliografske podatkovne zbirke, faktografske podatkovne zbirke, A-Z 

sezname, zbirke združevalnih iskalnikov, zbirke openURL povezovalnikov). 

- seznanijo se z e-viri glede na medij in dostopnost (zbirke v spletnem 

okolju, zbirke na CD-romih kot npr. CA, Perinorm, zbirke na drugih 

medijih); 

- seznanijo se  z možnostjo oddaljenega dostopa in tematskega 

poizvedovanja, 

- ob primerih praktičnega iskanja po  zbirkah osvojijo spretnost brskanja po 

abecednem redu publikacij, iskanje po področjih, seznanijo se z ureditvijo 

svojega profila, z načini iskanja (osnovnim in naprednim iskanjem), s 

seznami rezultatov in ikonami za dostop tj. seznanitev z vrsto dostopa za 

posamezen članek ali poglavje, razvrščanjem rezultatov,  izbiro rezultatov 

in kako jih shraniti v svoj profil, kako uvoziti citate) ter z dostopom do 

 1. 12. 2011 

 22. 3. 2012 

 

 

Ura izvedbe: 9. do 10.30 
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storitev za avtorje in priročnikov za usposabljanje in uporabo virov.  

 

 MODUL 5:  

Informacijski viri s področja  

medicine in zdravstvenih ved  

 

 

Prijava: izobrazevanje.ukm@uni-

mb.si 

 

Trajanje: 2 uri 

 

Izvajalka: Boža Janžekovič 

 

Število udeležencev: 12 

 

 

 

Vsebina: 

- predstavitev informacijskih virov s področij medicine in zdravstvenih ved s 

primeri  iskanj v bazah podatkov Cinahl with full text, IOS Press (revije s 

področja tehnike, naravoslovja, medicine), FSTA ter WOS: SCI, Science 

Direct, Springer Link, Wiley. 

 

Globalni cilji: spoznajo informacijske vire s področja medicinskih in zdravstvenih 

ved,  seznanijo se s posebnostmi iskanja in uporabe servisov ter se usposobijo za 

samostojno iskanje. 

Operativni cilji:  

- spoznajo podatkovne zbirke in pakete e-časopisov s področij medicine in 

zdravstvenih ved  (e-revije in paketi e-revij, e-knjige in paketi e-knjig, 

bibliografske podatkovne zbirke, faktografske podatkovne zbirke, A-Z 

seznami, zbirke združevalnih iskalnikov, zbirke openURL povezovalnikov). 

- seznanijo se z e-viri glede na medij in dostopnost (zbirke v spletnem 

okolju, zbirke na CD-romih in  zbirke na drugih medijih); 

- seznanijo se  z možnostjo oddaljenega dostopa in tematskega 

poizvedovanja, 

- ob primerih praktičnega iskanja po zbirkah osvojijo spretnost brskanja po 

abecednem redu publikacij, iskanju po področjih, seznanijo se z dostopom 

do storitev za avtorje, priročnikom  za usposabljanje in uporabo virov, 

seznanijo se z osnovnim in naprednim iskanjem, s seznami rezultatov in 

ikonami za dostop (z vrsto dostopa za posamezen članek ali poglavje, 

 

 

 16. 11. 2011 

 

Ura izvedbe:  

- od 9. do 10.30, 

- od 15. do 16. 30. 

 

 21. 3. 2012 

 

Ura izvedbe:  

- od 9. do 10.30, 
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razvrstitvijo rezultatov,  izbiro rezultatov in kako jih shraniti v svoj profil, 

kako uvoziti citate) in ureditev svojega profila. 

 

 MODUL 6: 

Informacijski viri s področja 

kmetijstva in biosistemskih ved  

 

Prijava: izobrazevanje.ukm@uni-

mb.si 

 

Trajanje: 2 uri 

 

Izvajalka:  

Knjižničarka VK UM 

 

Število udeležencev: 12 

 

 

Vsebina: 

- predstavitev informacijskih virov s področja kmetijstva in biosistemskih 

ved s primeri  iskanj v Cinahl with full text, IOS Press (revije s področja 

tehnike, naravoslovja, medicine), FSTA ter WOS: SCI, Science Direct, 

Springer Link, Wiley. 

 

Globalni cilji: spoznajo informacijske vire s področja kmetijstva in biosistemskih 

ved,  seznanijo se s posebnostmi iskanja in uporabe servisov ter se usposobijo za 

samostojno iskanje. 

 

Operativni cilji:  

- spoznajo podatkovne zbirke in pakete e-časopisov s področja kmetijstva in 

biosistemskih ved  (e-revije in paketi e-revij, e-knjige in paketi e-knjig, 

bibliografske podatkovne zbirke, faktografske podatkovne zbirke, A-Z 

seznami, zbirke združevalnih iskalnikov, zbirke openURL povezovalnikov). 

- seznanijo se z e-viri glede na medij (zbirke v spletnem okolju, zbirke na 

CD-Romih in  zbirke na drugih medijih); 

- seznanijo se  z možnostjo oddaljenega dostopa in tematskega 

poizvedovanja, 

- ob primerih praktičnega iskanja po zbirkah osvojijo spretnost brskanja po 

abecednem redu publikacij, iskanja po področjih, se seznanijo z dostopom 

do storitev za avtorje, priročnikom  za usposabljanje in uporabo,  z 

 

 

 23.11. 2011 

 28. 3. 2012 

 

Ura izvedbe: 9. do 10.30 
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osnovnim in naprednim iskanjem, s seznami rezultatov in ikonami za 

dostop (z vrsto dostopa za posamezen članek ali poglavje, razvrstitvijo 

rezultatov,  izbiro rezultatov in kako jih shraniti v svoj profil, kako uvoziti 

citate) in ureditvijo svojega profila.  

 

MODUL 7: 

 Informacijski viri s področja  

družbenih ved 

 

Prijava: izobrazevanje.ukm@uni-

mb.si 

 

Trajanje: 2 uri 

 

Izvajalec: Miloš Petrovič 

 

Število udeležencev: 12 

 

 

Vsebina: 

- predstavitev informacijskih virov s področja družbenih ved  s primeri  

iskanj v ABI/INFORM Global Business Source Premier, EMERALD 

management Xtra (EMX),ProQuest Social Science Journals, ERIC, 

PsycARTICLE, OSO ter WOS: SSCI, Science Direct, Springer Link, Wiley ter 

WOS: Arts & Humanites Citation Index, SSCI. 

 

Globalni cilji: spoznajo informacijske vire s področja družbenih ved,  seznanijo se s 

posebnostmi iskanja in uporabe servisov ter se usposobijo za samostojno iskanje. 

 

Operativni cilji:  

- spoznajo podatkovne zbirke in pakete e-časopisov s področja družbenih 

ved  (e-revije in paketi e-revij, e-knjige in paketi e-knjig, bibliografske 

podatkovne zbirke, faktografske podatkovne zbirke, A-Z seznami, zbirke 

združevalnih iskalnikov, zbirke openURL povezovalnikov). 

- seznanijo se z e-viri glede na medij (zbirke v spletnem okolju, zbirke na 

CD-romih in  zbirke na drugih medijih); 

- seznanijo se  z možnostjo oddaljenega dostopa in tematskega 

poizvedovanja, 

- ob primerih praktičnega iskanja po zbirkah osvojijo spretnost brskanja po 

 

 

 30. 11. 2011 

 4.4.2012 

 

Ura izvedbe: 9. do 10.30 
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abecednem redu publikacij, iskanja po področjih, seznanijo se z dostopom 

do storitev za avtorje, priročnikom  za usposabljanje in uporabo,  z 

osnovnim in naprednim iskanjem, s seznami rezultatov in ikonami za 

dostop (z vrsto dostopa za posamezen članek ali poglavje, razvrstitvijo 

rezultatov,  izbiro rezultatov in kako jih shraniti v svoj profil, kako uvoziti 

citate) in ureditvijo  svojega profila.  

 

 MODUL 8: 

Informacijski viri s področja  

humanistike: 

DOMOZNANSTVO, ZGODOVINA, 

GEOGRAFIJA. 

 

Prijava: izobrazevanje.ukm@uni-

mb.si 

 

Trajanje: 2 uri 

 

Izvajalka: mag. Vlasta Stavbar 

 

Število udeležencev: 12 

 

Vsebina: 

- predstavitev informacijskih virov s področja humanistike in družbenih ved  

s primeri  iskanj v: mariborskem biografskem leksikonu, DKUM, Sistory, 

Encyclopedia Mythica (vsebuje pregled mitologij, mitoloških bitij, krajev in 

tudi herojev ter živali), The Encyclopedia of World History (kronološki 

pregled zgodovinskih dogajanj po celem svetu od prazgodovine do danes), 

Perry-Castaneda Library Map Collection (iskanje in pregledovanje 

zemljevidov), Interaktivni naravovarstveni atlas (služi za iskanje in 

pregledovanje interaktivnih zemljevidov, ortofoto posnetkov ter drugih 

prostorskih informacij o Sloveniji); 

- spletni leksikon DOMblog 

 

Globalni  cilji: spoznajo informacijske vire s področja humanistike,  seznanijo se s 

posebnostmi iskanja in uporabe servisov ter se usposobijo za samostojno iskanje. 

Cilji:  

- spoznajo podatkovne zbirke in pakete e-časopisov s področja humanistike 

(e-revije in paketi e-revij, e-knjige in paketi e-knjig, bibliografske 

podatkovne zbirke, faktografske podatkovne zbirke, A-Z seznami, zbirke 

 

 

 7. 12. 2011 

 29.3.2012 

 

Ura izvedbe: 9. do 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

združevalnih iskalnikov, zbirke openURL povezovalnikov). 

- seznanijo se z e-viri glede na medij (zbirke v spletnem okolju, zbirke na 

CD-Romih in zbirke na drugih medijih) in  

- z možnostjo oddaljenega dostopa in tematskega poizvedovanja, 

- ob primerih praktičnega iskanja po zbirkah osvojijo spretnost brskanja po 

abecednem redu publikacij, iskanja po področjih, seznanijo se z dostopom 

do storitev za avtorje, priročnikom  za usposabljanje in uporabo, z 

osnovnim in naprednim iskanjem, s seznami rezultatov in ikonami za 

dostop (z vrsto dostopa za posamezen članek ali poglavje, razvrstitvijo 

rezultatov,  izbiro rezultatov in kako jih shraniti v svoj profil, kako uvoziti 

citate) in ureditvijo svojega profila. 

 

 

 

MODUL 9: 

Informacijski viri s področja  

humanistike: 

JEZIK IN KNJIŽEVNOST 

 

Prijava: izobrazevanje.ukm@uni-

mb.si 

 

Trajanje: 2 uri 

 

Izvajalki: Mateja Škofljanec 

 

Število udeležencev: 12 

 

Vsebina: 

predstavitev informacijskih virov s področja družbenih ved  s primeri  

iskanj v: MLA, Contemporary Authors (biografije, bibliografije, eseji o 

avtorjih); etc. 

 

Globalni  cilji: spoznajo informacijske vire s področja jezikoslovja in književnosti,  

seznanijo se s posebnostmi iskanja in uporabe servisov ter se usposobijo za 

samostojno iskanje. 

 

Operativni cilji:  

- spoznajo podatkovne zbirke in pakete e-časopisov s področja humanistike 

(e-revije in paketi e-revij, e-knjige in paketi e-knjig, bibliografske 

podatkovne zbirke, faktografske podatkovne zbirke, A-Z seznami, zbirke 

 

 

 15.11.2011 

 11. 4. 2012 

 

Ura izvedbe: 

9. do 10.30 
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združevalnih iskalnikov, zbirke openURL povezovalnikov). 

- seznanijo se z e-viri glede na medij (zbirke v spletnem okolju, zbirke na 

CD-Romih in zbirke na drugih medijih) in  

- z možnostjo oddaljenega dostopa in tematskega poizvedovanja, ob 

primerih praktičnega iskanja po zbirkah osvojijo spretnost brskanja po 

abecednem redu publikacij, iskanja po področjih, seznanijo se z dostopom 

do storitev za avtorje, priročnikom  za usposabljanje in uporabo, z 

osnovnim in naprednim iskanjem, s seznami rezultatov in ikonami za 

dostop (z vrsto dostopa za posamezen članek ali poglavje, razvrstitvijo 

rezultatov,  izbiro rezultatov in kako jih shraniti v svoj profil, kako uvoziti 

citate) in ureditvijo svojega profila. 

 

MODUL /DELAVNICA 10: 

Informacijski viri s področja  

humanistike: UMETNOST 

Prijava: izobrazevanje.ukm@uni-

mb.si 

 

Trajanje: 2 uri 

 

Izvajalki: 

Mirjana Gazvoda, mag. Karmen 

Kovačič Salmič 

 

Število udeležencev: 12 

 

Vsebina: 

predstavitev informacijskih virov s področja humanistike in družbenih ved  

s primeri  iskanj v: Grove Art Online, Grove Music Online ter WOS: Arts & 

Humanites Citation Index, Art and Archaeology Technical Abstracts Online 

(konzervatorstvo), Film Links Gateway (seznam spletnih mest, ki služijo za 

iskanje informacij o filmu in televiziji). 

 

Globalni  cilji: spoznajo informacijske vire s področja umetnosti,  seznanijo se s 

posebnostmi iskanja in uporabe servisov ter se usposobijo za samostojno iskanje. 

 

Operativni cilji:  

- spoznajo podatkovne zbirke in pakete e-časopisov s področja humanistike 

(e-revije in paketi e-revij, e-knjige in paketi e-knjig, bibliografske 

 

 

 22.11.2011 

 3.5. 2012 

 

Ura izvedbe: 9. do 10.30 
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 podatkovne zbirke, faktografske podatkovne zbirke, A-Z seznami, zbirke 

združevalnih iskalnikov, zbirke openURL povezovalnikov). 

- seznanijo se z e-viri glede na medij (zbirke v spletnem okolju, zbirke na 

CD-Romih in zbirke na drugih medijih) in z možnostjo oddaljenega dostopa 

in tematskega poizvedovanja, ob primerih praktičnega iskanja po zbirkah 

osvojijo spretnost brskanja po abecednem redu publikacij, iskanja po 

področjih, seznanijo se z dostopom do storitev za avtorje, priročnikom  za 

usposabljanje in uporabo, z osnovnim in naprednim iskanjem, s seznami 

rezultatov in ikonami za dostop (z vrsto dostopa za posamezen članek ali 

poglavje, razvrstitvijo rezultatov,  izbiro rezultatov in kako jih shraniti v 

svoj profil, kako uvoziti citate) in ureditvijo svojega profila. 

 

MODUL 11 

Kako pripraviti  in objaviti 

znanstveni/strokovni prispevek 

 

Prijava: izobrazevanje.ukm@uni-

mb.si 

 

Trajanje: 2 uri 

 

Izvajalka: dr. Zdenka Petermanec 

Število udeležencev: 24 

 

 

Vsebine: 

- Znanstveno komuniciranje nekoč in danes (vrste strokovnih oz. znanstvenih 

del, tipologija dokumentov) 

- Standardi citiranja 

- Zgradba prispevka 

- Znanstvena oprema besedila 

- Kriteriji za vrednotenje 

- Avtorske pravice in licence 

- Končni pregled in objava prispevka  

- Spletna orodja za oblikovanje osebnih bibliografij (EndNote) 

Cilji: 

-    seznaniti se z vrstami znanstveno-raziskovalnih del in njihovimi 

značilnostmi in tipologijo dokumentov v sistemu COBISS 

 

 

 17.11.2011 

 19. 4. 2012 

 

Ura izvedbe: 9. do 10.30 
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-    seznaniti se s standardi in bibliografskimi priporočili 

-     pridobiti informacije in znanja za pripravo strokovnega oz. znanstvenega 

prispevka 

 

MODUL/DELAVNICA  12: 

Načela znanstvenega publiciranja, 

vrednotenje bibliografij 

 

Prijava: izobrazevanje.ukm@uni-

mb.si 

 

Trajanje: 2 uri 

 

Izvajalka: mag. Dunja Legat, 

Bernarda Korez  

 

Število udeležencev: 12 

 

 

Vsebine: 

- Znanstveno komuniciranje nekoč in danes 

- Bibliografije 

- Predstavitev tipologije dokumentov/del  v sistemu COBISS. 

- Podatkovne zbirke  Web of science, Journal Citation Report in Ulrich's 

- Vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela v Sloveniji 

- Odprt dostop do znanstvenih publikacij 

- Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru 

Cilji: 

- Seznanitev z načeli znanstvenega komunicirranja 

- Vrste bibliografij 

- Seznanitev   s tipologijo dokumentov/del  v sistemu COBISS. 

- Seznanitev z rangiranjem serijskih publikacij v Sloveniji (factor vplivanja IF 

etc.) 

- Citiranje kot pokazatelj kakovosti znanstvenega prIspevka 

- Seznanitev z DKUM tj. enotno vstopno točko za dostop do elektronskih 

informacijskih virov, ki nastajajo na Univerzi v Mariboru .  

- Seznanitev z odprtim dostopom do znanstvenih informacij 

 

 

 24. 11. 2011 

 15. 12. 2011 

 

Ura izvedbe: 9. do 10.30 
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OSNOVNE INFORMACIJE IN PRIPOROČILA 

 

 

Rok za prijavo: 3 dni pred razpisanim terminom izvedbe 

Ura in trajanje: od 13. do 14.30, če ni navedeno drugače 

Prostor: UKM, učilnica Brede Filo, 1. nad., 12 delovnih postaj. 

Potrebna predznanja: osnovna računalniška znanja (delo z osebnim računalnikom, uporaba interneta). 

Pred prijavo na delavnice modulov od 3 do 10 priporočljivo poznavanje vsebin modula 2. 

Velikost skupine: 

-  DELAVNICE: 12 oseb, 

-  OSTALI MODULI: 30 oseb. 

Cena tečaja: vsi tečaji so brezplačni! 

Izobraževanja vodijo: bibliotekarji UKM, bibliotekarji fakultetnih knjižnic UM. 

Izvajanje:  

- moduli se bodo izvajali ob prijavi vsaj petih udeležencev, 

- ob predhodnem dogovoru ter ob ustreznih tehničnih pogojih izvajamo tečaje tudi na članicah UM. 

 

Izvajalci POZOR:  

- pri modulih od 2 -10 preverite/upoštevajte  število hkratnih dostopov (npr. Grove Art Online: 1 dostop). 



PRILOGA 7 
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TUTORSKI SISTEM UNIVERZE V MARIBORU 

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR 

(izhodišča za uvedbo) 

 

UVOD 

Tutorski način projektnega vodenja študenta skozi študijski proces naj bi doprinesel k 

uspešnosti študenta pri znanstveni, raziskovalni in umetniški dejavnosti na univerzi,  k 

informacijski pismenosti posameznika, ki predstavlja osnovo za napredek diplomantov v 

kasnejši poklicni karieri in vseživljenjskem izobraževanju.  

Univerzitetna knjižnica Maribor je zaznala potrebo študentov po informiranju, seznanitvi s 

storitvami in dejavnostjo knjižnic, kakor tudi potrebo po sistematičnem seznanjanju vseh 

študentov – brucev in ostalih študentov s specifičnimi področji, znanji  in spretnostmi. 

Potrebne informacije, znanja in spretnosti bi UKM uporabnikom nudila v treh oblikah 

programov. Rednim, izrednim in podiplomskim študentom na začetku študija v obliki 

vstopnega tutorstva  oz. uvajalnih tutorskih programov; rednim, izrednim in podiplomskim 

študentom višjih letnikov vseh študijskih programov v integrirani obliki vsebinskega in 

izstopnega tutorstva; v okviru  individualnega tutorstva pa bi nudila specifično pomoč tudi 

študentom s posebnimi potrebami ter študentom s statusom športnika/ kulturnika. Posebno 

pozornost bi posvetila tudi tujim študentom v okviru modela analognega vstopnemu 

tutorstvu, le da bi potekal v enem izmed svetovnih jezikov. 

V zgoraj navedeni povezavi je UKM zaznala tudi potrebo po sodelovanju in timskem delu, 

tako knjižničarjev znotraj stroke kot v povezavi s profesorji in študenti, ki predstavljajo 

intelektualni potencial univerze. Omenjena oblika problemsko usmerjenega tutorstva bi 

predstavlja doprinos k informacijski pismenosti posameznika. Cilje tutorskega programa je 

mogoče doseči ob sodelovalni vlogi tutorjev študentov, učiteljev in bibliotekarjev ter UKM 

kot tutorskem centru, ki  koordinira izpeljavo programa ob sodelovanju s fakultetnimi 

knjižnicami UM. Pri tem je potrebno omeniti, da se bibliotekar tutor  pojavlja v vlogi 

pobudnika, usmerjevalca in animatorja.  

Glede na pozitivne izkušnje UKM v obliki Knjižničarjev tutorjev izvedenih v študijskem letu 

2009/2010, Študentskega oktobra v UKM 2010 (izvedenega v  študijskem letu 2010/2011) 
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ter glede na rezultate posameznih članic UM, ki so uspešno vpeljale specifične oblike 

tutorskega sistema, bo UKM tudi v prihodnje sledila sodobnim trendom akreditiranih 

univerz. Z organiziranjem in izvajanjem predstavitev in/ali delavnic vabljenih domačih in 

tujih strokovnjakov, ob zagotavljanju enakih  možnosti študentov s specifičnimi potrebami 

in težnjo po socialni vključenosti tujih študentov ter z usmerjenostjo za dosego tako 

osebnih ciljev študentov (konkurenčnost pri zaposlovanju) kot ciljev študijskih programov 

UM, se bo UKM približala študijski odličnosti.  UKM bo tutorstvo  izvajala kot timski v 

razreševanje problemov usmerjen projekt ob uporabi sodobne IKT, sledila sodobnim 

oblikam in metodam poučevanja ter izobraževala bibliotekarje tutorje za kompetentne 

strokovnjake partnerstva na nivoju tutor učitelj – tutor študent – tutor knjižničar 

bibliotekar. 

 

1. OBLIKE, PROGRAMI IN NIVOJI IZVAJANJA SISTEMA TUTORJEV 

KNJIŽNIČARJEV/BIBLIOTEKARJEV  

 

Tutorski sistem poteka na treh nivojih: 

a) vstopno tutorstvo tj. programi predstavitev in/ali delavnic, ki potekajo 2 x letno/ 

ob začetku študijskega leta ter v začetku drugega semestra; 

b) vsebinsko tutorstvo tj. vabljena predavanja/delavnice vsebin v okviru študijskih 

programov UM. Izvaja se med študijskim letom;  

c) izstopno tutorstvo tj. organizirani tutorski programi za študente višjih letnikov 

dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov; 

 

 

Tutorski program zajema : 

a) redne, izredne in podiplomske študente UM, 

b) študente, ki potrebujejo specifično obravnavo (športniki, kulturniki, študenti s 

posebnimi potrebami), 

c) tuje študente (specializirani programi, ki temeljijo na adaptaciji v izobraževalno 

okolje UM ) in 

d) študente višjih letnikov, ki zaključujejo izobraževanje. 
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Tabela1: Oblike tutorstva na članici UM 

Vstopno tuturstvo Vsebinsko tutorstvo Izstopno tutorstvo 

 

OBDOBJE ŠTUDIJA ŠTUDENTA NA UM 

 

 

Tutorji učitelji 

Tutorji študentje 

Tutorji bibliotekarji 

 

Tutorji učitelji 

Tutorji študentje 

Tutorji bibliotekarji 

 

Tutorji učitelji  

Tutorji bibliotekarji 

 

 

 

1.1 VLOGA UKM PRI VSTOPNEM TUTORSTVU 

 

NAMEN 

a) Vstopno tutorstvo se izvaja na dveh nivojih: v začetku študijskega obdobja tj. v 

mesecu oktobru in marcu, to je v 1. letniku študija, in je namenjeno lažji vključitvi 

študentov novincev v študijski proces na UM ter seznanitev s storitvami, dejavnostjo 

in možnostmi informiranja, ki jih  študentom UM nudijo UKM in fakultetne knjižnice 

UM. Vstopno tutorstvo  izvaja tutor bibliotekar z namenom omogočiti študentom 

lažji prehod med stopnjo izobraževanja, omiliti medkulturne razlike ter jih 

seznaniti z osnovami in možnostmi podpore pri študiju na UM, ki jim jo nudijo 

fakultetne knjižnice in UKM. Seznanitev se izvaja v slovenščini ter enem izmed 

svetovnih jezikov.  

 

 

IZVAJALCI 

Vstopno tutorstvo je timski projekt, ki ga koordinira bibliotekar tutor UKM.  Načrtovanje in  

izvajanje poteka v okviru timskega projekta na nivoju bibliotekarji tutorji UKM, 

bibliotekarji tutorji fakultetnih knjižnic UM v sodelovanju s tutorji profesorji, tutorji 
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študenti, prodekani za znanstveno, raziskovalno, izobraževalno in podiplomsko dejavnost 

na UM in  predstavniki ŠS UM (študentski svet UM). 

 

ZAJEMA 

Vstopno tutorstvo bibliotekarjev zajema: vključevanje študentov/brucev v študijski proces 

UM,  organiziranje predstavitev in ogledov knjižnic, seznanitev študentov s storitvami in 

dejavnostmi knjižnic, z izobraževalnimi programi v obliki delavnic, vabljenimi predavanji, 

družabnimi in drugimi dogodki UKM in fakultetnih knjižnic, ki jih organizirajo knjižnice in 

predstavljajo podporo znanstveni, raziskovalni in umetniški dejavnosti UM.  

 

 

1.2 VLOGA UKM PRI VSEBINSKEM TUTORSTVU 

 

               NAMEN 

Vsebinsko tutorstvo se izvaja med študijskim letom z namenom zagotavljanja večje 

študijske uspešnosti študentov. 

 

               IZVAJALCI 

Vsebinsko tutorstvo izvajajo bibliotekarji tutorji  UKM in  bibliotekarji tutorji fakultetnih 

knjižnic UM,  v sodelovanju s  tutorji profesorji, tutorji študenti ali kot individualno 

tutorstvo študentom UM, ki  samoiniciativno poiščejo pomoč tutorja bibliotekarja. 

           

      ZAJEMA 

Vsebinsko tutorstvo vključuje razvojne, splošne in specifične cilje študija na UM, ki so 

opredeljeni kot razvijanje sposobnosti za dosego ciljev znanstveno-raziskovalnih in 

umetniških študijskih programov UM in vključujejo problemsko usmerjeno individualno 

pomoč študentom UM na poti do želenega cilja. Na navedni poti knjižnice študente tudi 

informirajo in seznanjajo s storitvami in dejavnostjo UKM ter fakultetnih knjižnic UM, 

vzpodbujajo sodelovalno učenje, učenje učenja, timsko delo in vseživljenjsko  

izobraževanje.  Navedeno  sovpada z dosego ciljev študijskih programov na UM, študentom 

pa zagotavlja  znanja in spretnosti, ki jim bodo, kot navaja Petermanec (2008) omogočale 

dosego ciljev  študijskega programa oz. izobraževalne ustanove, družbeno odgovornost 

študentov, etičnost pri uporabi informacij ter pravico do splošne informiranosti. Oblike 

tutorskih programov morajo slediti tudi osebnim izobraževalnim ciljem študentov, 

motivaciji za poklicno kariero in spodbujanju pozitivnih vrednot.  
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1.3 VLOGA UKM PRI IZSTOPNEM TUTORSTVU 

 

 

NAMEN 

Izstopno tutorstvo bibliotekarjev se izvaja v 3. in/ali 4. letniku študija. Namenjeno je 

organizaciji in izvedbi aktivnosti, ki študentom v zadnjih letnikih zagotavljajo vsebine, ki 

omogočajo pravočasen zaključek študija in dosego odličnosti študijskih programov.  

 

    IZVAJALCI 

Izstopno tutorastvo izvajajo bibliotekarji tutorji v sodelovanju s profesorji in študenti 

tutorji. 

Za sodelovanje in izvedbo programa je odgovoren koordinator tutorjev bibliotekarjev tj. 

oseba na članici UM, ki ga vodstvo članice pooblasti za koordinacijo tutorskega dela.  

 

         ZAJEMA 

Bibliotekarsko izstopno tutorstvo zajema oblike in vsebine prilagojene specifičnim 

študijskim obveznostim študentov kot npr. v stroko usmerjeno strokovno nadgradnjo iz 

knjižnično informacijskih znanj za pripravo diplomskega dela, objavljanje rezultatov 

raziskav – pisanje člankov, seznanitev z načeli znanstvenega publiciranja in tipologijo 

dokumentov v sistemu COBISS … obenem pa zagotavlja tehnično, prostorsko in drugo 

sodobno podporo za dosego navedenih ciljev. Temeljni cilj izstopnega tutorstva je 

razvijanje metakognitivnih sposobnosti posameznika kot del integriranih informacijskih 

sposobnosti. Uporabnike  usposabljamo za razumevanje, kritično vrednotenje in učinkovito 

uporabo informacij (Petermanec,Z. in Pejova,Z. 2005: 56).  

 

2. UDELEŽENCI TUTORSKEGA SISTEMA IN NJIHOVA VLOGA 

 

a) redni študenti 

b) izredni študenti 

c) podiplomski študenti 

d) študenti s posebnimi potrebami 

e) tutor bibliotekar 

f) koordinator tutorjev bibliotekarjev 
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Tabela 2: organigram tutorstva UM 

 
 

a) Študent: študent je v tutorskem sistemu prejemnik pomoči in svetovanja 

tutorja bibliotekatja. Je vsak redni ali izredni študent UM na prvi ali drugi 

stopnji študija. 

 

b) Izredni študent: glej točko a in c 

 

c) Podiplomski študenti: podiplomski študent je v tutorskem sistemu prejemnik 

pomoči in svetovanja tutorja bibliotekatja. Je vsak redni ali izredni podiplomski 

študent UM. 

 

d) Študenti s posebnimi potrebami:  študent s posebnimi potrebami v tutorskem 

sistemu je prejemnik individualne pomoči bibliotekarja tutorja specializiranega 

za delo s študenti, ki imajo status študenta s posebnimi potrebami, status 
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športnika ali študenta, ki deluje na kulturno-umetniškem področju. Je vsak 

redni ali izredni študent UM na prvi ali drugi stopnji študija in/ali vsak 

podiplomski študent, ki izkazuje omenjeni status. 

 

e) Tutor bibliotekar: Tutor bibliotekar je izvajalec organiziranih programov 

skupinske,  individualne in drugih oblik pomoči študentom brucem, študentom 

višjih letnikov,  tujim študentom, študentom s posebnimi potrebami ter 

študentom, ki potrebujejo ob zaključku študija specifične oblike pomoči. Tutor 

bibliotekar je lahko vsak bibliotekar, ki je komunikativen, ima izoblikovan 

pozitiven odnos do pedagoškega dela in tutorskega sistema ter ustreza 

kriterijem izbora, ki jih določa interni pravilnik članice.  

 

f) Tutor bibliotekar koordinator: tutor bibliotekar koordinator skrbi za razvoj in 

izvajanje vstopnega, vsebinskega, izstopnega  tutorstva na svoji ustanovi, 

koordinira programe bibliotekarskega tutorstva s fakultetnimi knjižnicami UM , 

nudi pomoč in sodeluje s koordinatorji tutorji  študenti/profesorji, 

predstavnikom ŠS UM, organizira vabljena predavanja domačih in tujih 

strokovnjakov, organizira predstavitve, ki nudijo podporo znanstvenemu, 

raziskovalnemu in umetniškemu delu na UM; sodeluje z mediji (pri promociji), 

donatorji in drugimi akterji vključenimi v izvajanje tutorstva. Koordinator 

tutorjev letno poroča o bibliotekarskem tutorstvu matični ustanovi, 

študentskemu svetu in senatu ter zunanjim zainteresiranim. Koordinator 

bibliotekarjev je lahko vsak  bibliotekar, strokovni referent zaposlen na UM, ki 

je komunikativen, ima izoblikovan pozitiven odnos do pedagoškega dela in 

tutorskega sistema ter ga dekan/ravnatelj članice pooblasti za koordinacijo 

tutorskega dela na članici/oddelku/inštitutu/katedri.  
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3. ORGANIZIRANJE IZVEDBE TUTORSTVA 

 

TUTORSTVO BIBLIOTEKARJEV 

 

Izbor tutorjevbibliotekarjev: 

- tutor  bibliotekarar je lahko vsak  bibliotekar, strokovni referent zaposlen na 

UM, ki ga dekan/ravnatelj članice pooblasti za tutorska dela na 

članici/oddelku/inštitutu/katedri; 

- članica UM z internim pravilnikom posebej opredeli pogoje in postopek izbora 

bibliotekarjev; 

- tutorje bibliotekarje predlaga in potrdi dekan/ravnatelj članice za obdobje 

enega študijskega leta. 

 

Usposabljanje tutorjev bibliotekarjev: 

- izobraževanje tutorjev bibliotekarjev članic za opravljanje tutorstva organizira 

Univerza v Mariboru, za kar v vsakoletnem programu dela zagotovi namenska 

sredstva; 

- vsebine, obseg in izvedbo dodatnih specifičnih izobraževalnih potreb 

bibliotekarjev tutorjev lahko omogoči tudi članica UM,  glede na specifične 

potrebe znanj in spretnosti potrebnih za izvajanje tutorstva v okviru svojih 

finančnih zmožnosti. 

 

          Dodelitev študentov tutorjem bibliotekarjem: 

- UKM z internim pravilnikom samostojno določi postopek dodelitve števila   

študentov posameznemu bibliotekarju  tutorju  ter obliko izvedbe tutorstva (osebni 

stik, stik po elektronski pošti, preko tutorskega foruma ali drugih oblik Web 2.O  

obveščanja …).  

 

Naloge tutorjev bibliotekarjev: 

- izvajanje tutorske dejavnosti po programu; 

- izvajanje tutorske ure po objavljenem razporedu oz. po dogovoru s študenti; 

- problemsko usmerjeno nudenje pomoči pri njihovih študijskih obveznostih; 

- študentom svetuje, kako in kje iskati gradivo, ki ga potrebujejo pri študiju, 

spodbuja obiskovanje organiziranih delavnic, predavanj in tematskih 

izobraževanj, seznanja jih s storitvami, dejavnostjo in prireditvami knjižnic 
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glede na strokovno področje študenta ter jim ob uporabi sodobne IKT omogoča  

sodelovanje in timsko delo;  

- vodi evidenco dela s študenti in evidenco  vprašanjih, ki se študentom 

pojavljajo na njihovi poti do želenega cilja. Na omenjeni podlagi poišče pomoč 

in podporo pri drugih tutorjih bibliotekarjih in/ali pri tutorju koordinatorju; 

- enkrat letno poda poročilo o opravljeni tutorski dejavnosti študijskega leta 

koordinatorju bibliotekarju; 

- se izobražuje po programu za izobraževanje tutorjev bibliotekarjev; 

- se trudi nadoknaditi primanjkljaje študentov v knjižnično-informacijskih znanjih 

in jih usposobiti za kompetentne uporabnike knjižnic in knjižničnih storitev; 

- se trudi motivirati študente,  

- s pozitivno naravnanostjo pa vplivati na samopodobo študentov in občutek 

zmožnosti.  

 

Izvajanje tutorstva bibliotekarjev: 

- v okviru lastnega pravilnika članica UM podrobneje opredeli izvajanje 

bibliotekarskega tutorstva; 

- prvo tutorsko srečanje izvedejo tutorji bibliotekarji najkasneje do 30. 11. za 

tekoče študijsko leto. 

 

 

4. USPOSABLJANJE KNJIŽNIČARJEV TUTORJEV 

 

Univerza v Mariboru organizira letna izobraževanja sodelujočih v tutorskem sistemu. 

Uvodno izobraževanje mora biti izvedeno pred pričetkom opravljanja dela tutorjev. 

Vsebine izobraževanj, ki vključujejo izobraževalne teme so: komunikacija, delo v skupini, 

spoprijemanje s stresom, upravljanje s časom, učne strategije, reševanje konfliktov, 

vodenje skupine in informativne vsebine kot so poznavanje pravic in dolžnosti študenta, 

delovanje fakultetnih in univerzitetnih organov. Udeležba na uvodnem izobraževanju je 

obvezna za vse bibliotekarje tutorje, udeležba na ostalih izobraževanjih je priporočljiva. 

Bibliotekarji tutorji se obvezno udeležijo delovnih sestankov, ki jih skliče koordinator 

bibliotekarjev tutorjev. Bibliotekar lahko predlaga potrebe po izobraževanju za 

opravljanje tutorstva tudi na članici. 
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5. NAGRAJEVANJE TUTORSKEGA DELA 

 

Nagrajevanje tutorskega dela članica UM podrobneje opredeli v okviru lastnega pravilnika z 

ozirom in glede na svoje potrebe, izkušnje in zmožnosti. Dolgoročno pa je pričakovati 

enotno ureditev tega področja na UM. 

 

Tutorsko delo bibliotekarjev se upošteva v izvolitvenem postopku in se vrednoti kot 

dodatna postavka v rubriki »pedagoško delo« ter v okviru ocenjevanja delovne uspešnosti. 

 

Zaposlenim uslužbencem članice UM se tutorsko delo šteje v njegove redne delovne 

obveznosti. 

 

 

6. UVEDBA TUTORSKEGA SISTEMA 

 

Tutorski sistem se na UM uvede v študijskem letu 2012/2013. UKM do uvedbe tutorskega 

sistema sprejme interni pravilnik, ki podrobneje opredeljuje izvajanje tutorskega sistema. 

Ob uvedbi tutorstva je priporočeno, da se bibliotekarjem tutorjem dodeli in/ali omogoči 

individualen stik s študenti sorazmerno, glede na število pomoči potrebnih študentov ter 

področje zanimanja.   

 

 

7. RAZVOJ TUTORSKEGA SISTEMA 

 

UKM je v omejeni obliki tutorsko dejavnost že izvajala v študijskem letu 2008/2009 pod 

geslom »Knjižničarji tutorji – za bruce« ter v študijskem letu 2009/2010 v obliki 

»Študentski oktober v UKM 2010«. Glede na specifične potrebe bibliotekarske stroke bomo 

vsako leto sproti nadgrajevali in prilagajali vsebino in obliko tutorstva v skladu z internim 

pravilnikom članice ter v sodelovanju s tutorji bibliotekarji - predstavniki fakultetnih 

knjižnic oz. v skladu s potrebami  znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti na UM 

za dosego ciljev odličnosti.  

 

 

Zaključek  
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Knjižnice se vključujejo v problemsko usmerjeno skupinsko in individualno tutorstvo na 

univerzah z bibliopedagoškim delom, z usposabljanjem študentov za učinkovito uporabo 

informacij ter  z informiranjem študentov o storitvah in dejavnostih knjižnic. Med 

navedenim so »Knjižničarji tutorji – za breuce«, Študentski oktober v UKM 2010 ter primeri 

dobrih praks že izvedenih neformalnih oblik tutorstva na UM doprinesli k zastavljenim 

ciljem študijskih programov in kot navaja Petermanec (2008: 288) pomembno prispevali k 

razumevanju,da imajo visokošolske in univerzitetne knjižnice pomembno vlogo, 

odgovornost in poslanstvo, da v svojem okolju, tj. na univerzi, ki odloča o vsebinah, obsegu 

učne snovi, oblikah in metodah poučevanja, dokažejo, da lahko knjižnice veliko 

doprinesejo k uspešnosti študenta in univerze. Aktivno in sistematično vključevanje 

knjižnic v informacijsko opismenjevanje na univerzah zahteva kompetentnega strokovnjaka 

bibliotekarja ter sodelovalno/timsko delo na izvedbeni ravni študent, profesor in 

bibliotekar.  Koncept tutorstva z bibliotekarji tutorji predstavlja možnost enakovrednega 

partnerstva za dosego zastavljenih ciljev izobraževalnih programov ter pot in doprinos k 

odličnosti univerzitetnega študija. 

 

Pripravila:  Kristina Šrot 
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Zadovoljstvo na delovnem mestu: vprašalnik za 

zaposlene 

1. Delovna doba na fakulteti/ustanovi

 
Response 

Percent

Response 

Count

do 3 leta 7.9% 5

do 10 let 20.6% 13

do 20 let 31.7% 20

nad 20 let 39.7% 25

  answered question 63

  skipped question 1

2. Delo, ki ga opravljate

 
Response 

Percent

Response 

Count

strokovni sodelavec/sodelavka 86.0% 49

pedagoški delavec/delavka   0.0% 0

raziskovalec/raziskovalka   0.0% 0

laborant/laborantka, lektor/lektorica 

ali drugi tehnični 

sodelavec/sodelavka

5.3% 3

drugo 8.8% 5

  answered question 57

  skipped question 7
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3. Odnos med zaposlenimi

 
sploh ne 

drži
ne drži drži

popolnoma 

drži

Rating 

Average

Response 

Count

odnosi z neposrednimi 

sodelavi/sodelavkami so dobri
1.6% (1) 0.0% (0) 50.0% (32) 48.4% (31) 3.45 64

odnos z neposredno nadrejeno 

osebo je ustrezen
1.6% (1) 4.7% (3) 42.2% (27) 51.6% (33) 3.44 64

posamezne organizacijske enote na 

matični fakulteti/ustanovi dobro 

sodelujejo med seboj

3.3% (2) 21.3% (13) 68.9% (42) 6.6% (4) 2.79 61

odnosi med vsemi zaposlenimi na 

matični fakulteti/ustanovi so dobri
1.7% (1) 33.3% (20) 60.0% (36) 5.0% (3) 2.68 60

z delom neposredno nadrejenega 

sem zadovoljen/zadovoljna
1.6% (1) 4.7% (3) 56.3% (36) 37.5% (24) 3.30 64

z delom vodstva matične 

fakultete/ustanove sem 

zadovoljen/zadovoljna

3.2% (2) 19.0% (12) 65.1% (41) 12.7% (8) 2.87 63

v delovnem okolju ne zanavam 

mobinga
4.8% (3) 20.6% (13) 47.6% (30) 27.0% (17) 2.97 63

  answered question 64

  skipped question 0
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4. Materialni delovni pogoji

 
sploh ne 

drži
ne drži drži

popolnoma 

drži

Rating 

Average

Response 

Count

opremljenost delovnega mesta je 

dobra
0.0% (0) 27.0% (17) 65.1% (41) 7.9% (5) 2.81 63

varnost na delovnem mestu je 

zagotovljena
0.0% (0) 4.8% (3) 58.7% (37) 36.5% (23) 3.32 63

s prihodom/odhodom na 

fakulteto/ustanovo nimam težav 

(možnost parkiranja)
38.1% (24) 38.1% (24) 9.5% (6) 14.3% (9) 2.00 63

delovni čas mi ustreza 1.6% (1) 6.3% (4) 53.1% (34) 39.1% (25) 3.30 64

delovno mesto mi omogoča 

ustrezno socialno varnost
3.1% (2) 12.5% (8) 57.8% (37) 26.6% (17) 3.08 64

plača mi ustreza 12.5% (8) 56.3% (36) 28.1% (18) 3.1% (2) 2.22 64

  answered question 64

  skipped question 0
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5. Delo in naloge

 
sploh ne 

drži
ne drži drži

popolnoma 

drži

Rating 

Average

Response 

Count

delo in naloge so jasno opredeljene 3.1% (2) 9.4% (6) 71.9% (46) 15.6% (10) 3.00 64

napotki nadrejenih so jasni 1.6% (1) 6.3% (4) 73.4% (47) 18.8% (12) 3.09 64

delo je kreativno 1.6% (1) 17.2% (11) 59.4% (38) 21.9% (14) 3.02 64

pri delu sem 

samostojen/samostojna
0.0% (0) 9.4% (6) 53.1% (34) 37.5% (24) 3.28 64

moji predlogi in pobude so 

upoštevani
0.0% (0) 21.9% (14) 64.1% (41) 14.1% (9) 2.92 64

za dobro opravljeno delo sem 

pohvaljen/pohvaljena, 

nagrajen/nagrajena

6.3% (4) 43.8% (28) 39.1% (25) 10.9% (7) 2.55 64

uspešnost mojega dela se vrednoti 

po vnaprej znanih standardih
1.6% (1) 30.6% (19) 54.8% (34) 12.9% (8) 2.79 62

nadrejena oseba mi jasno utemelji 

oceno moje delovne uspešnosti
6.5% (4) 17.7% (11) 56.5% (35) 19.4% (12) 2.89 62

s svojim delom prispevam k 

uspešnosti matične 

fakultete/ustanove

0.0% (0) 0.0% (0) 63.5% (40) 36.5% (23) 3.37 63

z delom na matični 

fakulteti/ustanovi sem 

zadovoljen/zadovoljna

0.0% (0) 4.8% (3) 71.4% (45) 23.8% (15) 3.19 63

  answered question 64

  skipped question 0



5 of 7

6. Kariera

 
sploh ne 

drži
ne drži drži

popolnoma 

drži

Rating 

Average

Response 

Count

za svoje se želim dodano 

izobraževati
0.0% (0) 14.1% (9) 50.0% (32) 35.9% (23) 3.22 64

fakulteta/ustanova me podpira pri 

dodatnem izobraževanju
1.6% (1) 24.6% (15) 55.7% (34) 18.0% (11) 2.90 61

s s vojim delovnim mestom sem 

zadovoljen/zadovoljna
0.0% (0) 10.9% (7) 60.9% (39) 28.1% (18) 3.17 64

kriteriji za napredovanje so jasni 10.9% (7) 31.3% (20) 40.6% (26) 17.2% (11) 2.64 64

koristno bi bilo uvesti letne 

razgovore zaposlenih z vodstvom
0.0% (0) 4.8% (3) 58.7% (37) 36.5% (23) 3.32 63

  answered question 64

  skipped question 0
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7. Informiranost

 
sploh ne 

drži
ne drži drži

popolnoma 

drži

Rating 

Average

Response 

Count

o dogajanju na matični 

fakulteti/ustanovi sem dobro 

obveščen/obveščena

1.6% (1) 20.3% (13) 68.8% (44) 9.4% (6) 2.86 64

seznanjen/seznanjena sem z akti 

UM in matične fakultete/ustanove
0.0% (0) 10.9% (7) 71.9% (46) 17.2% (11) 3.06 64

spletne strani matične 

fakultete/ustanove mi omogočajo 

dostop do potrebnih informacij

0.0% (0) 14.1% (9) 73.4% (47) 12.5% (8) 2.98 64

vodstvo matične 

fakultete/ustanove mi posreduje 

potrebne informacije

0.0% (0) 12.5% (8) 82.8% (53) 4.7% (3) 2.92 64

neposredno nadrejeni mi posreduje 

potrebene informacije
4.8% (3) 3.2% (2) 68.3% (43) 23.8% (15) 3.11 63

  answered question 64

  skipped question 0

8. Veseli bomo vaših pobud, predlogov in pripomb za dvig kakovosti 

 
Response 

Count

  8

  answered question 8

  skipped question 56
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Q8.  Veseli bomo vaših pobud, predlogov in pripomb za dvig kakovosti

1 Ve izobraževanja Jan 12, 2012 3:33 PM

2 vodstvo ina nadrjeni naj CENIJO in ustrezno NAGRADIJO/pohvalijo
KVALITETNO opravljeno delo VSAKEGA zaposlenega, ne glede na to, katero
delovno mesto zaseda. Torej enaka merila za istilko in šefa, pod pogojem, da je
delo maksimalno dobro opravljeno.

Jan 12, 2012 3:32 PM

3 - nekatero so predolgo na vodilnih mestih - potrebna je menjava vodstva, za
delo, ki ga opravljam, si zaslužim veje plailo, - ve spoštovanja in kdaj pa kdaj
je treba delavcu prisluhniti in mu dati veji zagon v pozitivnem smislu, - e
kadimo, pa kadimo in zato vseeno smo pridni in dobri, - VSI IMAMO NAPAKE

Jan 12, 2012 3:23 PM

4 - ve parkiriš za vse lanice univerze - ve podpore knjižnini dejavnosti, ne
samo raziskovalni, eprav seveda raziskovalna dejavnost mora imeti prioriteto
na univerzi

Jan 12, 2012 3:19 PM

5 manj izgovarjanj zaposlenih in vodilnih Jan 12, 2012 3:06 PM

6 - enakomernejša obremenitev zaposlenih z delom - veje zavedanje vodstva o
pomembnosti VSEH segmentov strokovnega dela - enake možnosti
izobraževanje za VSE ZAPOSLENE - Ne ocenjevanje uspešnosti zgolj na
VZTRAJNOSTI pojasnejvanja o lastnih dosežkih, temve ocenjevanje
REZULTATOV DELA - finanni razrez po enotah in službah za izobraževanje

Jan 12, 2012 2:53 PM

7 Neenotnost napredovalnih kriterijev za zaposlene, sploh, kar se tie prehoda iz
ene ustanove v drugo.

Jan 12, 2012 2:41 PM

8 Želim, da bi zaposleni imeli ve besede pri sami organizaciji dela, razporeditvi
dela ob kadrovskih izpadih. Želim ve informiranosti glede priakovanj in
ocenjevanj nadrejenih (razlaga ocene uspešnosti), kaj nadrejeni priakuje - zakaj
takšna ocena. Želim tudi ve informiranja glede nartov za prihodnost.

Jan 12, 2012 2:14 PM
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VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE: ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU 
 
 
Z anketnim vprašalnikom želi vodstvo Vaše matične fakultete/ustanove UM v 
sodelovanju s Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze ugotoviti, ali ste 
zaposleni zadovoljni s posameznimi dejavniki, ki vplivajo na pozitivno klimo in 
Vaše delovno počutje. Zavedamo se, da nismo zajeli vseh dejavnikov, ki vplivajo 
nanj, in da njihova formulacija ni povsod nedvoumna. Kljub temu Vas prosimo, da 
se v skladu z Vašim mnenjem in izkušnjami opredelite do posameznih trditev. Prav 
tako bomo upoštevali Vaše pobude, predloge in pripombe, ki jih lahko vpišete pod 
točko VII. 
Vnaprej se Vam zahvaljujemo za Vaš dragoceni čas in trud, ki ste ju namenili za 
izpolnjevanje vprašalnika. 
Prosimo Vas, da pred Vam ustreznim odgovorom obkrožite črko (v I. sklopu) oziroma 
številko (od II. sklopa naprej). 
 
I. PODATKI O ANKETIRANCU/ANKETIRANKI 

1. Delovna doba na fakulteti/ustanovi: 
a) do 3 leta, 
b) do 10 let, 
c) do 20 let, 
d) nad 20 let. 
2. Delo, ki ga opravljate: 
a) strokovni delavec/delavka, 
b) pedagoški delavec/delavka, 
c) raziskovalec/raziskovalka, 
d) laborant/laborantka, lektor/lektorica ali drugi tehnični sodelavec/sodelavka, 
e) drugo. 

 
II. ODNOS MED ZAPOSLENIMI 

 
 

Sploh ne 
drži 

Ne drži Drži Popolnoma 
drži 

3. Odnosi z neposrednimi sodelavci/sodelavkami so dobri. 1 2 3 4 
4. Odnos z neposredno nadrejeno osebo je ustrezen. 1 2 3 4 

5. Posamezne organizacijske enote na matični fakulteti/ustanovi 
dobro sodelujejo med seboj. 1 2 3 4 

6. Odnosi med vsemi zaposlenimi na matični fakulteti/ustanovi so 
dobri. 1 2 3 4 

7. Z delom neposredno nadrejenega sem zadovoljen/zadovoljna. 1 2 3 4 

8. Z delom vodstva matične fakultete/ustanove sem 
zadovoljen/zadovoljna. 1 2 3 4 

9. V delovnem okolju ne zaznavam mobinga. 1 2 3 4 
 
III. MATERIALNI DELOVNI POGOJI 

 
 

Sploh ne 
drži 

Ne drži Drži Popolnoma 
drži 

10. Opremljenost delovnega mesta je dobra. 1 2 3 4 
11. Varnost na delovnem mestu je zagotovljena. 1 2 3 4 



12. S prihodom/odhodom na fakulteto/ustanovo nimam težav (možnost 
parkiranja). 1 2 3 4 

13. Delovni čas mi ustreza. 1 2 3 4 
14. Delovno mesto mi omogoča ustrezno socialno varnost. 1 2 3 4 

15. Plača mi ustreza. 1 2 3 4 

 
IV. DELO IN NALOGE 

 
 

Sploh ne 
drži 

Ne drži Drži Popolnoma 
drži 

16. Delo in naloge so jasno opredeljene. 1 2 3 4 

17. Napotki nadrejenih so jasni. 1 2 3 4 
18. Delo je kreativno. 1 2 3 4 

19. Pri delu sem samostojen/samostojna. 1 2 3 4 
20. Moji predlogi in pobude so upoštevani. 1 2 3 4 

21. Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen/pohvaljena, 
nagrajen/nagrajena. 1 2 3 4 

22. Uspešnost mojega dela se vrednoti po vnaprej znanih standardih. 1 2 3 4 
23. Nadrejena oseba mi jasno utemelji oceno moje delovne uspešnosti. 1 2 3 4 

24. S svojim delom prispevam k uspešnosti matične fakultete/ustanove. 1 2 3 4 
25. Z delom na matični fakulteti/ustanovi sem zadovoljen/zadovoljna. 1 2 3 4 

 
V. KARIERA 

 
 

Sploh ne 
drži 

Ne drži Drži Popolnoma 
drži 

26. Za svoje delo se želim dodatno izobraževati. 1 2 3 4 
27. Fakulteta/ustanova me podpira pri dodatnem izobraževanju. 1 2 3 4 

28. S svojim delovnim mestom sem zadovoljen/zadovoljna. 1 2 3 4 
29. Kriteriji za napredovanje so jasni. 1 2 3 4 

30. Koristno bi bilo uvesti letne razgovore zaposlenih z vodstvom. 1 2 3 4 

 
VI. INFORMIRANOST 

 
 

Sploh ne 
drži 

Ne drži Drži Popolnoma 
drži 

31. O dogajanju na matični fakulteti/ustanovi sem dobro 
obveščen/obveščena. 1 2 3 4 

32. Seznanjen/seznanjena sem z akti UM in matične 
fakultete/ustanove. 1 2 3 4 

33. Spletne strani matične fakultete/ustanove mi omogočajo dostop do 
potrebnih informacij. 1 2 3 4 

34. Vodstvo matične fakultete/ustanove mi posreduje potrebne 
informacije. 1 2 3 4 

35. Neposredno nadrejeni mi posreduje potrebne informacije. 1 2 3 4 

 
VII. Veseli bomo vaših pobud, predlogov in pripomb za dvig kakovosti: 
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KAZALCI USPEŠNOSTI KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR IN VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNICAH UNIVERZE V 
MARIBORU 

 
Študijsko leto 2010/2011 

 
 
 

 
I. UPORABNIKI, STORITVE  

(obravnavano obdobje študijsko leto 2010/2011 – 1.10.2010-30.9.2011) 
 
• število aktivnih uporabnikov – študentov visokošolskega zavoda/univerze3  glede na število študentov vpisanih na visokošolski 

zavod/univerzo3,  
• število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi1,3 glede na skupno število aktivnih 

uporabnikov2, 
• število izposoj na dom glede na število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi1, 
• število izposoj na dom glede na število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3, 
• število izposoj na dom glede na skupno število aktivnih uporabnikov2, 
• število izposoj v knjižnico glede na število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi1, 
• število izposoj v knjižnico glede na število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3, 
• število izposoj v knjižnico glede na skupno število aktivnih uporabnikov2, 
• čakalni čas za gradivo, naročeno iz skladišča (ažurnost dostave), 

(merjenja trajanja od naročila do prejema pri desetih naključno izbranih publikacijah) 
• čakalni čas za medknjižnično naročeno gradivo, 

(pri desetih naključno izbranih publikacijah) 
• delež gradiva, najdenega na ustrezni postavitvi v prostem pristopu (urejenost prostega pristopa), 

(za dvajset naključno izbranih publikacij) 
• število vpogledov (povzetek, polno besedilo)7 v elektronske vire glede na število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na 

visokošolskem zavodu/univerzi1,3, 
• število vpogledov (povzetek, polno besedilo)7 v elektronske vire glede na število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3 
• število obiskov spletnega mesta knjižnice8 glede na število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na visokošolskem 

zavodu/univerzi1,3 
• število obiskov spletnega mesta knjižnice8 glede na število študentov vpisanih na visokošolski  zavod/univerzo1,3 
• število obiskov spletnega mesta knjižnice8 glede na skupno število aktivnih uporabnikov2 
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• virtualni obisk knjižnice9 glede na število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi1,3 
• virtualni obisk knjižnice9 glede na število študentov vpisanih na visokošolski  zavod/univerzo1,3 
• virtualni obisk knjižnice9 glede na skupno število aktivnih uporabnikov2 
• stopnja zadovoljstva uporabnikov s storitvami, osebjem, fondom, prostori in opremo knjižnice ali posamičnimi ožjimi storitvami 

(anketa) – (ne izvaja se vsako leto). 
 
 
 

Tabela 1: Kakovost storitev na področju dela z uporabniki 
 
 

DELEŽ Število aktivnih 
uporabnikov - 
študentov in 
zaposlenih na 
visokošolskem 

zavodu/univerzi1,3 

Število študentov vpisanih na 
visokošolski zavod/univerzo3 

Skupno število aktivnih 
uporabnikov2 

9.950 20.990 14.796 
Število aktivnih uporabnikov – 
študentov na visokošolskem 
zavodu/univerzi1,3 

 
9.269 

  
2,26 oz. 44,16 % 

 

Število aktivnih uporabnikov - 
študentov in zaposlenih na 
visokošolskem 
zavodu/univerzi1,3 

 
 

9.950 

   
 

1,48 oz. 67,25 % 

Število izposojenih enot 
knjižničnega gradiva - na dom 

 
265.777 

 
26,71 izposoj 

 
12,66 izposoj 

 
17,96 izposoj 

Število izposojenih enot 
knjižničnega gradiva – v 
knjižnico10 

 
103.653 

 
10,42 izposoj 

 
4,94 izposoj 

 
7,01 izposoj 

Število vpogledov (povzetek, 
polno besedilo)7 v elektronske 
vire 

 
401.970 

 
40,39 vpogledov 

 
19,15 vpogledov 

 
27,17 vpogledov 
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II. KNJIŽNIČNA ZBIRKA 
(obravnavano koledarsko leto 2010 – 1.1.2010-31.12.2010) 

 
• število enot knjižničnega gradiva4 glede na število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi1,3, 
• število enot knjižničnega gradiva4 glede na število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3, 
• število enot knjižničnega gradiva4 glede na skupno število aktivnih uporabnikov2, 
• število enot knjižničnega gradiva4 pridobljenih z nakupom glede na število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na 

visokošolskem zavodu/univerzi1,3, 
• število enot knjižničnega gradiva4 pridobljenih z nakupom glede na število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3, 
• število enot knjižničnega gradiva4 pridobljenih z nakupom glede na skupno število aktivnih uporabnikov2, 
• število naslovov periodičnih publikacij pridobljenih z nakupom glede na število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na 

visokošolskem zavodu/univerzi1,3 (tiskane in elektronske revije), 
• število naslovov periodičnih publikacij pridobljenih z nakupom glede na število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3 

(tiskane in elektronske revije - UKM), 
• število naslovov periodičnih publikacij pridobljenih z nakupom glede na skupno število aktivnih uporabnikov2 (tiskane in elektronske 

revije), 
• število kreiranih/prevzetih bibliografskih zapisov za bibliografijo glede na število zaposlenih visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in 

sodelavcev visokošolskega zavoda, 
• Število naslovov zaključnih del Univerze v Mariboru vključenih v DKUM  na število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3 
• število kreiranih/prevzetih bibliografskih zapisov za bibliografijo glede na število drugih uporabnikov storitve, 
• odstotek gradiva v prostem pristopu (S select po lokaciji (l) in/ali podlokaciji (u) na izbran datum v decembru) 
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Tabela 2: Kakovost knjižnične zbirke 
 

DELEŽ 
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9.950 

 
20.990 

 
14.796 

 
1.114 

 

Število enot 
knjižničnega gradiva 
(celotna zbirka 
upoštevajoč odpis) 

 
 

944.772 

 
 

94,95 

 
 

45,01 

 
 

63,85 

  

Število enot 
knjižničnega gradiva4 

(prirast 2010) 
 
 

knjige, 
brošure 

 
21.276 

35
.3

51
 

 
2,13 

3,
55

 

 
1,01 

1,
68

 

 
1,43 

2,
38

 

  

disertacije, 
magistrske, 
diplomske 
naloge 

 
 

1.439 

 
 

0,14 

 
 

0,06 

 
 

0,09 

  

serijske 
publikacije 
(tisk) 

 
5.861 

 
0,58 

 
0,27 

 
0,39 

  

avdiovizualno 
gradivo 

 
3.490 

 
0,35 

 
0,16 

 
0,23 

  

elektronske 
publ. na fiz. 
nosilcih  

 
477 

 
0,04 

 
0,02 

 
0,03 
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drugo 
neknjižno 
gradivo 

 
2.808 

 
0,28 

 
0,13 

 
0,18 

  

Število enot 
knjižničnega gradiva4 
pridobljenih z 
nakupom (prirast 
2010) 

knjige, 
brošure 

 
4.637 

6.
59

5 

 
0,46 

0,
66

 

 
0,22 

0,
31

 

 
0,31 

0,
44

 

  

disertacije, 
magistrske, 
diplomske 
naloge 

 
 

284 

 
 

0,02 

 
 

0,01 

 
 

0,01 

  

serijske 
publikacije 
(tisk) 

 
640 

 
0,06 

 
0,03 

 
0,04 

  

avdiovizualno 
gradivo 

 
571 

 
0,05 

 
0,02 

 
0,03 

  

elektronske 
publ. na fiz. 
nosilcih 

 
19 

 
0,001 

 
0 

 
0,001 

  

drugo 
neknjižno 
gradivo 

 
444 

 
0,04 

 
0,02 

 
0,03 

  

Število naslovov 
serijskih publikacij 
pridobljenih z 
nakupom (prirast 
2010) 

tiskane   
 
 

 
 

0,66 

 
 

0,31 

 
 

0,44 

  

elektronske* 
 

 

Število naslovov 
zaključnih del 
Univerze v Mariboru 
vključenih v DKUM 
(prirast 2010) 

 
 

3.616 

  
 

0,18 

   

Število 
kreiranih/prevzetih 
bibliografskih zapisov 
za bibliografijo 

     
 

19 
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(prirast 2010) 

 
 *konzorcijsko nabavljene el. serijske publikacije navaja UKM. 
 
 
 
 
 
 

III. DEJAVNOST IZOBRAŽEVANJA 
(obravnavano obdobje študijsko  leto 2010/2011 – 1.10.2010-30.9.2011) 

 
• Število udeležencev (študentov na visokošolskem zavodu/univerzi1,3) individualnega usposabljanja na uro usposabljanja  
• Število udeležencev (drugih uporabnikov) individualnega usposabljanja na uro usposabljanja  
• Število udeležencev (študentov na visokošolskem zavodu/univerzi1,3) skupinskega  usposabljanja na uro usposabljanja  
• Število udeležencev (drugih uporabnikov) skupinskega  usposabljanja na uro usposabljanja  

 
 

Tabela 3: Izobraževalna dejavnost 
 

DELEŽ Število ur Število 
udeležencev 

Število 
udeležencev / uro 

usposabljanja 
Individualno usposabljanje študentov na 
visokošolskem zavodu/univerzi1,3 

 
242 

 
865 

 
3,57 

Individualno usposabljanje drugih 
uporabnikov 

 
131 

 
467 

 
3,56 

Skupinsko usposabljanje študentov na 
visokošolskem zavodu/univerzi1,3 

 
88 

 
2.072 

 
23,54 

Skupinsko usposabljanje drugih 
uporabnikov 

 
137 

 
983 

 
7,17 
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IV. RAZVOJ POTENCIALOV KNJIŽNICE 
(obravnavano obdobje študijsko  leto 2010/2011 – 1.10.2010-30.9.2011) 

 
• število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi1,3 glede na število strokovnih delavcev 

knjižnice, 
• število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3 glede na število strokovnih delavcev knjižnice, 
• skupno število aktivnih uporabnikov2 glede na število strokovnih delavcev knjižnice. 
 
 
Tabela 4: Razvitost potencialov knjižnice 

 
 

DELEŽ Število strokovnih 
delavcev knjižnice 

 
52 

Število aktivnih 
uporabnikov- 
študentov in 
zaposlenih na 
visokošolskem 
zavodu/univerzi1,3 

 
 
 

9.950 

 
 
 

191,35 

Število študentov 
vpisanih na 
visokošolski 
zavod/univerzo3 

 
 

20.990 

 
 

403,65 

Skupno število 
aktivnih uporabnikov 

 
14.796 

 
284,54 
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V. PROSTORI IN OPREMA 
(obravnavano obdobje študijsko  leto 2010/2011 – 1.10.2010-30.9.2011) 

 
• število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi1,3 glede na število računalniških delovnih 

mest, 
• število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3 glede na število računalniških delovnih mest 
• skupno število aktivnih uporabnikov glede na število računalniških delovnih mest, 
• število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi1,3 glede na število čitalniških sedežev, 
• število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3 glede na število čitalniških sedežev, 
• skupno število aktivnih uporabnikov glede na število čitalniških sedežev, 
• število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi1,3 glede na velikost knjižničnega prostora5 v 

m2, 
• število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3 glede na velikost knjižničnega prostora5 v m2, 
• skupno število aktivnih uporabnikov glede na velikost knjižničnega prostora5 v m2, 
• Prisotnost brezžičnega računalniškega omrežja (DA/NE). 
 
 
Tabela 5: Prostori in oprema 

 
DELEŽ Število 

računalniških 
delovnih mest 

Prisotnost 
brezžičnega 

računalniškega 
omrežja /DA/NE) 

Število čitalniških 
sedežev 

Velikost knjižničnega prostora5 

 
39 

 
DA 

 
334 

 
10.000 m2 

Število aktivnih uporabnikov- 
študentov in zaposlenih na 
visokošolskem 
zavodu/univerzi1,3 

 
 

9.950 

 
 

255,13 

  
 

29,79 

 
 

0,99 

Število študentov vpisanih na 
visokošolski zavod/univerzo3 

 
20.990 

 
538,21 

  
62,84 

 
2,1 

Skupno število aktivnih  
uporabnikov2 

 
14.796 

 
379,38 

  
44,29 

 
1,48 
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VI. IZDATKI KNJIŽNICE6 
(obravnavano koledarsko leto 2010 – 1.1.2010-31.12.2010) 

 
• delež sredstev6 za nakup knjižničnega gradiva glede na celotne prihodke visokošolske/univerzitetne knjižnice, 16,1 % 
• delež sredstev6 za knjižnico glede na število aktivnih uporabnikov, 206,89 EUR/uporabnika 
• delež sredstev6 za knjižnico v celotnih prihodkih visokošolskega zavoda/univerze.  100 % 

 
 
 
 
 
 
Maribor, 10. 1. 2012           
            Pripravila: 
            Komisija za kakovost UKM 
            za mag. Dunja Legat 
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________________________________________________________________________ 
1 aktivni uporabniki – študenti  in zaposleni na visokošolskem zavodu/univerzi1 so študentje in zaposleni na visokošolskem zavodu/univerzi3, 
ki so v obravnavanem obdobju opravili vsaj eno transakcijo v sistemu COBISS/Izposoja 
2 skupno število aktivnih uporabnikov so vsi uporabniki, ki so v obravnavanem obdobju opravili vsaj eno transakcijo v sistemu 
COBISS/Izposoja. 
3 »/univerze« velja za Univerzitetno knjižnico Maribor, medtem ko visokošolska knjižnica upošteva število uporabnikov1,2  matičnega 
visokošolskega zavoda. 
4 število enot knjižničnega gradiva  - upoštevajo se inventarizirane enote knjižničnega gradiva; pri serijskih (tiskanih) publikacijah se 
upošteva kot eno enoto en inventariziran letnik publikacije. 
5 velikost knjižničnega prostora  - površina namenjena uporabnikom. 
6  sredstev - upoštevajo se sredstva od vseh prihodkov za izvajanje javne službe in nakup knjižničnega gradiva (viri: proračun RS-MVZT 
(izobraževalna dejavnost), proračun RS-MVZT  oz ARRS (raziskovalna dejavnost), Proračun RS-MVZT (drugi proračunski viri), Evropski 
proračun-razpisi izven proračuna RS, druga sredstva za izvajanje javne službe (izredni študij), prihodki od prodaje blaga na trgu) 
7 število vpogledov (povzetek, polno besedilo) - poroča Univerzitetna knjižnica Maribor za celotno Univerzo v Mariboru 
8 Spletno mesto knjižnice je nabor spletnih strani na določeni internetni domeni, ki jih je objavila knjižnica, z namenom omogočiti dostop do 
knjižničnih storitev in gradiva. Elektronskih virov dostopnih na daljavo, ki so del knjižnične zbirke, ne štejemo za spletno mesto knjižnice. 
9 Virtualni obisk je zahtevek, ki ga uporabnik posreduje spletnemu mestu knjižnice. Kot virtualne obiske se štejejo obiski z IP naslovov, ki so 
locirani izven prostorov knjižnice. 
10 Izposoja gradiva v knjižnico. Pri štetju fizičnih enot knjižničnega gradiva izposojenega v knjižnico, knjižnice uporabljajo različne metode. 
Nekatere so izposojo v knjižnico štele po standardu ISO/DIS 2789, druge pa so vštevale tudi uporabo gradiva v knjižnici. Standard  ISO/DIS 
2789 namreč ločuje med izposojo gradiva v knjižnico in uporabo gradiva v knjižnici. Izposoja v knjižnico pomeni, da je uporabnik osebno 
zadolžen za gradivo. V praksi lahko govorimo o izposoji gradiva v knjižnico, kadar knjižnica evidentira izposojene enote pri kontu uporabnika 
v sistemu COBISS/Izposoja ali ko uporabnik podpiše zadolžnico (definicija CEZAR). 
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PRILOGA 
 
Tabela (CEZAR) 2.1.2: Iskalni parametri so nastavljeni za knjižnice, ki vodijo tekoče inventarne knjige. Če knjižnica vodi inventarno knjigo 
na letnico, se datum inventarizacije nadomesti z inventarno številko (prim.: in=2007*) 
 
 Prirast knjižnega gradiva (inv. enote): 
 

  
knjige, 
brošure 

disertacije,  
mag., dipl.,  
razisk. nal. 

Serijske 
publikacije 

 
nakup  

 
(da=2007* not cc=(m* or r* or t* or w* or 
p*))/mon not da=2007*/nbm 
find1

 
 o=2007* & v=a 

 

 
(da=2007* and cc=(m* or r* or t* or p* or w*))/mon not 
da=2007* /nbm 
find o=2007* & v=a 
 
 

 
(da=2007* and dt=s) 
not rt=l 
find o=2007* & v=a 

Obvezni 
izvod 
po zakonu 

 
(da=2007*/mon not cc=(m* or r* or t* or w* or 
p*)) not da=2007*/nbm 
find o=2007* & v=d 
 
 

 
(da=2007* and cc=(m* or r* or t* or p* or w*))/mon not 
da=2007*/nbm 
find o=2007* & v=d 
 
 

 
(da=2007* and dt=s) 
not rt=l 
find o=2007* & v=d 
 
 

 
zamena 

(da=2007*/mon not cc=(m* or r* or t* or w* or 
p*) not da=2007*/nbm 
find o=2007* & v=b 
 

 
(da=2007* and cc=(m* or r* or t* or w*))/mon not 
da=2007*/nbm 
find o=2007* & v=b 
 
 

 
(da=2007* and dt=s) 
not rt=l 
find o=2007* & v=b 
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Dar 

 
(da=2007*/mon not cc=(m* or r* or t* or w* or 
p*) not da=2007*/nbm 
find o=2007* & v=c 
 
 

 
(da=2007* and cc=(m* or r* or t* or p* or w*))/mon not 
da=2007* /nbm 
find o=2007* & v=c 
 
 

 
(da=2007* and dt=s) 
not rt=l 
find o=2007* & v=c 
 
 

Prirast neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih po načinu pridobivanja (inv. enote): 
 
 

 avdiovizualno gradivo elektronske publikacije na fizičnih 
nosilcih 

drugo neknjižno gradivo 

nakup fr=(g* or i* or j* or m*) 
find o=2007* & v=a 

fr=l* not fr=(li* or g* or i* or j* or m*) 
find o=2007* & v=a 

fr=(b* or c* or d* or e* or f* or k* or r*) or 
mc=«*« or dt=c 
find o=2007* & v=a 

obvezni izvod po 
zakonu 

fr=(g* or i* or j* or m*) 
find o=2007* & v=d 

fr=l* not fr=(li* or g* or i* or j* or m*) 
find o=2007* & v=d 

fr=(b* or c* or d* or e* or f* or k* or r*) or 
mc=«*« or dt=c 
find o=2007* & v=d 

zamena fr=(g* or i* or j* or m*) 
find o=2007* & v=b 

fr=l* not fr=(li* or g* or i* or j* or m*) 
find o=2007* & v=b 

fr=(b* or c* or d* or e* or f* or k* or r*) or 
mc=«*« or dt=c 
find o=2007* & v=b 

dar fr=(g* or i* or j* or m*) 
find o=2007* & v=c 

fr=l* not fr=(li* or g* or i* or j* or m*) 
find o=2007* & v=c 

fr=(b* or c* or d* or e* or f* or k* or r*) or 
mc=«*« or dt=c 
find o=2007* & v=c 
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