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U n i v e r z a  v  M a r i b o r u  
U n i v e r z i t e t n a  k n j i ž n i c a  M a r i b o r  
G o s p e j n a  1 0 ,  M a r i b o r  
 
R a v n a t e l j i c a :  d r .  Z d e n k a  P e t e r m a n e c  
 
P o s l a n s t v o  
Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru (UM), 
zbira, organizira, hrani in ohranja edinstvene zapise človeške misli in kreativnosti ter zagotavlja dostop 
do le-teh. Vzpodbuja in podpira intelektualno rast in uveljavlja pretok informacij in idej s prostim 
dostopom do vsega zapisanega znanja, informacij in stvaritev in s tem pedagoško, 
znanstvenoraziskovalno, strokovno in umetniško delo na UM. Je varuhinja kulturne dediščine 
slovenskega naroda in države, znanstvene dediščine UM ter domoznanske dokumentacije mesta 
Maribor in širše regije. Svojim uporabnikom zagotavlja učinkovit in celovit dostop do zapisanega 
znanja, ne glede na lastništvo in obliko. UKM, učni center, s svojimi zbirkami in storitvami služi 
procesom izobraževanja, poučevanja in raziskovanja UM, intelektualni osebni in strokovni rasti in 
vseživljenjskemu izobraževanju vseh uporabnikov. 
 
 
S p l o š n i  p o d a t k i  
Matična številka: 5052114 
Davčna številka: SI11537213 
 
Telefon:      Fax: 
02 25 07 400 (centrala)     02 25 26 087 (tajništvo) 
02 25 07 485 (ravnateljstvo)    02 25 27 558 (medknjižnična izposoja) 
02 25 07 431 (informacije)    02 25 13 875 (akcesija) 
02 25 07 430 (izposoja) 
02 25 07 421 (medknjižnična izposoja) 
 
E-pošta:      E-naslov: 
tajnistvo.ukm@um.si     http://www.ukm.um.si 
 
Odpiralni čas: 
pon - pet (1. 1. – 9. 7.; 11. 8. –31. 12.)   8.00 – 19.00 
sob (1. 1. – 31. 12.)     9.00 – 13.00 
pon, tor, čet, pet (10. 7. – 12. 8.)   8.00 – 14.00 
sre (10. 7. – 12. 8.)     8.00 – 17.00 
 
Čitalnica ČUK: 
pon – sob      12.00 – 24.00 
ned        12.00 – 18.00 
pon – sob (1. 8. – 2. 9.)     9.00 – 24.00 
 

  

OSNOVNI podatki v letu 2017 
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O S E B N A  I Z K A Z N I C A  
 
 
 
 
 

Knjižnična zbirka       1.123.213 enot gradiva 

Letni prirast knjižničnega gradiva    28.902 enoti gradiva 

Število aktivnih članov      10.756 

Izposoja        358.036 enot gradiva 

Izobraževanje uporabnikov     6.403 

Število zaposlenih       75 

Prireditve        85 

Odprtost knjižnice       5.104 ure letno 

Število z nakupom pridobljenih e-virov, dostopnih na daljavo:   

podatkovne zbirke      62 

e-serijske publikacije      22.691 

e-knjige        2.652.519 

 

 

 

Ob osrednjem knjižničnem prostoru ponujamo tudi Glazerjevo dvorano, 

razstavišča, Turnerjevo čitalnico, čitalnico ČUK, kavarnico Sova in fotokopirnico 

Sončna pot. 
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AČ – Avstrijska čitalnica 

ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

COBIB.SI – vzajemni katalog slovenskih knjižnic 

COBISS.SI – Kooperativni online bibliografski sistem in servisi 

CONOR.SI – normativna baza podatkov 

CTK – Centralna tehniška knjižnica 

DBM – Društvo bibliotekarjev Maribor 

DIIP - dokument identifikacije investicijskega projekta 

DKUM – digitalna knjižnica Univerze v Mariboru 

ECD – Evropski dokumentacijski center 

EOD – e-knjige po naročilu 

EPF – Ekonomsko-poslovna fakulteta 

FB – Facebook 

FE – Fakulteta za energetiko 

FKBV – Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 

FL – Fakulteta za logistiko 

FOV – Fakulteta za organizacijske vede 

FT – Fakulteta za turizem 

FVV – Fakulteta za varnostne vede 

FZV – Fakulteta za zdravstvene vede 

FRS – finančno računovodska služba 

IKT - informacijsko-komunikacijska tehnologija 

IZUM – Institut informacijskih znanosti 

KISUM – Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru 

KTF – Knjižnica tehniških fakultet 

MF – Medicinska fakulteta 

MOM – Mestna občina Maribor 

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica  

OSIC - osrednji specializirani informacijski centri 

OOK – Osrednje območne knjižnice 

PAM – Pokrajinski arhiv Maribor 

PF – Pravna fakulteta 

SCOPUS – bibliografska zbirka podatkov 

UKM – Univerzitetna knjižnica Maribor 

UM – Univerza v Mariboru 

UZUM – Univerzitetna založba Univerze v Mariboru 

ZBDS – Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 

 
 

  

SEZNAM uporabljenih kratic  
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Pozorno branje letošnjega poročila potrjuje, da je UKM dobra in sodobna knjižnica. Tako nas 
opredeljujejo naši uporabniki, ki se v njej počutijo dobro, 
zadovoljni so z našimi storitvami, prijaznim in strokovno 
usposobljenim osebjem in odzivi na njihova pričakovanja. To 
me kot ravnateljico zelo veseli. 
 
Ustvarjamo nove storitve, preoblikujemo tradicionalne, 
prilagajamo knjižnične zbirke, sodelujemo pri razvoju in 
vzdrževanju institucionalnega repozitorija DKUM, se 
posvečamo trajni hrambi e-gradiv in podatkov. Ker poznamo 
vlogo knjižnice tudi na področju univerzitetnega založništva, 
spremljamo nove založniške modele. V novi paradigmi 
znanstvenega komuniciranja smo zagovorniki odprtega 
dostopa in na tem področju smo usposobljeni za svetovanje 
avtorjem pri objavah preko portala Odprimo:UM. 
 
Digitalne in digitalizirane vsebine, razvoj DKUM in razvoj repozitorija UKM so bile prednostne naloge 
knjižnice v letu 2017. V celoti smo uresničili 88 odstotkov zastavljenih ciljev, delno pa 10 odstotkov. 
 
6 milijonov 200 tisoč ogledov gradiv v DKUM in 774 tisoč prenosov gradiv; iz repozitorija UKM pa 76 
tisoč ogledov ali 10 tisoč strani digitaliziranega domoznanskega gradiva – to so dovolj zgovorne številke 
o smiselnosti zagotavljanja dostopov do e-gradiv. 
 
Velik zalogaj je predstavljal skupni razpis za nakup tuje znanstvene periodike, h kateremu smo 
pristopile UKM in vse knjižnice članic. Naša knjižnica je razpis izvedla. Prav tako je v okviru knjižnic 
mariborske univerze pomembna vloga bibliografa redaktorja, ki jo opravlja naša sodelavka. Rezultat 
sodelovanja rektorata, Izuma in UKM na tem področju je zelo uporabna aplikacija Bibliografski kazalci 
uspešnosti za izvolitev v nazive UM. 
 
Rezultat opravljene kvalitativne analize knjižnične dejavnosti na UM so tudi kazalniki kakovosti 
knjižnične dejavnosti, ki so bili potrjeni na organih UM. Smo prva univerzitetna knjižnica v Sloveniji s 
formalno potrjenimi kazalniki za evalvacijo našega dela. 
 
Čeprav število potencialnih uporabnikov zaradi upada študentske populacije v zadnjih letih vztrajno 
pada, pa beležimo v knjižnici 10-odstotni porast aktivnih članov. 
 
Vse prihranke iz preteklih let smo namenili za investicije v zastarelo opremo, da smo lahko na IKT-
področju sledili zahtevam naših uporabnikov in zahtevam delovnega procesa (obnovljeno brezžično 
omrežje, nove programske aplikacije). 
 
Knjižnična zbirka šteje 31. 12. 2017 1 mio 42 tisoč enot, letni prirast se je ustavil pri številki 24.500, 
vendar v glavnem zaradi obveznega izvoda. Odlično pridobitev na področju hitrega informiranja 
pomeni nabava baze časnikov Pressreader. 
 
Na željo naših uporabnikov ali po izboru strokovnih referentov smo uspeli kupiti le 1.300 knjig, kar je 
za osrednjo univerzitetno knjižnico skorajda neverjetno. Iz leta v leto zaradi pomanjkanja denarja pri 
opravljanju javne službe trpi nakup gradiva. 

UVOD ravnateljice 
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Pri urejanju prostora se letos lahko pohvalimo z ureditvijo glasbeno-filmske čitalnice, z novo pisarno 
vodje enote za izposojo in posredovanje dokumentov , z drsnimi vrati na izposoji in z merjenjem obiska 
v knjižnici in Čuku. Mislimo tudi na gibalno ovirane. Na mikro nivoju smo nadgradili lani zasnovan 
usmerjevalni sistem. 
 
Iz sredstev prijateljev kluba UKM smo kupili tehnološko dovršen fotelj za sprostitev ob glasbi. 
 
Bibliotekarji, ki sodelujemo v procesu informacijskega opismenjevanja, smo prepričani, da je 
pridobivanje novih kompetenc študentov za izboljšanje njihovega študija zelo pomembno. Počasi se 
zvišuje število udeležencev raznih oblik opismenjevanja (6403 udeležencev v 445 urah usposabljanja). 
Povečali smo ponudbo raziskovalnih vodičev po vseh znanstvenih disciplinah na 52. Zanimivo je, da na 
račun organiziranega informacijskega opismenjevanja in večje usposobljenosti naših uporabnikov 
upada število zahtev po posredovanju informacij. 
 
V okviru naše bogate prireditvene in razstavne dejavnosti naj jih omenim le nekaj: Ženske v 
naravoslovju in znanosti z eno od sodobitnic Nobelove nagrade prof. dr. Lučko Kajfež Bogataj smo 
sodelovali pri organizaciji Evropske noči raziskovalcev. V okviru Študentskega oktobra smo v 
sodelovanju s ŠOUM izvedli odlično obiskan koncert skupine Mi2. Obeležili smo 500-letnico 
reformacije na Slovenskem in 300-letnico rojstva Marije Terezije. Naša Avstrijska čitalnica se je 
promovirala na letošnjem Slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani. 
 
Z informatizacijo delovnih procesov skrbimo za učinkovitost in odzivnost zaposlenih. V 7. 
organizacijskih enotah je zaposlenih 75 sodelavcev. Njihova povprečna starost je 51 let, kar je v 
preteklih letih zakrivil Zujf. Zaradi tega bo v naslednjih letih težko pomladiti kolektiv. V vsakem procesu 
je nujno, da se izkušnje povezujejo z mladostnim pogumom in kreativnostjo. Letos smo v okviru 
Erazmusa organizirali teden izmenjave izkušenj s kolegi iz evropskih visokošolskih knjižnic in s tem 
razširili mrežo sodelovanja. Zanimanje za obisk UKM je bilo veliko. 
 
Če ob pomanjkanju denarja za gradivo izpostavimo še eno od težav knjižnice, je to še vedno 
pomanjkanje prostora in polic v skladišču. Zaradi tega smo kar naprej primorani prestavljati gradivo v 
obeh skladiščih, letos je bilo to ca. 10. tisoč metrov prestavljenega gradiva. 
 
Z zaključkom leta se zaključuje tudi moj drugi ravnateljski mandat in ponosna sem na predstavljene 
dosežke v letnem poročilu, ki sem jih ustvarila skupaj s sodelavci. 
 
 
                                                                                                                Dr. Zdenka Petermanec 
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V okviru javne službe: 
 

1.  Univerzitetna knjižnica opravlja naslednje naloge: 

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

disertacije, raziskovalne naloge, standardi, patenti, zbirke podatkov, drobni tiski, glasbeno in 

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

znanstvenoraziskovalnega procesa na mariborski univerzi; 

 zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; 

 izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov; 

 dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 

 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 

 medknjižnična izposoja ter posredovanje knjižničnega gradiva in informacij; 

 koordiniranje delovanja knjižničnega sistema mariborske univerze; 

 prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 

 dvig informacijske pismenosti študentov in zaposlenih na mariborski univerzi z organizacijo 

izobraževanja o iskanju, vrednotenju, izbiri in uporabi različnih vrst in oblik informacijskih virov. 
 

2.  Domoznanska dejavnost :  

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

disertacije, raziskovalne naloge, rokopisi, raritete, drobni tiski, glasbeno in filmsko gradivo) v 

tiskani, elektronski in AV obliki na štajerskem območju s poudarkom na mestu Maribor; 

 posredovanje domoznanskih informacij; 

 skrb za kulturno dediščino mesta in regije; 

 prirejanje razstav, sejmov in kongresov. 
 

3.  Arhivska/depozitarna dejavnost:  

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

zbirke - slovenike; 

 varovanje in zaščita slovenske pisne kulturne dediščine. 
 

Poleg javne s lužbe:  

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

 priložnostno založništvo; 

 tiskarstvo; 

 knjigoveštvo in dodelava; 

 razmnoževanje zvočnih zapisov, videozapisov in računalniških zapisov; 

 fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 

 svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 

 druge storitve zainteresiranim v okviru svoje dejavnosti. 
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Tabela 1: Ocena uspeha knjižnične dejavnosti v letu 2017 

1. Dolgoročni cilj: Večja stopnja povezanosti knjižnično informacijskega sistema UM 

Kratkoročni cilj za leto 
2017 

Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost Realizacija 

Strateški razvojni 
program UKM 

 Izdelan pregled dobrih 
praks reorganizacije 
poslovnih procesov v 
svetu, 2011: obstaja. 

 Idejni elaborat 
srednjeročnega 
strateškega razvoja 
knjižnične dejavnosti na 
UM, 2010: obstaja. 

 Strategija razvoja UKM 
v obdobju 2015-2020: 
obstaja. 

 Izdelan pregled dobrih 
praks reorganizacije 
poslovnih procesov v 
svetu, 2011: obstaja. 

 Izdelan katalog 
delovnih procesov in 
postopkov UKM (faza 
II). 

 Definiranje kazalcev 
in kazalnikov 
uspešnosti delovanja 
knjižnice po poslovnih 
procesih UKM. 

 Analiza učinkovitosti 
reorganizacije 
poslovnih procesov 
UKM. 

 REALIZIRANO 
Katalog delovnih procesov 
in postopkov je izdelan. 
Pripravljeni so kazalniki 
kakovosti, ki se 
uporabljajo na področju 
evalvacije delovnih 
procesov UKM. 
 

 REALIZIRANO 
 

  Idejni elaborat 
srednjeročnega 
strateškega razvoja 
knjižnične dejavnosti na 
UM, 2010: obstaja. 

 Strategija razvoja UM 
2013-2020: obstaja. 

 Strateški načrt razvoja 
knjižnične dejavnosti na 
UM: ne obstaja. 

 Načrt razvoja 
knjižnične dejavnosti 
na UM do 2020 - 
Analiza sistema, faza 1. 

 DELNO REALIZIRANO 
Strateška razvojna 
področja, pomembna za 
razvoj knjižničnega 
sistema na UM, smo 
predstavili odločevalcem 
na univerzi in 
predstavnikom članic 
Komisije za knjižnični 
sistem dne 28. 10. 2016 
K pripravi osnutka nismo 
pristopili, ker člani KISUM-
a ne podpirajo 
knjižničnega sistema na 
UM kot enotnega 
poslovnega sistema. 
Aktivnost je bila 
prestavljena v leto 2017. V 
2017 smo v okviru delovne 
skupine za strategijo 
visokošolskega 
knjižničarstva pri MIZŠ 
opravili kvalitativno 
analizo knjižničarstva na 
UM. Univerzi smo za 
razvojni steber predlagali 
tri področja: 1. šola 
informacijskega 
opismenjevanja; 2. 
vzpostavitev svetovalnega 
centra »Odprimo:UM« v 
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UKM; 3. ustanovitev 
kreativnega centra za 
učenje digitalnih veščin v 
UKM. 

Razvoj dejavnosti 
knjižnic UM na osnovi 
sodobnih standardov 
knjižnične dejavnosti 

 Pogodba o izvajanju 
knjižnične dejavnosti na 
Fakulteti za energetiko 
(FE), 2016: obstaja. 

 Pogodba o izvajanju 
knjižnične dejavnosti na 
Fakulteti za turizem (FT), 
2016: obstaja. 

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

 REALIZIRANO 
30.9.2017 sporazumna 
odpoved pogodbe s FT, saj 
so zaposlili ustrezen 
strokovni kader. 

Skupne razvojne 
naloge knjižničnega 
sistema UM 

 Soglasje k razvojnim 
nalogam knjižničnega 
sistema UM: Sklep 4 
Senata UM (12. redna 
seja, 2012). Letni program 
dela UKM. 

 Uvrstitev deleža 
sofinanciranja skupnih 
nalog knjižničnega 
sistema v Merila za 
razporejanje sredstev 
za študijsko dejavnost 
na Univerzi v Mariboru. 

 REALIZIRANO 
Posredovan dopis glede 
vključitve financiranja v 
Merila za razporeditev 
sredstev za študijsko 
dejavnost; izdelan in 
posredovan predlog 
skupnih nalog za razvojni 
steber UM. 

 REALIZIRANO 
Pridobili smo načrtovani 
finančni delež članic in 
realizirali nakup vseh 
načrtovanih elektronskih 
virov in programske 
opreme za učinkovito 
uporabo znanstvenih 
informacij. 

Funkcionalno 
povezovanje, 
strokovna pomoč in 
svetovanje knjižnicam 
članic UM pri izvajanju 
knjižnične dejavnosti 
na osnovi sodobnih 
standardov 

 Nova platforma 
COBISS3/izposoja za 
skupno bazo članov 
knjižnic UM obstaja. 

 Koordinacija 
prehoda na novo 
platformo 
COBISS3/izposoja. 

 Testiranje in uvedba 
novih funkcionalnosti 
C3/izposoja: vpis na 
daljavo (spletni vpis) in 
naročanje gradiva na 
poljubno lokacijo. 

 REALIZIRANO 
Prehod na 
COBISS3/izposoja izveden 
26.2. 2017. 

 REALIZIRANO 
Realizirano testiranje, 
postopno poteka 
vključitev novih 
funkcionalnosti v 
produkcijsko okolje. 

Načrtovanje in 

koordinacija nabave 

knjižničnega gradiva 

na UM 

 Koordinacija dejavnosti 
knjižničnega sistema na 
UM (ZKnj, 2001). 

 Skupni razpis vseh 
članic za sofinanciranje 
mednarodne znanstvene 
literature, 2016: izveden. 

 Skupno kandidiranje 
članic UM za sredstva 
za sofinanciranje 
znanstvene literature in 
baz podatkov pri ARRS 
v 2017 za 2018. 

 Uvedba nabave e-
knjig preko storitve 
PDA (nakup na 
zahtevo). 

 REALIZIRANO 
Izvedli smo prijavo na 
razpis in pridobili višja 
sredstva kot preteklo leto. 

 REALIZIRANO  
Opravljen nakup e-knjig 
po dezideratih (Proquest). 

Načrtovanje in 

koordinacija 

izobraževalne 

dejavnosti 

uporabnikov 

 Program izobraževanja 
UKM. 

 Tutorski sistem na UM 
(izhodišča za uvedbo), 
2011. 

 Predlog dopolnitve 
dokumenta Tutorski 
sistem na Univerzi v 
Mariboru. 

 REALIZIRANO 
Izdelan je osnutek sistema 
knjižničarjev – tutorjev, ki 
je še v presoji. 
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 Osnutek dokumenta 
Bibliotekar tutor: obstaja. 

Načrtovanje in 

koordinacija 

ponudbe/ 

dostopnosti 

knjižničnega gradiva 

na UM 

 Napredni iskalnik 
UM:NIK, programska 
oprema EBSCO EDS: 
obstaja. 

 Obnovitev nakupa 
programske opreme za 
napredni iskalnik po 
informacijskih virih za 
naslednje pogodbeno 
obdobje. 

 REALIZIRANO 
 

2. Dolgoročni cilj: Združitev knjižničarstva in založništva UM 

Kratkoročni cilj za leto 

2017 

Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost Realizacija 

Strokovna pomoč in 

svetovanje članicam 

UM pri izvajanju 

založniške dejavnosti 

 Pravilnik o založniški 
dejavnosti UM, 2008. 

 Analiza pojavnih oblik 
založniške dejavnosti na 
UM, 2013. 

 Univerzitetna založba 
UM: vzpostavljena. 

 Posredovanje 
osnutka predloga za 
uveljavitev odprtega 
dostopa do učbenikov 
in drugega učnega 
gradiva UM (Pravilnik). 

 Krepitev sodelovanja 
med Univerzitetno 
založbo UM in UKM. 

 REALIZIRANO 
Pripravljen je osnutek 
Pravilnika o odprtem 
dostopu na Univerzi v 
Mariboru, ki vključuje tudi 
izdajanje učbenikov in 
drugega učnega gradiva v 
odprtem dostopu. 

Obravnavan je bil na 
sestanku s predstavniki 
UM (prof. dr. Vaupotič, 
prof. dr. Repas, prof. dr. 
Ojsteršek, dr. Golob in 
mag. Legat). 
 REALIZIRANO 
Vzpostavili smo 
sodelovanje na področju 
založništva na UM z 
Univerzitetno založbo UM 
(svetovanje, CIP zapisi, 
redakcija vnosov v DKUM, 
vnos brezplačno 
dostopnih elektronskih 
učbenikov in učnih gradiv 
v DKUM). 

3. Dolgoročni cilj: Izboljšanje kakovosti knjižnične dejavnosti osrednje univerzitetne knjižnice UKM in 
fakultetnih knjižnic na UM 

Kratkoročni cilj za leto 

2017 

Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Ocenjevanje kakovosti 

knjižnične dejavnosti 

na UM 

 Strokovni standardi in 
priporočila za 
organizacijo, delovanje in 
evalvacijo visokošolskih 
knjižnic (2012-2020): 
2014, so sprejeti, vendar 
še niso implementirani. 

 Opredelitev kazalnikov 
kakovosti dejavnosti 
glede na končne učinke 
univerze, 2014: ne 
obstaja. 

 SIST ISO 11620: 2008 in 
16439: 2015: obstajajo. 

 Izdelan predlog 
kazalnikov uspešnosti 
knjižnične dejavnosti 
glede na končne učinke 
univerze. 

 Analiza knjižnične 
dejavnosti UM. 

 REALIZIRANO 
Kazalniki kakovosti 
potrjeni na SS UKM, na 11. 
seji Komisije za knjižnični 
sistem UM 23. 2. 2017, na 
9. seji KOKU 13. 4. 2017 in 
na 23. seji Senata UM 20. 
6. 2017. Končne učinke le-
teh bomo spremljali v 
srednjeročnem obdobju 
2018-2021. 

 REALIZIRANO 
V sklopu raziskave, 
izvedene za potrebe 
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 2. strateški kolegij 
rektorja UM, 2016. 

delovne skupine za 
strategijo visokošolskega 
knjižničarstva pri MIZŠ 
izvedena kvalitativna 
analiza knjižničarstva na 
UM. 

Evalvacija kakovosti 

UKM v evropskem 

prostoru (LibQUAL)) 

 Metodologija LibQUAL.  Analiza rezultatov 
evalvacije knjižnične 
dejavnosti UKM in 
knjižnic UM na podlagi 
metodologije LibQUAL. 

 REALIZIRANO 
Predstavitev rezultatov na 
Komisiji za knjižnični 
sistem pri UKM. 

4. Dolgoročni cilj: Oblikovanje virtualnega sveta znanja 

Kratkoročni cilj za leto 

2017 

Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Učinkovita ponudba 

informacijskih virov in 

razvoj informacijske 

programske in strojne 

infrastrukture 

 Nakup elektronskih 
informacijskih virov, 
2017. 
Napredni iskalnik UM:NIK, 
programska oprema 
EBSCO EDS: obstaja. 
Testno okolje COBISS+: 
obstaja. 

 Opredelitev izbora 
OpenURL 
razreševalnika. 

 Izvedba testiranja 
COBISS+. 

• REALIZIRANO 
Ciklično preverjanje. 
• REALIZIRANO 
Rezultati testiranja so bili 
posredovani na IZUM. 

Nadgradnja 

funkcionalnosti 

Repozitorija UKM 

 Institucionalni 
repozitorij kulturne 
dediščine Univerze v 
Mariboru Repozitorij 
UKM: 2015: obstaja. 

 Vzpostavitev trajnega 
hranjenja digitalnih 
objektov Repozitorija 
UKM. 

 Razvoj novih 
funkcionalnosti 
Repozitorija UKM. 

 REALIZIRANO 
Sklenitev pogodbe za 
trajno hranjenje z NUK  
(1. 1. 2018 - 31. 12. 2022). 

 REALIZIRANO 
Vnos gradiva in 
metapodatkov, 
izpopolnjevanje 
metapodatkovne sheme 
za »nove« tipe gradiv; 
preverjanje 
metapodatkov, 
raziskovanje bibliografskih 
podatkov o gradivu in 
virih: zapuščine (dokončni 
vnos metapodatkov in 
gradiva za Slovansko 
čitalnico), Katedra, 
Deutscher Bote, 
kartografski načrti mesta 
Maribor, razglednice 
Primož Trubar; 
metapodatki in povezava 
na Kamro; testiranje 
delovanja repozitorija in 
sporočanje napak; 
koordiniranje (predlogi in 
pregled dobrih praks, 
spremljanje novosti na 
področju digitalizacije, 
testiranje v praksi) 
tehničnega/programskega 
dela v repozitoriju in 
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podajanje zahtevkov za 
spremembe oz. popravke. 

Nadgradnja 

funkcionalnosti DKUM 

• Idejna zasnova trajnega 
hranjenja 
znanstvenoraziskovalnih, 
strokovnih in drugih del 
UM v elektronski obliki v 
DKUM: obstaja. 

 Dogovor o vzdrževanju 
in nujnih nadgradnjah 
DKUM, 2013: obstaja. 

 Vzpostavitev trajnega 
hranjenja digitalnih 
objektov DKUM. 

 Vzpostavitev vmesne 
baze COBISS-DKUM 
(prenos metapodatkov 
iz DKUM v COBISS 
bazo). 

 REALIZIRANO 
Sklenitev pogodbe za 
trajno hranjenje z NUK 
(1. 1. 2018 - 31. 12. 2022). 

 REALIZIRANO 
Obnavljanje zmogljivosti 
strežniških in 
shranjevalnih kapacitet; 
spletni obrazec izjave o 
istovetnosti; programska 
vključitev izbire licence; 
popravki zaradi internih 
sprememb podatkovnih 
struktur v DKUM; možnost 
generiranja citatnih stilov; 
OpenAIRE kompatibilnost; 
odprava vnosa e-poštnih 
naslovov mentorjev; izvoz 
metapodatkovnih zapisov 
iz DKUM v vmesno bazo 
COBISS; uvrstitev gradiv, 
vstavljenih v DKUM pod 
dve organizaciji. 

Vnos digitaliziranih 

objektov raritet in 

drugega dragocenega 

knjižničnega gradiva v 

Repozitorij UKM 

 Institucionalni 
repozitorij kulturne 
dediščine Univerze v 
Mariboru Repozitorij 
UKM: 2015: obstaja. 

 Javna objava in 
predstavitev 
digitaliziranih rokopisov 
Iz zakladnice UKM v 
Repozitoriju UKM. 

 REALIZIRANO 
 
 
 

Vzpostavitev 

selektivnih kriterijev 

za digitalizacijo 

knjižničnega gradiva 

 Smernice za zajem, 
dolgotrajno ohranjanje in 
dostop do kulturne 
dediščine v digitalni obliki 
V 1.0, 2013: obstaja. 

 Izdelan strateški 
dokument digitalizacije 
UKM. 

 Določitev pogojev 
uporabe digitaliziranih 
objektov UKM. 

 Izdelan prioritetni 
seznam gradiv za 
digitalizacijo v 2017. 

 REALIZIRANO 
 
 

 REALIZIRANO 
 
 

 REALIZIRANO 
 

5. Dolgoročni cilj: Oblikovanje knjižnice kot učnega centra univerze 

Kratkoročni cilj za leto 

2017 

Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Oblikovanje 

univerzitetne 

elektronske učne 

zbirke 

 Osnutek Pravilnika o 
odprtem dostopu na UM: 
obstaja. 

 Seznami študijske 
literature članic UM, 
2015: obstajajo ločeno po 
posameznih članicah. 

 Potrditev Pravilnika o 
odprtem dostopu na 
UM na Senatu UM. 

 Zasnova ažurnega 
interaktivnega 
centralnega seznama 
obvezne in priporočene 
študijske literature. 

 Vzpostavitev enotne 
vstopne točke do 
polnih besedil učnega 
gradiva na UM (vzorčni 

 REALIZIRANO 
Osnutek Pravilnika o 
odprtem dostopu na UM 
obstaja. Posredovan 
ustreznim organom v 
potrditev. 

 DELNO REALIZIRANO 
Testna aplikacija Učno 
gradivo obstaja. 

 DELNO REALIZIRANO 
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primer npr. ene 
članice). 

Večja stopnja 

implementacije 

knjižničnih storitev v 

e-učno okolje 

univerze. 

 Implementacija 
knjižničnih storitev v e-
učno okolje univerze: ne 
obstaja; 2014: izveden 
pilotni primer pri 
predmetu MF: 
predstavitev na 
konferenci. 

 Večja stopnja 
implementacije 
knjižničnih storitev v e-
učno okolje univerze. 

 REALIZIRANO 
Popularizacija uporabe 
knjižničnih storitev v e-
učnem okolju poteka v 
okviru izobraževanj za 
študente in profesorje. 
Obsežnejše stopnje 
uporabe še ni zaznati. 

Večja stopnja 
informacijske 
pismenosti študentov 
UM 

• Informacijska 
pismenost: št. 
udeležencev izobraževanj 
v UKM, 2016: 6.194. 

 Tutorski sistem na UM 
(izhodišča za uvedbo), 
2011. 

• Informacijska 
pismenost: 
št. udeležencev 
izobraževanj v UKM: 
4.700. 

• REALIZIRANO 
Usposabljanje 
uporabnikov: 6.403 
(136 %). 

6. Dolgoročni cilj: Spodbujanje odprtosti in prepoznavnosti Univerze v Mariboru v nacionalnem in 
mednarodnem raziskovalnem prostoru (podpora raziskovalni dejavnosti) 

Kratkoročni cilj za leto 

2017 

 Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost Realizacija 

Uveljavitev odprtega 

dostopa do 

znanstvenih 

dokumentov in 

podatkov raziskav 

 Implementacija 
Berlinske deklaracije o 
odprtem dostopu do 
znanosti, sprejeta 2014. 
Osnutek Pravilnika o 
odprtem dostopu na UM, 
2016: obstaja. 

 Posredovanje 
osnutka Pravilnika o 
odprtem dostopu na 
UM ustreznim organom 
UM. 

 Vzpostavitev portala 
Odprimo:UM. 

 REALIZIRANO 

 REALIZIRANO 
(http://libguides.ukm.um.
si/odprimoUM) 

Vzpostavitev novih 

storitev za podporo 

znanstvenoraziskovaln

emu delu 

 Bibliografski kazalci 
uspešnosti za izvolitev v 
naziv na UM 
(avtomatiziran izpis): 
obstaja. 

 Spremljanje in 
dopolnjevanje 
avtomatiziranega izpisa 
bibliografskih kazalcev 
uspešnosti za izvolitev v 
naziv na UM. 

 REALIZIRANO 
 

7. Dolgoročni cilj: Uvajanje inovativnih tehnologij, metod in storitev 

Kratkoročni cilj za leto 

2017 

Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Digitalizacija po 

naročilu 

 Gradivo iz posebnih 
zbirk in drugega fonda 
UKM. 

 Skener: obstaja. 

 Oblikovanje nove 
storitve Digitalizacija 
gradiv iz fonda UKM: 
opredelitev storitve in 
oblikovanje postavke v 
ceniku knjižničnih 
storitev. 

 REALIZIRANO 
(10.000 strani) 

Ureditev 

označevalnega 

sistema UKM 

 Enoten označevalni 
sistem: obstaja. 

 Nadgradnja sistema 
označevalnih in 
usmeritvenih tabel in 
napisov za uporabnike, 
faza 5. 

 REALIZIRANO 
 

8. Dolgoročni cilj: Zagotavljanje varovanja in zaščite gradiva za trajno ohranjanje kulturne in znanstvene 
dediščine 

Kratkoročni cilj za leto 

2017 

Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

http://libguides.ukm.um.si/odprimoUM
http://libguides.ukm.um.si/odprimoUM
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Ustrezno arhiviranje 

obveznega izvoda 

publikacij RS in 

obveznega izvoda 

publikacij UM 

 Predračun za opremo 
arhivskega skladišča s 
kompaktnimi policami: 
obstaja. 

 Elaborat s 
predstavitvijo 
problematike 
skladiščenja arhivskega 
izvoda RS; obravnava 
na Nacionalnem svetu 
za knjižničarstvo pri MK 
skupaj z NUK. 

 REALIZIRANO 
Možne lokacije 
evidentirane - izpis iz 
GURS-a; predlog treh 
lokacij je bil priložen k 
vlogi za osrednji arhiv, kar 
smo poslali na MIZŠ, ki 
pripravlja srednjeročni 
načrt investicijskih vlaganj. 
V prihodnje načrtujemo 
izdelavo projektne 
dokumentacije, DIIP. 
 
 

9. Dolgoročni cilj: Soustvarjanje kreativnega okolja za promocijo kulture in popularizacijo znanosti v 
mestu, na univerzi in v širši regiji 

Kratkoročni cilj za leto 

2017 

Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Razstavna in 

prireditvena dejavnost 

 Načrt razstavne in 
prireditvene dejavnosti 
UKM. 

 Št. razstav: 25 
 

 Št. prireditev: 80 

 REALIZIRANO 
32 (128 %) 

 REALIZIRANO 
83 (104 %) 

Večji delež prireditev 

in razstav na področju 

popularizacije 

znanosti 

 Strategija UM 2013-
2020 

 Vpetost v okolje 

 Program razstav in 
prireditev, 2017: obstaja. 

 Razstave in prireditve 
za promocijo znanosti: 
delež dogodkov na 
področju popularizacije 
znanosti: 15 %. 

 REALIZIRANO 
Razstava Ženske v 
naravoslovju in tehniki; 
Izdaja in predstavitev 
knjige Viljem Brumec 
1925-2014; razstava ob 
šahovskem turnirju; 
Erasmus+ projekt 
»European network of 
academic integrity«, 1st 
Joint staff training event, 
Slovenia, 2017 
(organizator FERI, 
soorganizatorji UKM, CTK, 
MIZŠ), Maribor, Ljubljana, 
13. - 14. 9. 2017). 

Promocija knjižnice, 

knjižničnega gradiva, 

knjižničnih storitev in 

prostorov UKM 

 Strategija promocije in 
odnosov z javnostmi 
UKM, 2015: obstaja. 

 Prireditvena in 
razstavna dejavnost UKM, 
2017: obstaja. 

 Celostna grafična 
podoba UKM. 

 Promocija izbranih 
virov, delov fonda in 
zbirk ter poslanstva 
knjižnice (arhivska 
funkcija UKM). 

 Informacijska gradiva 
za uporabnike (izdelava 
tiskanih informacijskih 
gradiv ter ustreznih 
spletnih gradiv, 
medijskih objav in 
objav v socialnih 
omrežjih). 

 REALIZIRANO 
 
 
 
 

 REALIZIRANO 

Promocija edinstvenih 

zbirk gradiva UKM 

 Obseg in stopnja 
dostopnosti 
digitaliziranega gradiva. 

 Organizacija dostopa 
do digitaliziranih vsebin 
preko Repozitorija UKM 
in drugih informacijskih 
portalov. 

 REALIZIRANO 
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10. Dolgoročni cilj: Rast strokovnega potenciala knjižnice 

Kratkoročni cilj za leto 

2017 

Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Razvoj strokovnih 

kompetenc zaposlenih 

v UKM 

 Načrt izobraževanja in 
strokovnega 
usposabljanja, 2017. 

 Izveden načrt 
izobraževanja in 
strokovnega 
usposabljanja. 
 
 
 
 
 
 

 REALIZIRANO  

11. Dolgoročni cilj: Knjižnica – inkubator inovativnih idej 

Kratkoročni cilj za leto 

2017 

Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Knjižnica kot učeča se 

organizacija 

 Teoretična izhodišča 
koncepta učeče se 
organizacije. 

 Opredelitev 
organizacijske kulture 
UKM. 

 Izdelan idejni 
elaborat razvoja učeče 
se organizacije. 

 Vzpostavljen sistem 
ustvarjanja in 
spremljanja inovacij. 

 DELNO REALIZIRANO 
Vzpostavljen je način 
internega izobraževanja. 
Letos je bila izvedena 
predstavitev dela enot. 
 

 NEREALIZIRANO 
 

12. Dolgoročni cilj: Ustrezna umestitev položaja knjižničarja in strokovnega delavca v knjižnici na univerzi 
v sistem javnih uslužbencev 

Kratkoročni cilj za leto 

2017 

Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Tipizacija delovnih 

mest v knjižničarstvu 

 Zakonodaja na področju 
knjižničarstva in 
delovnega prava. 

 Izdelana tipizacija 
delovnih mest v 
visokošolskih knjižnicah 
na UM. 

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

 REALIZIRANO 
Pregled poimenovanja 
sistemiziranih delovnih 
mest v visokošolskih 
knjižnicah UM. 

 REALIZIRANO 
 

 
Univerzitetna knjižnica Maribor je ustanova, ki s svojim poslanstvom in dejavnostjo sooblikuje 
univerzitetni, lokalni in regionalni prostor, kot varuh slovenske pisne kulturne in znanstvene dediščine 
za prihodnost pa opravlja tudi naloge nacionalnega pomena. Njena temeljna usmeritev je tesno 
povezana s poslanstvom in cilji matične univerze. V univerzitetnem okolju si prizadeva postati 
enakovreden partner pri doseganju cilja univerze, in sicer izobraziti strokovnjaka, ki bo s svojo 
ustvarjalnostjo in inovativnostjo dodana vrednost družbi. Zastavljene cilje na področju knjižnične 
dejavnosti v letu 2017 je izpolnila po zastavljenih pričakovanjih. Večino ciljev smo uresničili, dosegli 
načrtovane rezultate ali jih ponekod celo presegli. Od vseh zastavljenih ciljev smo jih realizirali 88 % in 
10 % delno realizirali. Pri razvoju strokovnega potenciala želimo vzpostaviti okolje, v katerem bo 
mogoče spremljati in ustvarjati inovacije v UKM z metodo aktivnega vključevanja zaposlenih v razvoj 
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knjižničnih storitev. Ta cilj smo zaradi celovite priprave prestavili v naslednje leto. Konec leta 2016 smo 
v okviru LIBER konzorcija izvedli anketo o zadovoljstvu s knjižničnimi storitvami po metodologiji 
LibQual. Meri pričakovanja naših uporabnikov na minimalni, zaznani in željeni ravni. UKM je članica 
LIBER asociacije, evropskega združenja raziskovalnih knjižnic, ki ima v svetu ključno vlogo pri 
vzpostavljanju razvojnih smernic sodobnega knjižničarstva. Odgovorilo je 451 uporabnikov, večinoma 
študentov, pa tudi nekaj visokošolskih učiteljev. Rezultate bomo v okviru konzorcija primerjali z 
univerzitetnimi knjižnicami pomembnih univerz Finske, Danske, Španije, Velike Britanije in Estonije. 
Rezultate ankete bomo akademski skupnosti predstavili v bližnji prihodnosti. 
 
V strategiji razvoja si je UKM zastavila petnajst strateških ciljev na devetih področjih. Na področju 
organizacije knjižničarstva na UM še vedno sledimo cilju »Večja stopnja povezanosti knjižničnega 
informacijskega sistema Univerze v Mariboru«, ne le funkcionalno, ki poteka odlično, temveč tudi 
organizacijsko. Zastavili smo si izdelavo idejnega osnutka strateškega načrta razvoja knjižnične 
dejavnosti na UM do 2020. Svojo namero smo predstavili Komisiji za knjižnični sistem na UM dne 28. 
10. 2016, vendar člani načrtov UKM o integrativnem modelu niso podprli z razlogom, da ni opravljenih 
analiz o učinkih sprememb. Smo pa v letu 2017 v okviru delovne skupine za strategijo visokošolskega 
knjižničarstva pri MIZŠ opravili kvalitativno analizo knjižničarstva na UM. Kot primer odlične 
koordinacije na področju nabave informacijskih virov na UM je skupno kandidiranje vseh članic UM na 
razpisu ARRS za sofinanciranje sredstev za nakup mednarodne znanstvene literature pod okriljem 
UKM. Tako smo že drugič v eni prijavni vlogi za nabavo serijskih publikacij zastopali vse dosedanje 
prijaviteljice iz UM. Na javnem razpisu smo bili še uspešnejši. Pridobili smo 146.729,28 EUR, kar je za 
4.273,28 EUR več kot v preteklem letu. Namen spremembe je lažje obvladovanje finančnih obveznosti 
pri nakupu mednarodne znanstvene literature, enotno in koordinirano nastopanje na razpisu, hkrati 
pa znotraj univerze zagotavljanje racionalne organizacije in večja pogajalska moč. Situacija za 
sofinanciranje nabave mednarodne znanstvene literature (elektronskih virov s programsko podporo, 
znanstvene revije) je bila v letu 2017 ugodna. UKM je 21. septembra 2017 prejela »Aneks št. 2 k 
Pogodbi št. C3330-17-500019« zaradi dodelitve dodatnih sredstev za nakup nujne strokovne literature 
in plačilo zakupnin za dostop do e-baz. V prid boljšemu finančnemu izplenu govori tudi sklenitev 
dvoletne pogodbe za zakup servisa Science Direct (Elsevier), tečaj dolarja in višja pridobljena sredstva 
na Javnem razpisu za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature pri ARRS. 
Sofinanciranje članic UM je bilo zaradi navedenega za leto 2018 precej nižje. UKM je v letu 2017 prvič 
zakupila licenco za uporabo programskega orodja za upravljanje z referencami EndNote Professional, 
ki bo akademski skupnosti dostopen od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018. 
 
Visokošolski knjižničarji smo se v preteklih dveh desetletjih soočali s prelomnicami v razvoju 
znanstvenega komuniciranja. Ena izmed njih je pojav elektronskega založništva, druga fenomen 
odprtega dostopa do znanstvenih informacij. Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je 
omogočil akademski skupnosti ne le enostavnejše znanstveno publiciranje, temveč tudi prehod 
visokošolskega izobraževalnega in raziskovalnega procesa v spletno okolje, ki spreminja visokošolski 
prostor in način poučevanja na univerzah. Temu se UKM z razvojem svoje dejavnosti vseskozi prilagaja. 
Ustvarjamo nove storitve in preoblikujemo tradicionalne v dostopne na daljavo. Prilagajamo knjižnične 
zbirke, sodelujemo pri razvoju in vzdrževanju institucionalnega repozitorija DKUM, se posvečamo trajni 
hrambi e-gradiv in podatkov, novim založniškim modelom, spreminjajočemu se znanstvenemu 
komuniciranju ipd. Pripravili smo osnutek Pravilnika o odprtem dostopu na Univerzi v Mariboru, ki bo 
univerzi omogočal uresničevati nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in 
raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020. Maja 2017 je Vlada RS potrdila Akcijski načrt izvedbe 
nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 
2015-2020. Akcijski načrt predvideva implementacijo aktivnosti IV.2, to je vzpostavitev svetovalnih 
servisov za podporo odprtim recenziranim znanstvenim člankom in pripravi raziskovalnih podatkov za 
odprti dostop. UKM že opravlja nekaj nalog svetovalnega centra, saj je ustanovila komisijo za odprti 
dostop, izvaja izobraževanja in promocijo odprtega dostopa in skrbi za DKUM kot temeljno 
infrastrukturo za odprti dostop. V mesecu juniju 2017 smo na kolegiju rektorja predstavili osnutek 
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Pravilnika o odprtem dostopu na Univerzi v Mariboru, ki smo ga pripravili v Univerzitetni knjižnici 
Maribor. Sodobne svetovne in evropske univerze sledijo smernicam odprtega dostopa do znanstvenih 
dosežkov in s tem krepijo družbeno odgovornost svoje ustanove. Skoraj ni več univerz, ki ne bi imele 
institucionalnega repozitorija. Ta predstavlja temeljno infrastrukturo odprtega dostopa vsake 
univerze. Politike odprtega dostopa univerz, inštitutov in drugih so zbrane na spletni strani ROARMAP 
– Registry of Open Access Repository Mandates and Policies. 
 
Digitalne in digitalizirane vsebine, razvoj DKUM in razvoj Repozitorija UKM so bile prednostne naloge 
UKM v letu 2017. Repozitorij UKM ponuja akademski skupnosti in drugim uporabnikom digitalizirano 
knjižnično gradiva naših edinstvenih zbirk, kot so Zbirka raritet in stare periodike, Rokopisna zbirka, 
Zbirka drobnih tiskov, Glasbena in filmska zbirka, Kartografska zbirka, Maistrova knjižnica in 
Domoznanska zbirka. Vnos gradiva in metapodatkov, izpopolnjevanje metapodatkovne sheme za 
»nove« tipe gradiv, preverjanje metapodatkov, raziskovanje bibliografskih podatkov o gradivu in vnos 
novih digitalnih objektov (zapuščine, Slovanska čitalnica, Katedra, Deutscher Bote, kartografski načrti 
mesta Maribor, razglednice Primož Trubar …) so bile naloge v letu 2017. Poročilo o opravljenih nalogah 
iz letnega načrta razvoja DKUM za leto 2017, ki ga je obravnavala Delovna skupina za razvoj DKUM dne 
23. oktobra 2017. 
 
UKM nudi svoje storitve v polnem obsegu uporabnikom 59 ur tedensko. S čitalnico ČUK se je 
dostopnost do študijskim mest podaljšala. Sedaj so študijska mesta uporabnikom UKM na voljo 100 ur 
tedensko. ČUK je odprt od 12. do 24. ure od ponedeljka do sobote, ob nedeljah pa od 18. do 24. ure. 
V obdobju izpitnih rokov je ČUK odprt tudi dopoldne. V njem je uporabnikom na razpolago 66 študijskih 
mest in brezžični internet. 
 
Obseg informacijskega opismenjevanja študentov in drugih uporabnikov se povečuje. Raznih oblik 
usposabljanj, individualno ali v skupinah, se je udeležilo 6.403 uporabnikov. Za 36 % smo presegli 
načrtovano število. V okviru študijskih programov visokošolskega zavoda smo po dogovoru s profesorji 
izvedli usposabljanja za 525 študentov UM oz. skupno 41 ur. 
 
V letu 2017 smo z razpoložljivimi finančnimi sredstvi prednostno kupili elektronske informacijske vire, 
vendar brez sofinanciranja fakultet to ne bi bilo mogoče. Dotok gradiva presega možnosti letnega 
nakupa arhivskih polic. Oprema arhivskega skladišča z ustreznimi kompaktnimi policami in nadomestna 
lokacija, ki bi rešila veliko prostorsko stisko osrednje univerzitetne knjižnice in fakultetnih knjižnic, 
ostaja naš cilj, za katerega si moramo skupaj prizadevati tudi v letu 2017. V pričakovanem trendu 
narašča uporaba elektronskih informacijskih virov. Naše aktivnosti, dejavnosti in storitve sledijo 
predvsem skrbi za kakovost in ustvarjanju prijaznega okolja za uporabnike. Razmerje med čitalniško 
izposojo in izposojo na dom ostaja v prid izposoji na dom. Razlog morda tiči tudi v nepopolni evidenci 
čitalniške izposoje gradiva, ki ne temelji v celoti na računalniški statistiki. Število izposojenih enot 
gradiva na dom je povezano z razpoložljivostjo gradiva. 
 
Na infrastrukturnem področju smo v letu 2016 nabavili produkcijski skener, ki ga uporabljamo tudi za 

digitalizacijo zbirk gradiva. Ta pridobitev je bila v letu 2017 tudi razlog za uvedbo nove storitve, to je 

digitalizacija na zahtevo. Posebej je potrebno izpostaviti skupni dosežek UKM, Študentskega sveta UM 

in Študentske organizacije Univerze v Mariboru, to je nakup skenerja za uporabnike, ki stoji v prostorih 

UKM. 

 
Pripravili smo 32 razstav in 85 prireditev. Z visoko medijsko prisotnostjo smo prispevali k večjemu 
ugledu Univerzitetne knjižnice Maribor in z njo tudi Univerze v Mariboru. 
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Po 5. členu Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS 29/2003) je član knjižnice vsak uporabnik, 
ki se včlani v knjižnico, kar izkazuje z izkaznico, ki je skupna za celoten knjižnični sistem na UM. V 
primeru knjižnične mreže UM študenti za uporabo knjižničnih storitev uporabljajo akademsko oz. 
študentsko izkaznico, in sicer enotno v vseh visokošolskih knjižnicah UM. V študijskem letu 2016/2017 
oz. na dan 31. 12. 2016 je to pomenilo 14.248 študentov, v študijskem letu 2017/2018 oz. na dan 31. 
12. 2017 pa 13.407 študentov. 
 
 

 
 

 

 

Tabela 2: Potencialni uporabniki UKM z visokošolskega zavoda v letih 2010 do 2017 (na dan 31. 12. 

posameznega koledarskega leta) 
 

Kategorije uporabnikov 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Študenti - dodiplomski 17.829 16.481 15.294 13.641 11.631 10.756 10.212 8.919 

Študenti - podiplomski 3.161 3.544 4.074 4.333 5.049 4.206 4.036 4.488 

Študenti skupaj  20.990 20.025 19.368 17.974 16.680 14.962 14.248 13.407 

Visokošolski učitelji,  

visokošolski sodelavci 
876 924 889 878 871 909 907 910 

Raziskovalci, strokovni  

sodelavci, laboranti 
238 243 210 211 175 149 159 183 

»Pedagoški« delavci 

skupaj 
1.114 1.167 1.099 1.089 1.046 1.058 1.066 1.093 

Študenti in »pedagoški«  

delavci skupaj 
22.104 21.192 20.467 19.063 17.726 16.020 15.314 14.500 

Zaposleni na spremljajočih 

delovnih mestih  

(»nepedagoški« delavci) 

605 647 710 706 774 776 782 712 

Vsi zaposleni skupaj 1.719 1.814 1.809 1.795 1.820 1.834 1.848 1.805 

 

Skupno število potencialnih uporabnikov je v zadnjem osemletnem obdobju upadlo za 34,4 %, in sicer 
predvsem na račun upada vpisanih študentov na UM, ki je v opazovanem obdobju znašal 36,2 %. 
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Upadanje števila potencialnih uporabnikov UKM v letih 2010 do 2017 

 
Na upadanje števila potencialnih uporabnikov visokošolskih knjižnic vpliva več dejavnikov. Vsekakor pa 
so med njimi ključni povezani s splošnimi družbenimi in ekonomskimi vzroki, generacijskim upadom in 
širitvijo slovenske visokošolske mreže. Naloga visokošolskih zavodov je, da se temu prilagajajo, 
visokošolskih knjižnic pa, da tem prilagoditvam sledijo s svojo vedno bolj raznoliko ponudbo knjižničnih 
storitev. 
 

Tabela 3: Člani UKM v letih 2010 do 2017 
 

 Kategorija članov 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Študenti - dodiplomski, redni  8.610 8.363 8.031 7.930 8.401 8.413 6.530 5.274 

Študenti - dodiplomski, izredni 738 698 605 495 309 348 171 220 

Študenti - podiplomski 612 698 906 1.147 658 551 432 826 

Študenti skupaj 9.960 9.759 9.542 9.572 9.368 9.312 7.133 6.320 

Zaposleni na UM 682 682 680 705 637 809 634 792 

Študenti in zaposleni na UM 10.642 10.441 10.222 10.277 10.005 10.121 7.767 7.112 

Srednješolci 838 828 893 950 849 702 583 554 

Zaposleni 2.675 2.619 2.381 2.274 2.171 2.399 2.056 1.848 

Upokojenci 188 220 213 222 222 235 197 199 

Tuji državljani 53 42 46 45 43 42 38 28 

Drugi člani 1.329 1.212 1.190 1.301 1.418 1.418 1.299 1.015 

SKUPAJ članov UKM 15.537 15.362 14.948 15.069 14.708 15.060 11.940 10.756 

 
 
Člane knjižnice, ki imajo v sistemu COBISS.SI registrirano vsaj eno transakcijo storitve v knjižnici, 
štejemo kot aktivne člane. V letu 2017 ponovno beležimo upad števila aktivnih članov, in sicer za 10 % 
(1.184 aktivnih članov manj). Upad je manjši kot leto poprej, ko je znašal 21 %, vendar ga ne beležimo 
pri vseh kategorijah članov. Največji upad je prav pri primarni ciljni skupini – študentih in zaposlenih 
na visokošolskem zavodu – in znaša 12 %, vendar predvsem na račun večjega upada pri kategoriji 
rednih študentov (20 %). Pri kategoriji izrednih študentov beležimo 29 % porast, pri kategoriji 
podiplomskih študentov pa celo 91 % porast. Razloge za to je potrebno iskati v spremembah 
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bolonjskega sistema študija in družbeno-socialnih razmerah. Večji porast beležimo še pri kategoriji 
zaposlenih na UM (25 %). 
 

 
 

Upad števila aktivnih članov UKM v obdobju od 2010 do 2017 

 
Struktura članov v letu 2017 ostaja podobna kot leta poprej. Glavnino članov še vedno predstavljajo 
študenti, ki ji sledi kategorija zaposlenih. Naslednji dve kategoriji članov predstavljajo nezaposleni, kjer 
beležimo kar 24 % upad, in kategorija srednješolcev s 5 % upadom. 
 
 

 
 

Aktivni člani knjižnice 
 
 

Vzroke za upad števila aktivnih članov UKM je ob že navedenih treba iskati tudi v upadu finančnih 
sredstev, zaradi katerega knjižnice nabavljamo manjše število izvodov študijskega in drugega gradiva v 
tiskani obliki, kar naše člane po gradivo usmeri v druge tipe knjižnic. Izjemno pomemben dejavnik pri 
iskanju razlogov za upad števila aktivnih članov pa predstavlja še sledenje visokošolskih knjižnic t. i. 
digitalni paradigmi, po kateri knjižnice svoj knjižnični fond krepimo z dostopom do strokovno 
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raznolikega in aktualnega sklopa elektronskih virov, ki pa po trenutno veljavni metodologiji ne prispeva 
k beleženju aktivnih članov knjižnice. 
 
 

 
 
 

KNJIŽNO GRADIVO 
 
 

Tabela 4: Zbirka knjižnega gradiva UKM (inv. enote) 
 

Knjige, 
brošure 

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

Serijske 
publikacije 

Patenti Standardi SKUPAJ 

819.060 25.049 197.560 0 42 1.041.711 

 
 

Tabela 5: Prirast knjižnega gradiva UKM (inv. enote) v 2017 
 

 
Knjige, 
brošure 

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

Serijske 
publikacije 

Patenti Standardi SKUPAJ 

Nakup 788 0 387 0 1 1.176 

Obvezni izvod po 
zakonu 

13.592 20 4.091 0 2 17.705 

Obvezni izvod 
ustanove (univerze, 
fakultete) 

193 134 39 0 0 366 

Zamena 79 0 48 0 0 127 

Dar 3.477 182 1.492 0 1 5.152 

SKUPAJ 18.129 336 6.057 0 4 24.526 

 
 

Tabela 6: Odpis knjižnega gradiva UKM v 2017 (inv. enote) 
 

Knjige, 
brošure 

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

Serijske 
publikacije 

Patenti Standardi SKUPAJ 

847 0 333 0 0 1.180 

 
 
NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 
 
 

Tabela 7: Zbirka neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih (inv. enote) 
 

Avdiovizualno 
gradivo 

Elektronske publikacije 
na fizičnih nosilcih 

Drugo neknjižno 
gradivo 

SKUPAJ 

45.184 7.991 28.327 81.502 

 
 

                                                           
1 Cezar, 2017. 
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Tabela 8: Prirast neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih po načinu pridobivanja v 2017 (inv. enote) 

 

 
Avdiovizualno 

gradivo 

Elektronske 
publikacije na 

fizičnih nosilcih 

Drugo neknjižno 
gradivo 

SKUPAJ 

Nakup 192 8 137 337 

Obvezni izvod  
po zakonu 

1.629 279 1.736 3.644 

Obvezni izvod 
ustanove 
(univerze, 
fakultete) 

0 3 2 5 

Zamena 0 0 0 0 

Dar 282 18 90 390 

SKUPAJ 2.103 308 1.965 4.376 

 
 

Tabela 9: Odpis neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih v 2017 (inv. enote) 
 

Avdiovizualno gradivo 
Elektronske publikacije 

na fizičnih nosilcih 
Drugo neknjižno 

gradivo 
SKUPAJ 

28 0 0 28 

 
 
 
SKUPAJ KNJIŽNIČNA ZBIRKA, PRIRAST IN ODPIS 
 
 

Tabela 10: Skupaj knjižnična zbirka (inv. enote) 
 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

1.041.711 81.502 1.123.213 

 
 

Tabela 11: Skupaj prirast knjižničnega gradiva v 2017 (inv. enote) 
 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

24.526 4.376 28.902 

 
 

Tabela 12: Skupaj odpis knjižničnega gradiva v 2017 (inv. enote) 
 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

1.180 28 1.208 
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Z NAKUPOM PRIDOBLJENI ELEKTRONSKI VIRI, DOSTOPNI NA DALJAVO 
 
 

Tabela 13: Elektronski viri, pridobljeni z nakupom (število naslovov na dan 31. 12. 2017) 
 

 Samostojno V sodelovanju 
Zunanje 

financiranje 
SKUPAJ 

Podatkovne 
zbirke 

4 31 27 62 

Elektronske 
serijske 
publikacije 

1 22.571 119 22.691 

Elektronske 
knjige 

170.008 202.877 2.279.634 2.652.519 

Drugi digitalni 
dokumenti 

0 2.571.881 700 2.572.581 

 

* Za leto 2017 se upošteva spremenjena metodologija Cezar glede na prejšnja leta. 

 
 
TEKOČE NAROČENI NASLOVI SERIJSKIH PUBLIKACIJ 
 
 

Tabela 14: Tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij v 2017 (v vseh oblikah) (štejemo nakup, obvezni izvod, 
zameno, dar) 

 

Časopisi, časniki Druge serijske publikacije SKUPAJ 

24.301 585 24.886 

 
Od tega (iz zgornje tabele): 

Število naslovov, ki so naročeni samo v tiskani obliki 2.281 

Število naslovov, ki so naročeni samo v elektronski obliki 22.561 

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

 
44 
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Tabela 15: Investicije (nakup opreme) v letu 2017 v UKM 
 

 SKLOP 1. PRIORITETA 2. PRIORITETA REALIZACIJA 

I. Računalniška oprema 11.600,00 4.500,00 15.882,83 

II. Strežniki, omrežna oprema 22.000,00 40.200,00 19.577,19 

III. Oprema za multimedije 0,00 8.100,00 920,44 

IV. Programska oprema 0,00 19.000,00  

V. Laboratorijska oprema 0,00 0,00  

VI. Pohištvo 26.600,00 36.150,00 27.128,69 

VII. Knjige za knjižnice 0,00 0,00  

VIII
. 

Druga oprema 1.950,00 39.000,00 6.680,07 

  SKUPAJ 62.150,00 146.950,00 70.189,22 

 
 

V začetku leta 2017 smo načrtovali nakup opreme v vrednosti 62.150 EUR iz presežkov preteklih let. 

Nujnost nakupa opreme smo opredelili v dveh prioritetah, kar je bilo odvisno od morebitne pridobitve 

sredstev med letom (npr: drsna vrata v izposoji, projektor in druga oprema). 

 

Realizacija nakupa se je prilagajala okoliščinam oz. potrebam, ki so se pojavile med letom: spremenjen 

režim uporabe računalnikov v drugem nadstropju zaradi pogostejših konfliktnih situacij z uporabniki, 

okvare opreme zaradi dotrajanosti, pridobitev dodatnih sredstev Kluba prijateljev UKM…  

 

Po sprejetem rebalansu v avgustu smo načrtovali sredstva MIZŠ v višini 33.363 EUR za nakup opreme 

v sklopih I (računalniška oprema: 9.764 EUR) in VI. (pohištvo: 26.600). 

 

Poraba sredstev po virih financiranja: 

 MIZŠ: 33.363,64 EUR, 

 presežek preteklih let: 38.245,40 EUR, 

 sredstva Kluba prijateljev UKM: 2.674,32 EUR. 

 

S sredstvi, ki jih je zbral Klub prijateljev UKM, smo kupili glasbeni fotelj Beatnik – glasbeni fotelj za 

sprostitev. To je večnamenski kos pohištva, ki uporabniku omogoča udoben počitek in zasebnost pri 

poslušanju glasbe ali telefonskih pogovorih. 
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Računovodsko poročilo za leto 2017 je sestavljeno na podlagi slovenske računovodske zakonodaje in 

sprejetih aktov UM. 
 

Tabela 16: Izkaz prihodkov nad odhodki - povzetek2 
 

št. naziv 2017 2016 Indeks 17/16 
Struktura 

2017 

I. prihodki     
      
a prihodki od poslovanja  2.593.554 2.565.514 101 99,6 

b finančni prihodki  0 12.584 0 0 

c drugi prihodki 6.381 0 0 0,2 

č prevrednot. posl.prihodki 5.042 7.677 66 0,2 

D celotni prihodki 2.604.977 2.585.775 101 100 

II. odhodki     
      

e stroški blaga, mat. in stor. 815.390 888.357 92 31,2 

f stroški dela 1.766.747 1.663.508 106 67,6 

g amortizacija 3.587 3.556 101 0,1 

h rezervacije 0 0 0 0 

j drugi stroški 12.541 12.496 100 0,5 

k finančni odhodki 32 1.173 3 0 

l drugi odhodki 1.547 3.877 40 0,1 

m prevrednot. posl.odhodki 12.083 0 0 0,5 

n celotni odhodki 2.611.927 2.572.967 101 100 

o presežek prihodkov -6.950 12.808   

  presežek odhodkov 6.950 -12.808   

  davek od dohodka pravnih oseb 0 0   

  

presežek prihodkov 

obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od 

dohodka 

-6.950 12.808   

  

presežek odhodkov 

obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od 

dohodka 

6.950 -12.808   

 

presežek prihodkov iz prejšnjih 

let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja 

19.615 9.866   

 

                                                           
2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov: 
v izkazu prihodkov in odhodkov so, v skladu z računovodskimi predpisi, prikazani prihodki za tekoče poslovanje knjižnice. Sredstva, namenjena 

nakupu knjižničnega gradiva in opreme, niso zajeta v izkazu prihodkov, saj so v skladu z Zakonom o računovodstvu in podzakonskimi predpisi 

vodena v bilanci stanja, v skupini kontov 94 kot sklad premoženja. Ob nakupu knjižničnega gradiva in opreme (osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja) se amortizacija pokriva v breme navedenih sredstev in ne vpliva na izkaz prihodkov in odhodkov oziroma na rezultat poslovanja. 

Na podlagi dopolnjenih Meril in sodil za razporejanje prihodkov, odhodkov in časovnih razmejitev za opravljanje javne službe in tržne 

dejavnosti v UKM del stroška obračunane amortizacije, ki se nanaša na oddajo prostorov v najem ali uporabo, bremeni dejavnost, na katero 

se nanaša. 
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Komentar poslovnega izida za leto 2017: 
UKM je kljub negativnemu poslovnemu izidu v višini 6.950 EUR poslovala uspešno. Negativni poslovni 
izid je posledica izplačila poračuna napredovanj zaposlenih na delovnem mestu za leti 2015 in 2016. Ta 
strošek smo pokrili s presežki iz preteklih let v višini 19.615 EUR. 
 
V letu 2017 smo nabavili za 518.742,66 EUR knjižničnega gradiva (monografske in serijske publikacije 

ter neknjižno gradivo v vrednosti 310.531 EUR, dostop do e-virov in programskih orodij v vrednosti 

208.212 EUR); od tega znašajo darovi Avstrijske čitalnice 2.116,93 EUR. 
 

V UKM smo v letu 2017 pridobili osnovna sredstva in drobni inventar v skupni vrednosti 70.189,22 

EUR. 
 
 

 
 

 

 

Delo v UKM je v letu 2017 opravljalo 75 zaposlenih, od tega 74 za nedoločen čas in 1 za določen čas. 

Žensk je 58, moških pa 17. Po enotah je zasedba taka: 

 

Ime in priimek Delovno mesto Strokovni naziv 

Ravnateljstvo   

dr. Zdenka Petermanec ravnateljica UKM bibliotekarska višja svetnica 

mag. Dunja Legat pomočnica ravnatelja UKM bibliotekarka specialistka 

dr. Jerneja Ferlež svetovalka za stike z javnostmi bibliotekarska višja svetnica 

Vlasta Simonič tajnica ravnateljstva  

 

 

Enota za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva 

mag. Branka Kerec vodja enote  nižja bibliotekarska svetnica 

Nataša Stadler bibliotekarka samostojna bibliotekarka 

Kornelija Sorger bibliotekarka bibliotekarka 

Žižek Irena višja knjižničarka višja knjižničarska referentka 

Božica Selinšek bibliotekarka bibliotekarka 

Majda Lebreht višja knjižničarka višja knjižničarska referentka 

Irena Rozman bibliotekarka bibliotekarka 

Aleksandra Grajfoner bibliotekarka knjižničarska referentka 

Suzana Kikl knjižničarka samostojna knjižničarska referentka 

Danica Jalšovec knjižničarka samostojna knjižničarska referentka 

Angela Sivka knjižničarka knjižničarka 

Rosvita Kocbek Pavalec višja knjižničarka knjižničarka 

Jože Šildenfeld knjižničar knjižničarski referent 

Tanja Štefanec grafična tehnologinja  
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Darko Dolenc knjigovez  

Nevenka Sambolec knjigovezinja  

Bojan Šnuderl grafični tehnik  

Irena Verlič knjižničarka samostojna knjižničarska referentka 

Brigita Ačko knjižničarka knjižničarska referentka 

 

Enota za domoznanstvo in posebne zbirke 

dr. Vlasta Stavbar vodja enote višja bibliotekarka specialistka 

Nina Lončar  bibliotekarka višja bibliotekarka 

Dejan Kac bibliotekar samostojni bibliotekar 

Patricija Remšak  bibliotekarka knjižničarka 

mag. Karmen Salmič Kovačič bibliotekarka – skrbnica 

Glasbene in filmske zbirke 

višja bibliotekarka 

Gabrijela Kolbič bibliotekarka  - skrbnica 

Zbirke drobnih tiskov in 

Kartografske zbirke 

višja bibliotekarka 

 

Enota za podporo študiju in raziskovanju 

Mirjana Gazvoda vodja enote bibliotekarka specialistka 

Boža Janžekovič bibliotekarka – strokovna 

referentka 

bibliotekarka specialistka 

Bernarda Korez bibliotekarka – bibliografinja bibliotekarka specialistka 

Kristina Šrot bibliotekarka bibliotekarka specialistka 

Mateja Pongrac bibliotekarka – strokovna 

referentka 

bibliotekarka specialistka 

Renata Močnik bibliotekarka – strokovna 

referentka 

višja bibliotekarka 

Valerija Pukšič3 knjižničarka višja knjižničarska referentka 

 

Enota za informatiko in digitalno knjižnico 

mag. Aljoša Nikl vodja enote  

Bojan Oštir bibliotekar – svetovalec za 

elektronske vire 

višji bibliotekar 

Miloš Petrovič4 bibliotekar – strokovni 

referent 

višji bibliotekar 

Jerneja Grašič bibliotekarka bibliotekarka 

Vitodrag Vodnik bibliotekar  višji bibliotekar 

Matjaž Huter sistemski inženir  

                                                           
3 V. Pukšič je bila dne 1. 10. 2017 iz Enote za izposojo in posredovanje dokumentov prerazporejena v Enoto za podporo 

študiju in raziskovanju. 
4 M. Petrovič je bil dne 1. 10. 2017 iz Enote za podporo študiju in raziskovanju prerazporejen v Enoto za informatiko in 

digitalno knjižnico. 
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Jan Bezget razvojni inženir  

Enota za izposojo in posredovanje dokumentov  

Sandra Kurnik Zupanič vodja enote bibliotekarka specialistka 

Vesna Lorenc  bibliotekarka samostojna bibliotekarka 

Silva Belšak knjižničarka bibliotekarka 

Marinka Černetič5 bibliotekarka višja bibliotekarka 

Maja Jelen6 bibliotekar  

Miha Žižek knjižničar knjižničarski referent 

Doris Serčič knjižničarka knjižničarka 

Borut Gombač knjižničar knjižničarski referent 

Nela Jergović knjižničarka knjižničarka 

Andreja Kaučič Vajngerl knjižničarka knjižničarska referentka 

Zdenka Gregurec knjižničarka knjižničarka 

Jelka Roškar knjižničarka knjižničarka 

Dunja Kohek knjižničarka knjižničarka 

Vlasta Višić knjižničarka knjižničarska referentka 

Igor Sušec knjižnični manipulant  

Karmen Zupančič knjižnična manipulantka  

Danica Polše knjižnična manipulantka  

Lidija Radić 

 

knjižnična manipulantka  

Tajništvo 

Borut Gaber tajnik UKM  

Olga Marič referentka za kadrovska in pravna 

vprašanja 

 

Mojca Žuželj Ogrizek svetovalka za kadrovska in pravna 

vprašanja 

 

 

z dvema službama: 

Finančno-računovodsko službo 

Majda Belec vodja službe  

Karmen Žolger računovodkinja  

Lučka Klemenčič računovodkinja  

Marjana Nikl računovodkinja  

in tehnično službo 

Matjaž Hrovatin skrbnik skladišč  

                                                           
5 M. Černetič je dne 13. 3. 2017 sporazumno prekinila delovno razmerje v UKM. 
6 M. Jelen se je z dnem 14. 3. 2017 zaposlila za nedoločen čas na delovnem mestu informator. 
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Drago Votolen vzdrževalec  

Andrej Strelec skrbnik vzdrževanja  

Jasmina Peček receptorka  

Julijana Šauperl receptorka  

Majda Pečuh tehnični delavec  

Saliha Mulaosmanović tehnični delavec  

Flurije Berisha tehnični delavec  

 

 

Knjižnica je tudi v letu 2017 sodelovala v programu javnih del in imela zaposlenih pet javnih delavcev. 

V Enoti za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva so delo opravljali Suzana Ponudič, Matej Jerot 

in Irena Tomažič. V Enoti za domoznanstvo in posebne zbirke sta delo opravljali Marinka Polič in Simona 

Kirbiš. 

 

Prostovoljno delo sta v knjižnici opravljala Štefan Masič v Enoti za informatiko in digitalno knjižnico in 

Marijan Sekolonik v Enoti za podporo študiju in raziskovanju. 

 

Preko programa Usposabljanje na delovnem mestu sta se usposabljala Brina Klemenčič za delovno 

mesto bibliotekar in Tine Franko za delovno mesto strokovnjak za odnose z javnostmi. 
 
 

Tabela 17: Knjižnični delavci dne 31. 12. 2017 (stanje po delovnih mestih) 
 

Naziv 

redni-polni 

del. čas 

finan. mšš 

redni-krajši 

del. čas 

finan. mšš 

redni-polni 

del. čas;finan. 

občina mb 

redni dol. 

čas 
skupaj 

ravnatelj 1 - - - 1 

bibliotekar 21 - 6  27 

informatik 3 - - - 3 

višji knjižničar 3 - - - 3 

knjižničar 17 - - - 17 

knjižničarski 

manipulant 
4 - - - 4 

knjigovez 4 - - - 4 

tehnični delavci 6 2 - - 8 

uprav.-adm. delavci 7 - - 1 8 

Skupaj 66 2 6 1 75 
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Tabela 18: Seznam delavcev (pregled po bibliotekarskih nazivih, ki jih priznava 
komisija za priznanje kvalifikacij bibliotekarske stroke) 

 

Naziv Število delavcev z nazivi 

bibliotekarski višji svetnik 2 

nižji bibliotekarski svetnik 1 

višji bibliotekar specialist 1 

bibliotekar specialist 7 

višji bibliotekar 7 

samostojni bibliotekar 3 

bibliotekar 5 

višji knjižničarski referent 3 

samostojni knjižničarski referent 3 

knjižničarski referent 7 

knjižničar 7 

Skupaj 46 

 
 

Tabela 19: Izobrazbena in starostna struktura zaposlenih ter struktura zaposlenih po spolu v letu 2017 
 

Spol 

I. 

tarifni 

razred 

II. 

tarifni 

razred 

III. 

tarifni 

razred 

IV. 

tarifni 

razred 

V. 

tarifni 

razred 

VI. 

tarifni 

razred 

VII. 

tarifni 

razred 

VIII. 

tarifni 

razred 

IX. 

tarifni 

razred 

Moški 0 0 0 2 6 2 6 1 0 

Ženske 0 0 0 5 18 5 24 2 4 

SKUPAJ 0 0 0 7 24 7 30 3 4 

Starostna 

struktura 

zaposlenih 

0 0 0 56,42 52,62 52,43 46,93 50,00 54,25 

Povprečna starost zaposlenega v UKM: 50,66 

 

Pri starostni strukturi zaposlenih je upoštevana povprečna starost v posameznem tarifnem razredu. 
 
 

Tabela 20: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 
2017 

 

 
Pridobivanje formalne 

izobrazbe 
Strokovno usposabljanje 

Krajša usposabljanja in 

tečaji 

Realizirano 2017 6 52 170 

Načrt 2017 6 60 184 

 
Izobraževanje zaposlenih in pridobivanje novih znanj sta ključnega pomena za uresničevanje 

poslanstva naše ustanove, zato se zaposleni redno udeležujejo strokovnih izpopolnjevanj, kot so tečaji, 

seminarji, predavanja, usposabljanja ter strokovna in znanstvena posvetovanja. Prav tako se z 

novostmi redno seznanjajo na sejmih ter ostalih, s knjižnično dejavnostjo povezanih dogodkih doma in 

v tujini. 

 

Odločbe Ministrstva za kulturo o podelitvi naziva so v letu 2017 dobili: 

 Gazvoda Mirjana in Pongrac Mateja – bibliotekarska specialistka, 

 Kikl Suzana in Jalšovec Danica - samostojna knjižničarska referentka. 
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V letu 2017 je bilo načrtovanih 156.000 delovnih ur. Opravljenih je bilo 120.086 ali 76,98 % vseh ur, 

odsotnosti je bilo 35.914 ali 23,02 % vseh ur, od tega je pripadalo dopustom 12,31 % vseh izostankov, 

bolezenskim izostankom 6,4 % in državnim praznikom 4,31 % vseh izostankov. 

 
 

Tabela 21: Izraba delovnega časa v letu 2017 
 

Vrsta 

odsotnosti 
Leto 2017 Leto 2016 Indeks 17/16 

Dopusti 19.208 20.380 94 

Bolezenske 

odsotnosti 
9.984 9.074 110 

Državni 

prazniki 
6.722 5.562 121 

SKUPAJ 35.914 35.016 102 

 
 

 

 

 Dne 13. 3. 2017 je zaradi sporazumne prekinitve delovnega razmerja prenehalo delovno razmerje 

Marinki Černetič. Namesto nje smo s 14. 4. 2017 sklenili delovno razmerje z Majo Jelen (Enota za 

izposojo in posredovanje dokumentov). 

 

 V letu 2017 sta bili 2 prerazporeditvi zaposlenih na druga delovna mesta. S 1. 10. 2017 je bila 

Valerija Pukšič iz Enote za izposojo in posredovanje dokumentov prerazporejena v Enoto za 

podporo študiju in raziskovanju. Z istim dnem je bil Miloš Petrovič iz Enote za podporo študiju in 

raziskovanju prerazporejen v Enoto za informatiko in digitalno knjižnico. 

 

 

 

 

Brigita Ačko  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Majda Belec  članica komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

Jan Bezget  član komisije za IKT 

Darko Dolenc  član centralne popisne komisije 

Dr. Jerneja Ferlež  predsednica komisije za promocijo UKM 

 članica komisije za kakovost UKM 

 članica uredniškega odbora spletnih komunikacij 

 predsednica delovne skupine za usmerjevalni sistem 

 predstavnica delavcev v strokovnem svetu UKM 

 skrbnica kluba prijateljev UKM 

 članica uredniškega odbora Časopisa za zgodovino in narodopisje 

 članica strokovne komisije za podelitev Glazerjevih nagrad s 

področja ohranjanja in prezentacije kulturne dediščine  

 članica uredniškega sveta revije Knjižnica 
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Borut Gaber  član strokovnega sveta UKM 

 član kolegija tajnikov UM 

 član komisije za promocijo UKM 

 predsednik delovne skupine za osrednji arhiv 

 član komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo 

Mirjana Gazvoda  članica strokovnega sveta UKM 

 članica komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

 članica upravnega odbora Slavističnega društva Maribor 

Borut Gombač  član organizacijskega odbora Slovenskih dnevov knjige v Mariboru 

 član žirije pesniškega turnirja 

 član strokovne komisije za podelitev Glazerjevih nagrad s področja 

literature 

Sandra Grajfoner  članica komisije za kakovost UKM 

 članica delovne skupine za digitalizacijo 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Jerneja Grašič  članica komisije za kakovost UKM 

 članica delovne skupine za digitalizacijo 

 članica delovne skupine za razvoj Digitalne knjižnice Univerze v 

Mariboru 

Matjaž Huter  član uredniškega odbora spletnih komunikacij 

 član komisije za popis računalniške opreme 

Matjaž Hrovatin  član delovne skupine za osrednji arhiv 

 član komisije za uničenje osnovnih sredstev 

 član centralne popisne komisije 

 pooblaščeni delavec za požarno varnost v UKM 

Boža Janžekovič  tajnica društva Medikohistorične sekcije Slovenije SZD  

 članica delovne skupine za usmerjevalni sistem 

 članica komisije za odprti dostop 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Nela Jergovič  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Dejan Kac  član centralne popisne komisije 

Andreja Kaučič Vajngerl  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Mag. Branka Kerec  članica strokovnega sveta UKM 

 članica komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

 članica delovne skupine za osrednji arhiv 

 namestnica predsednice komisije za popis knjižničnega gradiva 

 predsednica DBM 

 članica uredniškega odbora Knjižničarskih novic 

Suzana Kikl  članica komisije za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Rosvita Kocbek Pavalec  članica komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

 članica uredniškega odbora spletnih komunikacij 

 članica častnega razsodišča pri DBM 

 urednica bloga Drubima DBM 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 



36 

 blagajničarka sindikata VIR UKM 

Dunja Kohek  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Gabrijela Kolbič  članica komisije za promocijo UKM 

 članica centralne popisne komisije, zadolžena za popis umetniških 

del 

Bernarda Korez  članica komisije za odprti dostop 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 predsednica sindikata VIR UKM 

 članica delovne skupine UM za razvoj in implementacijo 

avtomatskih bibliografskih kazalcev uspešnosti za izvolitev v naziv 

Sandra Kurnik Zupanič  članica strokovnega sveta UKM 

 predsednica komisije za kakovost UKM 

 predsednica komisije za prošnje in pritožbe uporabnikov 

 članica delovne skupine za osrednji arhiv 

 članica delovne skupine IZUM za pripravo in izvedbo prehoda 

knjižnic UM na C3/Izposoja 

 članica delovne skupine IZUM za spletni vpis 

 članica delovne skupine IZUM za projekt R13 – naročanje gradiva 

 članica Komisije za ocenjevanje kakovosti UM 

 nadomestna članica Statutarne komisije UM 

 članica Strokovnega sveta Mariborske knjižnice (predstavnica ZBDS) 

 predsednica Nadzornega odbora ZBDS 

 članica Sekcije za izobraževanje in kadre pri ZBDS 

 predsednica Nadzornega odbora DBM 

 koordinatorka Sindikata VIR na UM 

 članica Izvršnega odbora Sindikata VIR UKM 

Majda Lebreht  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Mag. Dunja Legat  članica strokovnega sveta UKM 

 članica strokovnega telesa za sofinanciranje znanstvene literature in 

baz podatkov pri ARRS 

 članica delovne skupine za razvoj Digitalne knjižnice Univerze v 

Mariboru 

 članica strokovnega sveta NUK 

 članica izvršnega odbora DBM 

 predsednica komisije za odprti dostop 

 predsednica komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

 članica delovne skupine za pripravo dokumentacije javnega razpisa 

 članica upravnega odbora Kalanovega sklada pri ZBDS 

Vesna Lorenc  predsednica komisije za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

 članica delovne skupine za usmerjevalni sistem 

 članica centralne popisne komisije 

Nina Lončar  predsednica uredniškega odbora spletnih komunikacij 

Olga Marič  članica centralne popisne komisije 

Renata Močnik  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 članica UO Društva dokumentalistov in informatorjev Slovenije 
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Saliha Mulaosmanović  članica centralne popisne komisije 

Mag. Aljoša Nikl 

 

 predsednik komisije za IKT 

 član strokovnega sveta UKM 

 predsednik delovne skupine za razvoj Digitalne knjižnice Univerze v 

Mariboru 

Bojan Oštir  član komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

 član komisije za IKT 

 član konzorcijske pogajalske skupine za konzorcije pri CTK, NUK 

(Cosec) in BTFLJ 

Dr. Zdenka Petermanec  predsednica strokovnega sveta UKM 

 članica uredniškega odbora revije Knjižnica 

 članica sveta Mariborske knjižnice 

 članica sveta CTK 

 članica Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost pri Vladi RS 

 članica UO Društva univerzitetnih učiteljev UM 

 članica delovne skupine pri MIZŠ za strategijo visokošolskih knjižnic 

 predsednica komisije za občinska priznanja Občine Miklavž na 

Dravskem polju 

 članica mednarodnega uredniškega odbora revije Slovenika 

Miloš Petrovič  član komisije za promocijo UKM 

 član komisije za popis knjižničnega gradiva 

 koordinator za e-izobraževanje na UM 

Danica Polše  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Mateja Pongrac  članica komisije za uničenje osnovnih sredstev 

Valerija Pukšič  članice delovne skupine za usmerjevalni sistem 

Patricija Remšak  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 članica uredniškega odbora spletnih komunikacij 

Irena Rozman  članica komisije za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Karmen Salmič Kovačič  predsednica strokovne komisije za področje glasbenih umetnosti na 

MOM 

Božica Selinšek  predsednica centralne popisne komisije (vodja popisa) 

 predsednica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Doris Serčič  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 članica komisije za prošnje in pritožbe uporabnikov 

Angela Sivka  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Kornelija Sorger  članica centralne popisne komisije 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 tajnica Društva bibliotekarjev Maribor 

Nataša Stadler  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Dr. Vlasta Stavbar  članica strokovnega sveta UKM 

 članica komisije za promocijo UKM 

 članica komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

 predsednica delovne skupine za digitalizacijo 
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 članica projektne skupine za območnost Mariborske knjižnice 

(domoznanstvo) 

 glavna in odgovorna urednica Časopisa za zgodovino in narodopisje 

 članica uredniškega odbora revije Kronika 

 članica izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno 

dediščino pri ZBDS 

Andrej Strelec  član komisije za popis računalniške opreme 

 član komisije za uničenje osnovnih sredstev 

Jože Šildenfeld  član komisije za popis knjižničnega gradiva 

Kristina Šrot  koordinatorica referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja UKM 

Irena Verlič  delavska zaupnica za varnost in zdravje pri delu 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Vlasta Višić  članica centralne popisne komisije 

Vito Vodnik  predsednik komisije za popis računalniške opreme 

 član delovne skupine za digitalizacijo 

Drago Votolen  član centralne popisne komisije 

Irena Žižek  članica komisije za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Miha Žižek  član komisije za kakovost UKM 

Karmen Žolger  članica komisije za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

Mojca Žuželj Ogrizek  članica komisije za prošnje in pritožbe uporabnikov 

 članica delovne skupine za digitalizacijo 

 članica komisije za bibliotekarski izpit 

 članica koordinatorjev sporazumov med UM in lokalnimi skupnostmi 

 članica koordinatorjev za trajnostno in družbeno odgovorno 

univerzo 

 

 

 

 
Pri izvajanju javnih del je sodelovalo pet udeležencev s V. stopnjo strokovne izobrazbe. 
 
Udeleženci so opravljali dela, kot smo jih načrtovali v programu za javna dela za leto 2017. Ob 
ustreznem mentorstvu so se seznanili z organiziranostjo knjižnice in z osnovnimi delovnimi procesi ter 
varstvom pri delu. 
 
V Enoti za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva so delo opravljali: 

 Suzana Ponudič od 1. 1. 2017 do 26. 6. 2017, 

 Matej Jerot od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 in  

 Irena Tomažič od 27. 6. 2017 do 31. 12. 2017. 
 
V Enoti za domoznanstvo in posebne zbirke sta delo opravljali: 

 Marinka Polič od 1. 1. 2017 do 23. 3. 2017 in 

 Simona Kirbiš od 6. 4. 2017 do 31. 12. 2017. 
 
Vsi udeleženci so prav tako sodelovali pri izvajanju inventure knjižničnega gradiva. 
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V letu 2017 je UKM sodelovala v programu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Evropskega 
socialnega sklada Usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017 in Usposabljanje na delovnem mestu 
2016/2017 - mladi. V okviru programa sta se 3 mesece usposabljala: 

 Brina Klemenčič za delovno mesto bibliotekar v Enoti za informatiko in digitalno knjižnico pod 
mentorstvom Jerneje Grašič in 

 Tine Franko za delovno mesto strokovnjak za odnose z javnostmi pod mentorstvom tajnika UKM 
Boruta Gabra. 

 
 

 

 

V letu 2017 sta v UKM opravljala delovno prakso študenta študija medkulturne germanistike Jožef 
Kolarič in Ana Dobrajc pod mentorstvom Mirjane Gazvoda ter študentka študija Bibliotekarstvo, 
informacijska znanost in knjigarstvo Nuša Ramšak pod mentorstvom mag. Dunje Legat. Poleg različnih 
predstavitev dejavnosti knjižnice so imeli študentje tudi praktično delo, ki so ga opravljali v Enoti za 
podporo študiju in raziskovanju in v Enoti za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva. 
 
V letu 2017 sta delo opravljala tudi dva prostovoljca. V Enoti za informatiko in digitalno knjižnico je 
opravljal prostovoljno delo Štefan Masič v času od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017 pod mentorstvom mag. 
Aljoše Nikla. V Enoti za podporo študiju in raziskovanju pa je prostovoljno delo opravljal Marijan 
Sekolonik v času od 1. 2. 2017 do 30. 4. 2017 in v času od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017 pod mentorstvom 
Mirjane Gazvoda. 
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UKM deluje na podlagi zakonodaje Republike Slovenije, ki se nanaša na njeno področje delovanja.  
 
Navedene so zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje UKM in so bile sprejete in veljavne 
v času priprave in sprejetja Programa dela za leto 2017. 
 
Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti UKM: 
 

 Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Ur.l. RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 
58/07, 67/08, 96/09, 17/15 in 26/17) 

 Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11) 

 Zakon o visokem šolstvu  (Ur.l. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17-ZUPŠ in 65/17) 

 Zakon o zavodih (Ur.l., št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB-1) 

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja značaja (Ur.l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 32/16) 

 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 24/16) 

 Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l., št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – 
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) 

 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l., št. 30/06 in 51/14) 

 Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.l. RS, št.42/2017) 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11) 

 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 16/07-UPB3, s spr. in dop. do 63/16-ZKUASP) 

 Zakon o varstvu kulturne dediščine  (Ur.l. RS, št. 16/08 s spr. in dop. do 32/16) 

 Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK in 92/15) 

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/03) 

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/03, s spr. in 
dop. do 80/12) 

 Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur.l. RS, št.105/03 in 74/17) 

 Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Ur.l. RS, št. 42/04, s spr. in dop. do 1/17 ) 

 Pravilnik o bibliotekarskem izpitu (Ur.l. RS, št. 75/16) 

 Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (Ur.l. RS, št. 65/16) 

 Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur.l. RS, št. 69/06, s spr. in dop. do 86/09) 

 Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Ur.l. RS, št. 90/07) 

 Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (Ur.l. RS, št. 90/07) 

 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur.l. RS, št. 35/17) 

 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur.l. RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 
337/17, 337/17 ) 

 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/11, s spr. in dop. 90/14, - 
ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17)  

 Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01) 

 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F,  
52/16 in 15/2017 - odl. US, ) 

 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur.l. RS, št, 18/91s spr. in dop. do 3/18) 

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja  v RS (Ur.l. RS, št. 52/94 s spr. in dop. do 
3/18)  

 Zakon o javnih uslužbencih – prvi del (Ur.l. RS, št. 56/02 s spr. in dop. do 40/12) 
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 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. ,56/02, s spr. in dop. do 67/17). 
 

Zakonske in druge pravne podlage za sestavo računovodskih izkazov: 
 

 Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02, 114/06), 

 Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 in spr. in dop. do 71/17- ZIPRS1819) 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
(Ur.l. RS št. 12/01 s sprem. in dopol. do 102/2010), 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Ur.l. RS, ŠT. 115/02, s sprem. in dopol. do 86/16), 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS 
št. 134/03, s sprem. in dopol.do 75/17), 

 Slovenski računovodski standardi (Ur.l. RS 118/05, s sprem. in dopol.do 98/15), 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Ur.l. RS 54/02, s sprem. in dopol.do 75/17), 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
(Ur.l. RS št. 45/05, s sprem. in dopol.do 100/15). 

 Pravilnik o računovodstvu Univerze v Mariboru  št. A3/2010-61 PU (Obvestila UM št. XXVIII-6-
2010), velja od 21.7.2010 

 Pravilnik o dokumentiranju in evidentiranju osnovnih sredstev Univerze v Mariboru št. A4/2010-
61 PU (Obvestila UM št. XXVIII-6-2010), velja od 21.7.2010. 

 
Interni akti 
Akti Univerze v Mariboru 
Splošno: 

 Statut Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB12, Ur. l RS, št.29/17) 

 Pravilnik založniške dejavnosti v e-izobraževanju na Univerzi v Mariboru št. A 4/2008-51 MT 
(Obvestila UM št. XXVI-7-2008), velja od 15.10.2008 

 Akt o ustanovitvi Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru št. A 2/2009-51-MT(Obvestila UM št. 
XXVII-2-2009) 

 Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A 11/2006-524 JR (Obvestila UM št. XXIV-
9-2006), velja od 13.10.2006 

 Splošni akt o organiziranosti in sistemizaciji univerze in članic z dne 20.1.2017 

 Tabela za prevedbo delovnih mest delavcev UM (Obvestila UM št. XXVI-5-2008) 

 Navodilo o vzpostavitvi notranjih kontrol na članicah in drugih članicah UM št. N 26/2007-61 PU 

 Pravilnik o obveznem izvodu publikacij Univerze v Mariboru, št. A6/2010 (Obvestila UM št. XXVIII-
7-2010), velja od 21.06.2010. 

 

Finance in revizija: 

 Pravilnik o finančnem poslovanju Univerze v Mariboru št. A 11/2008-61 PU (Obvestila UM št. XXVI-
9-2008), ki velja od 6.1.2009 

 Pravilnik o računovodstvu Univerze v Mariboru št. A3/2010-61 PU (Obvestila UM št. XXVIII-6-2010), 
ki velja od 21.7.2010 

 Pravilnik o zagotavljanju notranje likvidnosti ter o izposojanju in nalaganju sredstev Univerze v 
Mariboru št. A2/2007-61 PU (Obvestila UM št. XXV-6-2007) 

 Pravilnik o dokumentiranju in evidentiranju osnovnih sredstev Univerze v Mariboru št. A4/2010-
61 PU pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi v Mariboru (Obvestila UM št. XXI-4-2003) 

 Navodilo o izvajanju naročil na Univerzi v Mariboru 103/2017/N 10/650-SŠ  
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 Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. N19/2010-41 AG, velja od 
10.5.2010 

 Navodilo o izplačevanju osebnih dohodkov iz delovnega razmerja na Univerzi v Mariboru št. 
N12/2006-621-JSB 

 Navodilo o izvajanju medsebojnega finančnega poslovanja s proračunskimi sredstvi in 
neproračunskimi sredstvi med članicami Univerze v Mariboru št. N6/2010-61 PU, velja od 
01.01.2010 

 Navodilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev UM št. N24/2007-621 JSB, velja od 
25.10.2007 

 Navodilo o poročanju o izvrševanju finančnega načrta UM št. N57/2012-61 PU, velja od 18.10.2012 

 Navodilo za upravljanje s tveganji na Univerzi v Mariboru št. N13/2006-61 PU 

 Navodilo o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem pogodbenega dela št. N25/2007-524 JR 

 Navodilo o razmejevanju časovnih razmejitev, prihodkov in odhodkov Univerze v Mariboru št. 
N35/2007-621 JSB 

 Navodilo o vodenju investicij in investicijskega vzdrževanja na UM št. N0/2008-61 PU. 
 

Zaposleni na UM: 

 Pravilnik o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede (Uradni list RS št. 29/17) 

 Merila za izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, 
veljajo od 3.6.2009 

 Pravilnik o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela št. A 10/2008-61 PU 
(Obvestila UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 6.1.2009 

 Navodilo za plačilo redne delovne uspešnosti št. N 13/2009-51 MT 

 Kadrovski priročnik Univerze v Mariboru (Obvestila UM št. XXV-9-2007) 

 Organizacijski akt o delovnem času Univerze v Mariboru št. A 6/2008-51 MT (Obvestila UM št. XXVI-
9-2008), ki velja od 19.11.2008 

 Splošni akt o konkurenčni prepovedi na Univerzi v Mariboru št. A 8/2008-2 BB (Obvestila UM št. 
XXVI-9-2008), ki velja od 30.12.2008 

 Pravilnik o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilu stroškov za prehrano med 
delom delavcev na Univerzi v Mariboru št. A2/2010-61 PU (Obvestila UM št. XXVIII-6-2010), velja 
od 7.7.2010 

 Pravilnik o uporabi službenih vozil na Univerzi v Mariboru št. A10/2006-526 NP (Obvestila UM št. 
XXIV-9-2006), ki velja od 20.10.2006 

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

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

 Organizacijsko navodilo št. N29/2008-524 JR – o delu na domu. 
 
Akti UKM 

Splošno: 

 Navodilo št. N3/2007-MB o varovanju in hrambi ključev v UKM, velja od 28.11.2007 

 Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja UKM št. P 01/2012-ZP, velja od 16.5.2012 

 Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva UKM št. N6/2008-BK, velja od 012-5/2017 

 Pravilnik o opravljanju prostovoljstva v UM UKM. 
 

 

 

Finance in revizija: 
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 Priloga k Pravilniku o računovodstvu Univerze v Mariboru št. A3/2010-61 PU: Naloge in 
odgovornosti posameznih delovnih mest v računovodstvu UKM št. N 3/2010-MB/ZP, s pričetkom 
veljave 23.9.2010 in Krogotok knjigovodskih listin z opredelitvijo odgovornih oseb in notranjih 
kontrol v UKM št. N 1/2010-MB/ZP, s pričetkom veljave 23.9.2010 

 Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 1.8.1999 

 Navodilo o ravnanju z dnevnimi iztržki v izposojevalni službi UKM, 14.7.2006 

 Krogotok listin z opredelitvijo odgovornih oseb in notranjih kontrol v UKM št. N 1/2010-MB/ZP, 
23.09.2010 

 Merila in sodila za razpolaganje prihodkov in odhodkov in časovnih razmejitev za opravljanje javne 
službe in tržne dejavnosti v UKM št. N2/2010-MB/ZP 22.09.2010. 

 

Zaposleni v UKM: 

 Navodilo o izrabi delovnega časa v UKM št. 012-2/2016 

 Navodilo o izvajanju Pravilnika o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
št. N 1/2009-MB 

 Navodila za ocenjevanje in obračunavanje redne delovne uspešnosti zaposlenih v UKM št. N 
2/2009-MB, pričetek uporabe 15.6.2009 

 Navodilo o izvajanju Pravilnika o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilu 
stroškov za prehrano med delom delavcev na Univerzi v Mariboru,  velja od 19.7.2010 

 Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov v UKM,  sprejeto 15.9.2005, uporaba od 
23.9.2005 ter spremembe navodila št. N 4/2008-MB, 29.5.2008 

 Navodilo o povračilu stroškov za službena potovanja, 10.4.2006 

 Pravilnik o delovnih oblekah in zaščitnih sredstvih delavcev UKM, sprejet 21.10.2005, uporaba od 
1.11.2005 

 Navodilo o omejitvah in dolžnostih delavcev pri dajanju in prejemanju daril, veljavno od 23.4.2005 
ter spremembe in dopolnitve-1 z dne 10.11.2006. 

 

Po sprejetju novega poslanstva in vizije UM je univerza v letu 2012 pristopila k izdelavi strategije za 

posamezna področja in do sedaj ima sprejete naslednje strateške razvojne dokumente: 

 Strategija razvoja Univerze v Mariboru 2013-2020 

 Načrt izboljšav delovanja Univerze v Mariboru do leta 2020 (april 2014) 

 Kadrovska strategija Univerze v Mariboru za raziskovalce z akcijskim načrtom za implementacijo za 
obdobje 2010 – 2014 

 Evropska visokošolska politika Univerze v Mariboru (EPS) (april 2013) 

 Program dela Univerze v Mariboru za obdobje 2014−2018 na področju raziskovalnega in 
razvojnega dela (maj 2013) 

 Strategija internacionalizacije 2013 – 2020 (maj 2013) 

 Strategija razvoja znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti (2012) 

 Strategija trajnostne in družbeno odgovorne univerze TDOUM (2012) 

 Politika trajnostno in družbeno odgovorne UM s prioritetami za obdobje 2012−2020 (december 
2012) 

 Resolucija Rektorske konference RS (marec 2012) 

 Kazalniki kakovosti za spremljanje izobraževalne dejavnosti UM 

 Kazalniki kakovosti za spremljanje znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnost UM. 
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Organizacijsko strukturo UKM sestavljajo naslednje organizacijske enote: ravnateljstvo, enota za 

podporo študiju in raziskovanju, enota za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva, enota za 

izposojo in posredovanje dokumentov, enota za informatiko in digitalno knjižnico, enota za 

domoznanstvo in posebne zbirke ter tajništvo UKM. 

 

 
Organigram Univerzitetne knjižnice Maribor 

 
 
 

 

 
Za obravnavo posameznih strokovnih področij je strokovni svet UKM na predlog ravnateljice ustanovil 

posamezne komisije oz. delovna telesa. Predstavljene so v nadaljevanju, skupaj z glavnimi poudarki 

njihovega delovanja v preteklem letu. 

 

1.  Komisi ja za iz ločanje in odpis knj ižničnega gradiva  

Komisija se je ukvarjala zlasti z vrednotenjem in pripravami izpisov odpisanega gradiva. Uporabili smo 
jih za poročila, za pripravo gradiva, namenjenega prodaji na poličnici v izposoji in za tržnico pod 
arkadami v času Študentskega oktobra. Komisija je pripravljala sezname odpisanega gradiva za NUK 
ter seznam manjkajočega gradiva za uporabnike, kadar bi le-ti želeli izgubljeno gradivo nadomestiti z 
drugim gradivom. Komisija je spremljala tudi postopke pri odpisovanju in opozarjala na nepravilnosti. 
Prav tako je pregledala obstoječa Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva Št. N 6/2008-BK, 
vnesla popravke, novosti in nove dogovore ter izdala novo Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega 
gradiva 012-5/2017. 
 

ORGANI UKM
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2.  Komisi ja za kakovost UKM  

Med izvedenimi nalogami komisije je bila najbolj pomembna izdelava Samoevalvacijskega poročila 
UKM za študijsko leto 2015/2016 in njegova predstavitev Strokovnemu svetu UKM, Komisiji za 
knjižnični sistem, Komisiji za ocenjevanje kakovosti univerze ter zaposlenim v UKM. Analizirala je 
rezultate ankete o zadovoljstvu uporabnikov in zadovoljstvu zaposlenih, jih primerjala z rezultati 
preteklih anket ter predstavila vodstvu UKM in zaposlenim hkrati s pregledom realizacije predlogov, 
nastalih na podlagi preteklih anket. Rezultate ankete o zadovoljstvu uporabnikov je predstavila tudi 
Komisiji za knjižnični sistem UM in ŠS UM. Z analizo rezultatov evalvacije knjižnične dejavnosti na 
podlagi metodologije LibQUAL je seznanila UKM in knjižnice UM. 
Komisija je prav tako sodelovala pri sestavi vprašalnika za kvalitativno analizo knjižnične dejavnosti UM 
za potrebe delovne skupine za strategijo visokošolskega knjižničarstva pri MIZŠ. Izvedla je kvantitativno 
evalvacijo knjižnične dejavnosti Univerze v Mariboru za študijsko leto 2015/2016 in jo predstavila na 
Komisiji za knjižnični sistem UM. Spremljala in analizirala je uresničevanje dokumenta Načrt izboljšav 
delovanja UM do leta 2020 oz. aktivnosti UKM v sklopu tega dokumenta, predstavila prenovljene 
standarde za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru EUA na Komisiji za knjižnični 
sistem UM, vodjem knjižnic UM in zaposlenim ter predstavila predlog Kazalnikov kakovosti za 
spremljanje knjižnične dejavnosti na Komisiji za ocenjevanje kakovosti univerze ter na Senatu UM. 
 
3.  Komisi ja za prošnje in pritožbe uporabnikov  

Glede na prakso preteklih let se je komisija sestajala sproti ob prispelih prošnjah in pritožbah 
uporabnikov. Obravnavala je 6 prošenj in 1 pritožbo, ki so prispele v pisni obliki (po klasični ali e-pošti). 
Prošnje so se nanašale na odpis dolgov iz naslova opominov, kjer je komisija dolgove odpisala zaradi 
socialnega stanja dolžnikov. Pritožba uporabnika se je nanašala na postopke izdaje opominov. Preverili 
smo postopke ter izdali pojasnilo o upravičenosti izvedbe postopkov. 
Po izvedenih postopkih ažuriranja baze članov knjižnic v mesecu oktobru pa se je komisija srečevala s 
prošnjami uporabnikov oz. članov za odpis dolgov iz naslova opominov zaradi programske  napake pri 
pošiljanju e-obvestil na sistemske naslove student.um.si. Po odpravi te napake s strani IZUM-a smo 
neupravičene dolgove odpisali 35-im članom v znesku 123,40 eur. 
 

4.  Komisi ja  za promocijo UKM  

Delovanje komisije je obsegalo pripravo načrta promocije za tekoče leto, sodelovanje pri promocijskih 
aktivnostih večjih dogodkov, pripravo internega urnika prireditev v UKM, mnenje o promocijskih 
fotografijah UKM (Branimir Ritonja) in o video produkciji za UKM (Tine Franko) ter sodelovanje pri 
njenih dopolnitvah, usklajevanje koncepta in priprave gradiva za knjigo o UKM, sodelovanje pri 
promociji stola beatnik v okviru dogodka Kluba prijateljev UKM, pripravo predloga daril in voščilnic ob 
zaključku leta. 
V skladu s sprejetimi smernicami smo med letom opravljali operativno delo (obveščanje o dogodkih in 
storitvah na vseh nivojih, priprava besedil in gradiv za promocijo za vrsto komunikacijskih kanalov, 
internih in zunanjih, komunikacija z mediji, sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri pripravi promocijskih 
gradiv …). 
Nekaj časa je komisija delovala v okrnjeni sestavi, zaradi česar so nekateri projekti še v teku (Knjiga o 
UKM). 
 
5.  Uredniški  odbor spletnih komunikacij  

Uredniški odbor je v letu 2017 poskrbel za ažurno oglaševanje in urejanje vsebin na knjižnični domači 
spletni strani in v socialnem omrežju Facebook ter za celovito predstavljanje dejavnosti UKM s 
spletnimi tehnologijami. Izbiral, obdeloval in pripravljal je slikovne in besedilne objave ter ustvarjal 
dogodke na Facebooku. Vzpostavil je novo arhitekturo na zavihkih O knjižnici in Storitve, umestil ikono 
LibGuides na vstopno spletno stran ter ikono za Spletni vpis (v okviru nove storitve IZUM-a). 
Pri svojem delu je uredniški odbor sodeloval s komisijo za IKT, predvsem pri pripravi oz. zasnovi 
prenove spletne strani oz. nove spletne strani na drugi platformi. Delo odbora se je v preteklem letu 
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razširilo na sodelovanje pri platformi LibGuides (vsebina, meniji...) in idejni zasnovi morebitnih 
posodobitev.Komisija je svoje zastavljene cilje v preteklem letu presegla.  
 
6.  Komisi ja za IKT  

Področje dela komisije je bilo v preteklem mandatu tehnološko naravnano (vpeljava novih programskih 
in infrastrukturnih računalniških tehnologij v UKM). 
Do konca leta 2017 so bile izvedene naslednje naloge: 
prenovljeno brezžično omrežje (WiFi) omogoča pokritje vseh prostorov knjižnice z brezžičnim signalom, 
tudi skladišče in določenih delov knjižnice, kjer ga pred prenovo ni bilo. Prav tako je novo omrežje 
celovito upravljano, omogoča večje hitrosti prenosa podatkov ter najpomembnejše, kot platforma 
omogoča aplikativno nadgradnjo za mobilne aplikacije. V prihodnosti želimo uporabnikom knjižnice, ki 
imajo svoje mobilne naprave, ponuditi nove storitve (vodenje po knjižnici, potisna sporočila – 
marketing, virtualno knjižnico in virtualne razstave, itd.). 
integralna aplikacija za učno gradivo UM je uporabna in potrebna za študijski proces na UM. Zaradi 
povezanosti aplikacij na UM pa je nujno, da se ne razvije ločena aplikacija, temveč aplikacija, ki bo 
kompatibilna z AIPS-om, kjer so vsi potrebni podatki. Vzpostavitev takšne integralne aplikacije na UM 
bi povečala uporabo e-virov, zaradi česar bi bila upravičenost nabave le-teh še večja, hkrati pa bi 
omogočila vpogled v celotno bazo obvezne in priporočene literature. Da bi aplikacija dosegla svoj 
namen je potrebno vzpostaviti tudi ažuriran proces vnašanja gradiva v aplikacijo. Projekt prototipa 
aplikacije smo na osnovi splošnega modela aplikacije za učno gradivo na UM pripravili do konca leta 
2017. Namen izdelanega prototipa je predstaviti njegove prednosti prorektorici za študijsko dejavnost 
prof. dr. Nataši Vaupotič. Z njeno podporo bi ga kasneje predstavili še prodekanom za študijsko 
dejavnost, da bi lahko uvedli spremembe v proces vnosa obvezne in priporočene (ter željene) študijske 
literature. 
 
7.  Komisi ja za odprti  dostop  

V letu 2017 je Komisija za odprti dostop pri UKM v okviru redne dejavnosti sodelavcev UKM na 
področju uveljavljanja in promocije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov 
pripravila osnutek Pravilnika o odprtem dostopu na UM, ki je bil posredovan v obravnavanje vodstvu 
univerze. Ustanovljena je bila delovna skupina v sestavi prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica (UM, 
FNM), prof. dr. Martina Repas (PF), prof. dr. Milan Ojsteršek (FERI in mag, Dunja Legat (UKM), ki je 
osnutek pregledala in izdelala njegov čistopis. 
Izvedli smo naslednja izobraževanja, da bi uporabnike na področju odprtega dostopa seznanili z 
različnimi možnostmi: 

 delavnica DKUM – repozitorij UM, 31. januar 2017, UKM; 

 odprti dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov, FERI, 30. marec 2017, FERI; 

 mednarodni teden odprte znanosti na UM in promocija portala Odprimo:UM – izvedenih 6 spletnih 
seminarjev na temo odprtega dostopa; 23. do 26. oktobra 2017. 

Komisija je delovala tudi na področju znanstvenega komuniciranja in založništva, in sicer s 
sodelovanjem in podporo e-založništvu pri indeksiranju revije JET ter pri upravljanju s kuponi 
(voucherji) za brezplačno odprtodostopno objavo v Royal Society of Chemistry (RSC) – Gold. 
Odprti dostop je promovirala z vzpostavitvijo in objavo portala in raziskovalnega vodiča 
»Odprimo:UM«, ki ga je predstavila komisiji za znanstvenoraziskovalno dejavnost UM. Prav tako je 
izdelala dva raziskovalna vodiča Nezaupanja vredne založniške prakse in Odprtodostopne revije. O 
novostih s področja odprtega dostopa je sproti obveščala na spletni strani UKM in na blogu BiblioUM. 
 
8.  Delovna skupina za digital izacijo  

Digitalizacija gradiva je potekala po seznamu prioritet. V letu 2017 je bilo digitalizirano naslednje 
gradivo: Izvestja klasične gimnazije Maribor, mariborska periodika, gradivo Metalne iz zbirke drobnih 
tiskov in iz rokopisnega gradiva (Medved, Herg, Koprivnik) ter nekaj gradiva po naročilu. Skupaj 10.000 
strani. 
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Delovna skupina je pripravila dokumentacijo za projekt Digitalni repozitorij UKM in objavila prispevek 
na temo Repozitorij UKM v reviji Knjižnica. Intenzivno je testirala delovanje repozitorija in sporočala 
napake. Koordinirala je tehnični/programski del v repozitoriju in podajala zahtevke za spremembe oz. 
popravke (predlogi in pregled dobrih praks, spremljanje novosti na področju digitalizacije, testiranje v 
praksi). Repozitorij je stalno nadgrajevala z novimi funkcionalnostmi. 
Člani delovne skupine so prav tako skrbeli za izobraževanje in promocijo Repozitorija UKM. V ta namen 
smo organizirali izobraževanje in uvajanje v delo z novim skenerjem in ga uskladili z Repozitorijem 
UKM. Pripravljen je bil protokol oz. oblikovana so bila pravila za vnos metapodatkov za različne vrste 
gradiva (prilagajanje metapodatkov glede na COMARC format). Udeležili smo se konference v Gradcu 
(Digitale Bibliothek: Zukunft des digitalen), sestanka na temo digitalizacije v NUK-u, izobraževalnega 
srečanja v Celju (KAMRA) ter seminarja Larsa Svenssona »Publishing Library Metadata as Linked Data« 
v organizaciji NUK-a. Na konferenci v Beogradu so člani komisije aktivno sodelovali s predavanjem 
Special Collections in the Context of Cultural Heritage Protection and Cultural Development Fostering. 
Repozitorij UKM so promovirali tudi v Botaničnem vrtu na prireditvi Regionalno-razvojne zgodbe – 
vrtnice in vino. V okviru Avstrijske čitalnice so obiskali Nacionalno avstrijsko knjižnico na Dunaju, kjer 
je potekal sestanek na temo digitalna časopisna čitalnica in avstrijska zakonodaja – portala ALEX in 
ANNO. 
 
9.  Delovna skupina za dislociran i  arhiv  

V letu 2017 je delovna skupina dopolnila elaborat Problematika skladiščenja arhivskega izvoda 
Republike Slovenije. Izvedla je skupni sestanek s predstavniki stranke SMC. Popisala je tehnične 
podatke, ki bi jim moral prostor za arhiv ustrezati ter si ogledala potencialne lokacije. Ena od možnosti 
je plačljiv najem skladiščnih prostorov na Studencih (Skupina Optima, d. o. o.) ali pridobitev kletnih 
prostorov na Ljubljanski ulici 42 v trajno uporabo (lastnik prostorov MIZŠ). Ostali dve lokaciji, stavba 
Tekstilnega inštituta Maribor v Melju in stavba prodajalne Merkur na Teznu sta se izkazali za 
neprimerni. 
Skladiščni prostori na Studencih so razdeljeni na več sklopov, kar bi omogočalo najem po segmentih 
glede na potrebe. Nahajajo se v pritličju in v nadstropju. Slaba stran je večji vložek v ureditev 
bioklimatskih pogojev, ki morajo biti enaki v vseh prostorih. Strošek najema in uporabe prostorov bi 
znašal cca. 30.000 EUR/letno brez investicije, z investicijo pa po grobi oceni cca. 90.000 EUR. K temu je 
treba prišteti še strošek najema in uporabe prostorov v znesku 40-45.000 EUR/letno. 
Za kletne prostore na Ljubljanski 42 je delovna skupina na MIZŠ podala vlogo za prenos lastništva iz 
MIZŠ na UM. Prostori so dokončani do približno 3. gradbene faze. Pogoj za predajo prostorov v uporabo 
je bil, da UM investira vanje. Za vzpostavitev uporabnosti bi bila potrebna investicija v višini približno 
300.000 EUR, ki bi jo morala kriti UKM ali UM. Ker UKM teh sredstev nima, smo prosili UM, da ureditev 
prostorov vključi v investicijski načrt, tudi zaradi tega, ker bi UM s tem pridobila nepremičnino v trajno 
last. Ker je bil odgovor s strani UM negativen, smo naslednji dan posredovali na MIZŠ dopis, v katerem 
odstopamo od namere za prenos lastništva. 
V preteklem letu se je delovna skupina nekajkrat sestala tudi s študentom Rokom Čelofigo, ki pripravlja 
magistrsko nalogo na temo hrambe arhivskega gradiva pod mentorstvom prof. Uroša Lobnika. Za 
potrebe naloge si je ogledal skladiščne prostore UKM, predstavili smo mu postopek pridobivanja, 
obdelave in skladiščenja gradiva ter ga seznanili z internim elaboratom. Magistrsko nalogo bo zaključil 
predvidoma v l. 2018. 
 
10.  Delovna skupina za usmerjevalni  sistem  

Delovna skupina se je sestajala na rednih sestankih in spremljala nastanek novega usmerjevalnega 
sistema. Ob tem je pripravila vsebino elementov 2. faze usmerjevalnega sistema (obvestil, napotil, 
oznak, imenskih označevalcev in več nivojev napisov na policah) in jo predajala oblikovalki ter z njo 
usklajevala potrebe glede oblikovanja. Z oblikovalko in njeno mentorico je pregledovala predloge, jih 
dopolnjevala in sooblikovala njihovo končno podobo. Pripravljala je vsebino 3. faze usmerjevalnega 
sistema (poimenovanja študijskih sob in izbiro citatov nosilcev poimenovanja) in pripravljala in 
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usklajevala dopolnitve in popravke elementov iz 1. faze (nekaj novih napisov ob prostorih, 
preimenovanja zaposlenih, kadrovske spremembe). Skupaj z oblikovalko je natančno opredelila fizične 
lokacije za nameščanje elementov glede na material in možnosti namestitve, sooblikovala je izbor 
fizičnih nosilcev usmerjevalnega sistema, z izvajalcem pa je sodelovala pri nastajanju fizičnih enot. Na 
koncu je sodelovala pri nameščanju elementov usmerjevalnega sistema. Pri izvedbi je z delovno 
skupino intenzivno sodeloval tudi tajnik Borut Gaber, pri pripravi poimenovanj študijskih sob pa Borut 
Gombač. 
Z namestitvijo mikronapisov na police se je usmerjevalni sistem vizualno povezal v celoto in zares 
deluje kot sistem, kakor je bilo v večfaznem projektu načrtovano že na začetku. Piko na i in predvideni 
pridih igrivosti bo sistem dobil še z namestitvijo zadnje faze – imeni ob študijskih sobah in citati na 
raznih mestih v knjižnici.  
Po dokončani 3. fazi bo proces uvedbe novega usmerjevalnega sistema UKM zaključen, sledilo pa mu 
bo vzdrževanje, dopolnjevanje in drobni popravki, zato delovna skupina že razmišlja o potrebi po 
bodoči koordinaciji in financiranju projekta. 
 

11.  Popisne komisi je  so namenjene popisu neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev. Te so: 

  centralna popisna komisi ja  

  komisi ja za popis računalniške opreme  

  komisi ja za popis knj ižničnega gradiva  

 komisi ja za uničenje osnovnih sredstev . 
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Dejavnost  
Ravnateljičino ekipo sestavljajo pomočnica za strokovno področje mag. Dunja Legat, tajnik knjižnice 

Borut Gaber za poslovno področje, dr. Jerneja Ferlež za promocijo in stike z javnostmi, za tajniška 

opravila in komunikacijo navzven pa skrbi Vlasta Simonič. Sledimo zastavljenim strateškim ciljem, 

usklajujemo delo vseh organizacijskih enot in se trudimo za pozitivno podobo knjižnice v akademskem 

in v regionalnem okolju, ki jima je knjižnica namenjena in jima s svojimi storitvami služi. Skrbimo za 

smotrno, transparentno in racionalno porabo sredstev, za upoštevanje zakonodaje – od 

delovnopravne do knjižničarske na področju stroke. Ravnateljica vodi številne organe upravljanja in v 

nekaterih, ki so s knjižnico tesno povezani, tudi sodeluje pri odločanju ali predlaganju razvojnih rešitev. 

Sklicuje tedenske sestanke z vodji enot, ki poročajo o poteku dela in o uresničevanju letnega načrta 

dela, spremlja delo komisij in delovnih skupin. Stalno evalvira rezultate dela in skupaj s sodelavci rešuje 

morebitne težave. Sredstev za izvajanje javne službe je iz leta v leto manj, zato je vse težje ohranjati 

nivo kakovosti storitev in slediti razvoju knjižnic, ki smo si jih postavili za zgled. Na tej poti je 

najpomembnejše spremljanje zadovoljstva uporabnikov knjižničnih storitev, zadovoljstvo zaposlenih z 

delom v knjižnici in prepoznavanje strokovnih referenc in njenih potencialov. To dokazuje tudi 

imenovanje v delovno skupino pri MIZŠ za oblikovanje razvojne strategije slovenskih visokošolskih 

knjižnic. Pomembna naloga ravnateljice je tudi poročanje o delovnih rezultatih vodstvu in organom 

Univerze v Mariboru, resornemu ministrstvu, ARRS in Mestni občni Maribor kot njenim financerjem. 

 
zpostavljamo v 2017  
Ravnateljičin delovni koledar je izpolnjen z raznolikimi dejavnostmi. Ob rednem vodenju in 

upravljanju knjižnice prevladujejo številni dogodki in prireditve, ki jih običajno nagovori kot 

gostiteljica, soavtorica ali pobudnica dogodka. Pri tem izstopajo Zasedanja s knjigami, ki popularizirajo 

različna področja, od leposlovja do strokovnih ali znanstvenih del, projekti: Poezija povezuje, Izrazi.se, 

Noč raziskovalcev, Študentski oktober, Dan Primoža Trubarja, šahovski turnir, bralni krožek, obeležitev 

slovenskega kulturnega praznika …  

Leto 2017 so zaznamovale tudi zapuščine znanih mariborskih osebnosti, ki smo jih prevzeli v varovanje 

in oskrbo in jih po ureditvi tudi primerno promovirali. Take so bile: zapuščina etnologa Angelosa Baša, 

profesorja dr. Vilijema Brumca - soustanovitelja ali dekana treh mariborskih fakultet, cenjenega 

umetniškega fotografa Boga Čerina. 

 

Pri upravljanju oziroma vodenju naj izpostavimo redne tedenske sestanke z vodji enot, vodenje 

strokovnega sveta, sestanke po enotah, udeležbo v različnih komisijah (za promocijo, nabavna 

komisija, komisija za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM, statutarna komisija, komisija za 

knjižnični sistem UM, delovna skupina za Digitalno knjižnico UM in druge). 

 

Za povezovanje z univerzitetnim okoljem smo skrbeli z udeležbo na strateških kolegijih rektorja (6), na 

kolegijih dekanov, na senatu, sejah Upravnega odbora UM, na seji Študentskega sveta UM. Gostili smo 

komisijo za znanstvenoraziskovalno dejavnost, komisijo za ocenjevanje kakovosti in nekajkrat 

prorektorico za kakovost, ki je bila naša vez z rektoratom. 

Delovna področja smo usklajevali z vodjo kariernega centra, z vodjo računalniškega centra in z vodjo 

mednarodne pisarne na UM. Posebno skrb namenjamo sodelovanju Društva študentov invalidov, da 

bi ljudem s posebnimi potrebami omogočili lažji dostop do prostorov in storitev knjižnice. 

Z okoljem, v katerem delujemo, smo se povezovali na srečanjih direktorjev kulturnih ustanov v mestu, 

z direktorjem Izuma, Centralne tehniške knjižnice iz Ljubljane in direktorjem knjižnice Univerze na 

Primorskem. Iskali smo možnosti sodelovanja s predstavniki UKC Maribor. 

I 
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V okviru Komisije za knjižnični sistem smo skušali preko njenih predstavnikov v komisiji doseči 

odločevalce na fakultetah in v vrstah študentov. Kot dokaz dobrega sodelovanja smo ob prisotnosti 

prorektorja za znanstvenoraziskovalno dejavnost prof. dr. Nika Samca in prorektorice študentke Maje 

Žibert v uporabo predali skener v okviru akcije Študenti študentom. 

 

Samozavestno dokazujemo, da smo pri razvoju stroke ena od vodilnih univerzitetnih knjižnic v Sloveniji 

in da v strokovnem okolju pogosto predstavljamo primere dobrih praks. Delovnih srečanj je bilo v letu 

2017 kar nekaj. Ravnateljica je tudi članica Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, članica 

izvršnega odbora Društva univerzitetnih učiteljev in članica sveta CTK in Mariborske knjižnice. Med 

drugim je članica uredniških odborov revije Knjižnica in časopisa za kulturo in znanost Slovenica 

slovenskega društva Sava iz Beograda. Aktivno je sodelovala na srečanju visokošolskih knjižničarjev na 

Pravni fakulteti v Ljubljani s tematiko pomena informacijskega opismenjevanja med študenti. 

Sodelovala je tudi v pogovornih oddajah na radiu in televiziji, kjer je opravila tudi osebni intervju o delu 

ravnatelja druge največje knjižnice v Sloveniji. 

 

Na področju mednarodnega sodelovanja velja izpostaviti izvedbo mobilnosti knjižničarjev iz Evrope 

Erasmus Staff exchange v maju in ravnateljičino udeležbo na taki izmenjavi v mestecu Faro na 

Portugalskem. Potem nas je obiskala avstrijska veleposlanica, direktor Kulturnega foruma Republike 

Avstrije, veleposlanik Izraela in kolegi knjižničarji iz Prage. 

 

Članstvo v Klubu prijateljev UKM počasi narašča in dosega število 100. Vredno je gojiti prijateljstvo s 

podporniki UKM, saj se to odraža pri našem ugledu in njihovi pripravljenosti za donacije. Klub vodi 

ugledni slovenski pesnik, Prešernov nagrajenec Andrej Brvar. Vsak član po svojih najboljših močeh, 

vplivu, znanju ali denarni podpori pomaga knjižnici. Naša letošnja pridobitev iz sredstev Kluba je 

glasbeni fotelj za sprostitev. Smo ena redkih knjižnic, ki našim obiskovalcem ponuja sprostitev ob 

poslušanju različnih glasbenih zvrsti s pomočjo »beatnika.« 

 

Med 75 zaposlenimi želimo vzdrževati motiviranost za delo, saj ugotavljamo, da zanjo ni edini razlog 

plača. Zato smo organizirali strokovno ekskurzijo v Osijek in Vukovar z ogledom muzeja Vučedolske 

kulture. Zaposleni se neformalno izobražujejo, pridobivajo dodatne kompetence (npr. jezikovno 

izpopolnjevanje). V okviru rednih srečanj t. i. »top teme« si izmenjujemo vtise s strokovnih poti, 

konferenc, primere dobrih praks v posameznih enotah, preverjamo kakovost in po letnih razgovorih 

skušamo nagrajevati delovno uspešne. Skrbimo tudi za tiste ljudi, ki izrazijo željo po sodelovanju z nami. 

Povabimo jih na razgovor in v obliki prostovoljstva smo prišli do številnih uspešnih rezultatov, saj to 

pomeni svež, neobremenjen pogled na knjižnico od zunaj. Tako je nastajal scenarij za promocijski film 

o knjižnici. Zaposleni se družijo tudi na pikniku. V času novoletnih praznikov se srečamo z upokojenimi 

sodelavci. V času Študentskega oktobra pa smo s popularno skupino Mi2 poskrbeli za odličen obisk 

naših potencialnih novih članov. In cilj je bil dosežen. 

 

Stalno skrbimo za zunanjo urejenost okolice knjižnice in njene notranjosti, predvsem za redno 

inventuro v skladiščih. Ob nasvetih bivše direktorice Umetnostne galerije Maribor gospe Prosenc smo 

uredili in namestili številna likovna dela, ki smo jih pridobili v obdobju delovanja knjižnice. 

 

Žal gospodarske in politične razmere v državi ne omogočajo stabilnega financiranja in posledično 

realnega načrtovanja, zato postajajo rebalansi vsebine dela in financ naša vsakoletna praksa. 
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Udeleženci strokovne ekskurzije na predstavitvi Oddelka za informacijske znanosti Gradske i sveučilišne knjižnice 
Osijek ter na skupinski fotografiji z gostiteljicama 

 
 
  



52 

 
 

V Enoti za podporo študiju in raziskovanju (EPŠR) opravljamo strokovno referentstvo, informacijsko 
opismenjevanje in izobraževanje uporabnikov ter izdelujemo bibliografije. V enoto spadajo tudi 
Evropski dokumentacijski center, Avstrijska čitalnica ter Patlib center, skrbniki katerih so sodelavci naše 
enote. V letu 2017 beležimo daljšo odstotnost vodje enote Mirjane Gazvoda. 
 

Del dejavnosti strokovnega referentstva opravljajo tudi sodelavci iz drugih enot knjižnice, in sicer 
skrbijo za strokovna področja bibliotekarstvo, geografija, zgodovina, arheologija in biografija, 
domoznanstvo ter glasba in film. Pri ponudbi in izvedbi izobraževanj sodelujejo tudi sodelavci Enote za 
informatiko in digitalno knjižnico. 
 

 
 

Dejavnost  
Strokovni referenti gradimo knjižnično zbirko s svojih strokovnih področij ob sodelovanju s fakultetnimi 
knjižnicami UM ter profesorji. Pri nabavi gradiva skušamo namreč upoštevati njihove želje, ažurno pa 
pregledujemo tudi študijske programe oz. sezname obvezne in priporočene študijske literature. V 
največji možni meri poskušamo pri nabavi gradiva upoštevati tudi predloge naših uporabnikov. Nakupe 
gradiva strokovni referenti tudi katalogiziramo, vse gradivo z naših strokovnih področij pa ne glede na 
način nabave tudi vsebinsko obdelamo. 
 

zpostavljamo v 2017  
Raziskovalni  vodiči  (LibGuides)  so našim uporabnikom od februarja dosegljivi v prenovljeni 

obliki. V letu 2017 se je število vodičev v primerjavi z letom poprej povečalo za 9 in tako lahko naši 

uporabniki izbirajo med 50-imi raziskovalnimi vodiči po vseh znanstvenih disciplinah UM ter 

strokovnimi vodiči o ponudbi izobraževanj naše knjižnice, odprtem dostopu, orodjih za citiranje ter 

DKUM-u. Dostop do vodičev je omogočen na naslovu http://libguides.ukm.um.si. 
 

Izdaja monografi je o prof.  Vi l jemu Brumcu.  Leta 2016 je naša knjižnica prevzela in popisala 
obsežno zapuščino prof. Viljema Brumca, znanega ginekologa, porodničarja, ustanovitelja dveh 
fakultet in pomembnega člana akademske skupnosti UM. Skoraj polovico zapuščine smo uvrstili v naš 
fond. Kot zaključek tega projekta smo v Zbirki osebnosti v soavtorstvu Bože Janžekovič izdali 
monografijo Viljem Brumec: 1925 – 2014. 
 

 
 

S predstavitve monografije, posvečene osebni zapuščini zasl. prof. dr. Viljema Brumca, ki jo je družina podarila 
UKM 

I 

http://libguides.ukm.um.si/
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29. septembra smo, kot že nekaj let zapored, izpeljali Evropsko noč raziskovalcev 2017 . Jerneja 
Grašič in Miloš Petrovič sta kot podporo znanosti predstavila elektronske vire. Odprli smo dve razstavi, 
in sicer »µ svet« avtorjev dr. Maje Rupnik ter Matjaža Wenzla in »Ženske v naravoslovju in tehniki« 
avtoric Renate Močnik in Bože Janžekovič. Na odprtju razstav je bila prisotna prof. dr. Lučka Kajfež 
Bogataj, sodobitnica Nobelove nagrade za mir kot članica odbora IPPC OZN za leto 2007. V okviru EU 
kotička so bile predstavljene karierne možnosti pod skupnim naslovom »Raziskovalec bom«. V 
večernih urah je potekala Zibelka znanja oz. pogovori z raziskovalkami, in sicer red. prof. ddr. Ano Vovk 
Korže, izr. prof. dr. Janjo Hojnik ter red. prof. dr. Majo Rupnik. 
 

V mesecu oktobru je potekal že tradicionalni Študentski  oktober , v sklopu katerega so potekale 
predstavitve knjižnice Kdo in kaj, Vpisujejo znani, ki se ga je udeležila humanitarka Breda Ščap, 
organiziran je bil tudi tutorski izlet po UKM ter Tržnica pod arkadami. Zelo odmeven in obiskan je bil 
glasbeno-literarni nastop skupine MI2 z naslovom MI2 pišema poezije. 
Ob tem je 27. 10. potekal še 6. šahovski  turnir , ob katerem smo pripravili predavanje prof. Darka 
Špelca z naslovom O zgodovini  evropskega šaha  ter priložnostno razstavo, ki je prikazala delček 
bogate šahovske zapuščine v UKM. Za izvedbo in organizacijo šahovskega turnirja je poskrbela 
Bernarda Korez. 
 
 

Ostale aktivnosti  
Zelo aktivni smo bili na področju informacijskega opismenjevanja za študente (največji porast beležimo 
pri številu izvedenih izobraževanj za študente strojništva, arhitekture in prava), za raziskovalce in za 
druge uporabnike. Posebej smo pozorni na dijake, ki so naši potencialni uporabniki. Bili smo mentorji 
študentom bibliotekarstva in germanistike, sodelovali smo pri organizaciji različnih dogodkov in 
projektov v knjižnici ter pri izdaji publikacij, sprejemali smo tuje goste oz. skupine in organizirali prvi 
Erasmus Staff Training Week for Librarian s. Naše zadolžitve so obsegale tudi prevajanje za 
potrebe knjižnice, pripravo razstav in prireditev, organizacijo študijskih obiskov, obiske sejmov, 
posvetovanj, strokovno smo se izpopolnjevali na prireditvah, simpozijih in strokovnih srečanjih ter 
objavljali strokovne prispevke. Koordinirali smo javna dela in delovno prakso, sodelovali pri 
popoldanskem informatorstvu ter inventuri knjižničnega gradiva, določali UDK-vrstilce diplomskim 
nalogam za tiste fakultete, ki nimajo svojih matičnih knjižnic: Naše delo je bilo Aktivno tudi v komisijah 
in delovnih skupinah, zlasti v delovni skupini za usmerjevalni sistem. 

 
Tabela 22: Opravljeno delo v enoti v letu 2017 

 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 

2017 

Število bibliografskih 
enot oz. enot 

informacij 
2016 

Indeks 17/16 

načrtovano realizirano 

Opisna in vsebinska 
katalogizacija 

tekoča 
obdelava 

4.312 5.042 86 

Redakcije 800 582 1.300 45 

Posredovanje informacij 500 1.250 1.092 114 

 
Postopek stalne redakcije knjižničnega gradiva poteka v prostem pristopu in v skladišču. 
 
Število posredovanih informacij je odvisno od informacijskih potreb naših uporabnikov.  
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Tabela 23: Vsebinska obdelava ali opisna katalogizacija z vsebinsko obdelavo po posameznih strokovnih 
področjih 

 

 2017 2016 
Indeks 
17/16 

psihologija, pedagogika, etnologija, umetnost, gledališče, šport 
(delovna koda, gesla) 

133* 322 41* 

naravoslovje, biologija, medicina, kmetijstvo 792 769 103 

uporabne vede, tehniške vede, računalništvo, kemija, 
arhitektura 

358 618 58 

splošno, filozofija, verstvo, pravo, ekonomija 346 933 37 

jezikoslovje, književnost 846 544 155 

bibliotekarstvo 71 81 84 

glasba, film 1.244 1.065 117 

zgodovina, arheologija 345 396 87 

domoznanstvo 206 163 126 

zemljepis 90 151 60 

SKUPAJ 4.518 5.042 90 
 
 

Razlog za razliko med obdelanim gradivom v primerjavi z letom prej je v dolgotrajni bolniški odsotnosti 
vodje enote* ter številnih dodatnih in drugih obveznostih strokovnih referentov znotraj naše enote 
(segment razvoja raziskovalnih vodičev in e-gradiv, razstave, povečano število izobraževanj). V statistiki 
tudi ni prikazana hitra obdelava obveznih izvodov. 
 

 

 
Dejavnost  
Leto 2017 je bilo za Avstrijsko čitalnico (AČ) v znamenju kadrovskih sprememb, saj se je menjalo 
vodstvo Avstrijskega kulturnega foruma Ljubljana, in sicer ga sedaj namesto Marie-Therese Hermges 
vodi Andreas Pawlitschek. Konec poletnega semestra je svoj mandat predčasno zaključila tudi ÖAD-
lektorica Ursula Fahrengruber, sicer sodelavka Oddelka za germanistiko FF UM. Kljub tem 
spremembam je dejavnost AČ potekala nemoteno, nadaljevali smo s koordinirano nabavo gradiva na 
osnovi predlogov profesorjev mariborske Filozofske fakultete, čeprav zaradi zmanjšanega proračuna v 
precej okrnjenem obsegu, zainteresiranim uporabnikom pa smo posredovali informacije predvsem o 
možnostih študija na avstrijskih univerzah in štipendijah. V sodelovanju z Avstrijskim kulturnim 
forumom Ljubljana, Oddelkom za germanistiko in Oddelkom za prevodoslovje Filozofske fakultete 
Maribor, Društvom slovensko-avstrijskega prijateljstva Maribor in Kulturnim društvom nemško 
govorečih žena Mostovi Maribor smo za naše uporabnike pripravili nabor najrazličnejših prireditev, 
predstavitev knjižnih novosti, tematska predavanja in seminar. V sodelovanju s prej omenjenima 
oddelkoma smo aktivno sodelovali tudi na področju izobraževanja uporabnikov oz. informacijskega 
opismenjevanja študentov. Študentom germanistike smo predstavili tudi bibliotekarski poklic. Še 
naprej tesno sodelujemo z avstrijskim Ministrstvom za Evropo, integracijo in zunanje zadeve ter 
Avstrijskim literarnim združenjem. 
 
 

zpostavljamo v 2017 
V sklopu dejavnosti AČ smo organizirali literarna branja, in sicer Franzobla,  E lene Messner in 
Otta Tremetzbergerja , sodelovali pa smo tudi pri organizaciji poletne prevajalske šole TRANS 

2017 -  Translat ion und Migrat ion . Skupaj s Kulturnim društvom nemško govorečih žena Mostovi 
Maribor in Zvezo kulturnih društev Maribor smo oktobra pripravili prireditev Povabljeni k 
skupnemu spominjanju –  ob 500. obletnici  reformacije . Prav tako oktobra je v okviru 

I 
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festivala Kult Štajerska II v soorganizaciji naše AČ ter Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva 
Maribor potekal tudi seminar Geografska imena na slovenskem in avstri jskem Štajerskem 
I I . Ob 300. obletnici rojstva Marije Terezije smo pripravili prireditev z dvema predavanjema Marija 
Terezija -  ženska moč in vol ja do živl jenja  dr. Monice Kurzel-Runtscheiner, direktorice Die 
Kaiserliche Wagenburg iz Dunaja, ter Sare Hašaj Marija Terezi ja v izbranih slovenskih in tuj ih 
znanstvenih in strokovnih objavah . Posebej velja izpostaviti tudi skupno predstavitev AČ in 
Avstrijskega kulturnega foruma 
Ljubljana na Debatni kavarni  
Slovenskega knjižnega sejma , 
saj so bile v fokusu države Avstrija, 
Nemčija in Švica. Na predstavitvi 
oz. pogovoru z naslovom 
Promocija avstri jske 
l iterarne ponudbe in 
možnosti  sodelovanja z  
Avstri jo  je bila naša AČ 
predstavljena kot edina Avstrijska 
čitalnica v Sloveniji. Predstavljeni 
so bili tudi načini promocije 
literature, možnosti bivanja v 
Avstriji glede umetniških, 
raziskovalnih in študijskih rezidenc ter štipendij, ponudba sofinanciranja prevodov, prevajalskih 
delavnic, srečanj ter rezultati tega skrbno razvitega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo ter 
avstrijskimi čitalnicami drugod po svetu. 
 

 
Tabela 24: Zbirka AČ 

 

Gradivo/število enot 2017 2016 Indeks 17/16 

Knjižno gradivo 7.307 7.147 102 

Serijske publikacije 4.792 4.756 101 

Neknjižno gradivo (CD-ROM) 208 195 107 

Skupaj 12.307 12.098 102 

 
 

Tabela 25: Načrtovano delo AČ v letu 2017 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 

2017 

Število 
bibliografskih enot 
oz. enot informacij 

2016 

Indeks 
17/16 

načrtovano realizirano 

Vsebinska obdelava  150 110 44 250 

Redakcije 100 130 120 108 

Posredovanje informacij 100 80 80 100 

Izposoja 2.000 1.845* 2.683 69* 

 
*Zaradi prehoda na novo aplikacijo statistika COBISS3/Izposoje verjetno ni najbolj zanesljiva. 
 
Zbirko ureja bibliotekarka Mateja Pongrac, strokovna referentka za jezikoslovje in književnosti. 
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Dejavnost  
Zbirka EDC vsebuje uradne publikacije in dokumente inštitucij Evropske unije s področij evropskega 
prava, evropskih integracij ter evropske politike in inštitucij. S svojim bogatim fondom podpira učne 
programe na univerzi, ki se ukvarjajo z Evropsko unijo oz. s procesi integracije. Tako prispeva k 
boljšemu poznavanju politike Evropske unije ter omogoča dostop do njenih dokumentov. 
 
Zbirko ureja bibliotekar Miloš Petrovič, strokovni referent za družboslovje (splošno, filozofijo, verstva, 
pravo in ekonomijo). 
 
Posebnih novosti oz. dogodkov v zvezi s centrom v letu 2017 ni bilo. 
 
 

 

 
Dejavnost  
PATLIB-center deluje v naši knjižnici od leta 2003, ko mu je Urad RS za intelektualno lastnino priznal 
status uradnega informacijskega centra za področje industrijske lastnine. S tem je UKM kot prva 
knjižnica v Sloveniji postala del mreže Patlib (PATent LIBrary) centrov Evropske patentne organizacije 
(EPO). 
 
Namembnost PATLIB centrov se zaradi lažje dostopnosti podatkov na spletu v zadnjem času spreminja. 
Poizvedb, ki so se izvajale prejšnja leta, ni več, saj Espacenet (zbirka z več kot 100 milijoni patentnih 
dokumentov) omogoča prost dostop do podatkov o izumih in tehničnih izboljšavah. Kljub vsemu pa se 
v UKM trudimo vzdrževati in poglabljati znanja, ki so potrebna, da ostajamo zadovoljivo informirani o 
spremembah, ki se dogajajo na tem področju. Spremembam sledimo tako z izobraževanjem s pomočjo 
organiziranih on–line tečajev kot z udeležbo na konferencah, ki jih nudi EPO. 
 

Skrbnica centra je bibliotekarka Renata Močnik, strokovna referentka za uporabne vede, tehniko, 

računalništvo, kemijo in arhitekturo. 

 
 

zpostavljamo v 2017 
Udeležili smo se 28. konference evropskih patentnih informacijskih centrov (PATLIB2017), ki je 
potekala 3. in 4. maja v Münchnu. Konferenco je obiskalo okoli 200 predstavnikov patentnih uradov 

in PATLIB centrov iz 37 držav članic EPO. Iz Slovenije sva bila prisotna predstavnika obeh PATLIB centrov 
iz Slovenije (CTK Ljubljana in UKM Maribor). PATLIB konferenca v Münchnu poteka vsako drugo leto in 
je organizirana v obliki učnih delavnic. Tako je bilo tudi letos. Konferenčni program je obravnaval 
potrebe po usposabljanju predstavnikov evropskih patentnih informacijskih centrov. Namen 
usposabljanja je bil uporabnikom zagotoviti boljše patentne informacijske storitve. Pri oblikovanju 
programa usposabljanja smo že predhodno imeli možnost sodelovanja vsi, ki smo bili prijavljeni na 
konferenco. Tako je bilo izobraževanje usmerjeno ciljno in v skladu s potrebami večine PATLIB-centrov. 

  

I 
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Dejavnost  
Priprava osebnih bibliografij za sodelavce UKM in članice UM, ki nimajo svojih knjižnic, pridružene 
članice UM, zunanje sodelavce in za druge uporabnike. Redakcija bibliografije UM, ki zajema 
spremljanje sprememb in novosti pravilnikov, tipologije, katalogizacije in habilitacijskih postopkov. 
Sodelovanje z bibliografi, OSIC-i, IZUM-om, habilitacijsko komisijo, KISUM-om, rektoratom UM, 
Komisijo za katalogizacijo (NUK) itd. Sprotno ažuriranje bloga bibliografov UM BiblioUM (novosti in 
spremembe, vrednotenje znanstvenega dela ipd.) ter vseh šestih raziskovalnih vodičev (LibGuides), ki 
smo jih ustvarili. Sodelujemo s ProQuest-om pri oddaji disertacij UM v mednarodno bazo Disseration 
& Thesis A&I v vlogi redaktorja ter pobudnika sprememb za oddajo za potrebe UM. V sklopu tega tudi 
sodelujemo z referati za podiplomski študij na vseh članicah UM. Promocija odprtega dostopa do 
znanstvenih informacij (licenca CC) in svetovanje avtorjem znanstvenoraziskovalnih prispevkov o 
načinih objavljanja, metodah vrednotenja, tipologiji ARRS in pomenu OSIC-ev. 
 
 

zpostavljamo v 2017 
Bibliografski  kazalci  uspešnosti  za izvolitev v naziv  - v sodelovanju z IZUM-om in 
habilitacijsko komisijo UM smo sproti reševali probleme in nepravilnosti pri izračunih točk v 

aplikaciji Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na UM, ki smo jo pred enim letom objavili 
za potrebe avtomatiziranega vrednotenja bibliografskih kazalcev uspešnosti za potrebe habilitacije. Pri 
oddaji habilitacijskih vlog je namreč obvezno priložiti tudi izpis vrednotenja in bibliografije iz aplikacije. 
S tem smo poenotili in poenostavili proces oddaje habilitacijskih vlog na vseh članicah univerze. 
 
Aktivno smo sodelovali v delovni skupini za bibliografije pri Društvu dokumentalistov in informatorjev 
Slovenije. Sodelovali smo tudi pri izobraževanju uporabnikov, redno obveščali bibliografe in 
raziskovalce o spremembah vrednotenja znanstvenoraziskovalne uspešnosti preko bloga BiblioUM ter 
se udeleževali permanentnega izobraževanja na IZUM-u. 
 
Kreirali smo 5 novih raziskovalnih vodičev UKM: 

 Bibliografija raziskovalcev na UM, 

 Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na UM, 

 Nezaupanja vredne založniške prakse, 

 Oddaja disertacij UM v ProQuest Dissertation & Thesis A&I in 

 Odprtodostopne revije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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Aktivni smo bili tudi v komisiji za odprti dostop, kjer smo na področju odprtega dostopa uspeli 
oblikovati portal v sklopu raziskovalnih vodičev UKM Odprimo:UM .  Na portalu predstavljamo 
osnovne informacije s področja odprtega dostopa, načina objavljanja in založništva, vrednotenja, 
opozarjamo pa tudi na pasti odprtega dostopa. Portal se sproti dopolnjuje in obnavlja. O nujnosti 
tovrstnega portala priča podatek, da je v samo dveh dneh po objavi ta raziskovalni vodič pristal na 3. 
mestu po gledanosti med več kot 40. raziskovalnimi vodiči, ki jih ponuja UKM. 
 
Izvedli smo 5 predavanj za zaposlene na UM o odprtem dostopu, metodah vrednotenja znanstvene 
uspešnosti v Sloveniji, plagiatorstvu, citiranju, nezaupanja vrednem elektronskem založništvu in 
nezaupanja vrednih revijah. 
 
Pripravili smo osnutek Pravilnika o odprtem dostopu na UM , ki je bil konec leta 2017 še v 
postopku sprejetja na UM. 
 
Podeljevali smo kupone za brezplačno odprtodostopno objavo za bazo Royal Society of Chemistry. 
 
Ostale aktivnosti  
 
Zapisi  za bibl iografi jo raziskovalcev v letu 2017 
 
 

Tabela 26: Realizacija načrtovanih zapisov za potrebe bibliografij v UKM za leto 2017 
 

Zapisi 
Članki in sestavki 

Monog. in druga 
zaključena dela 

Kontinuirani 
viri 

Izvedena dela Skupaj 

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

kreirani 
zapisi 

600/664 300/738 18 160/203 
1.060/1.605 

indeks 17/16 

151 

redaktirani 
zapisi 

388 1.069 61 128 

6007/1.646 

Indeks 17/16 
274 

 
 
Presežen je načrt kreiranih zapisov v COBISS.SI za potrebe bibliografij. V letu 2017 smo imeli še vedno 
sklenjene pogodbe s Fakulteto za energetiko, Oddelkom za arhitekturo (Fakulteta za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhitekturo UM), z Nacionalnim laboratorijem za varstvo zdravja Maribor, 
Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Visoko šolo za zdravstvene vede Slovenj Gradec ter Pokrajinskim 
muzejem Maribor. 
 
Število redakcij se je precej zvišalo, saj skušamo upoštevati vsa navodila, ki jih dobimo s strani 
bibliografske kontrole IZUM-a in posledično odpravimo napake ali dopolnimo zapise po njihovih 
priporočilih. Kar nekaj redaktiranih zapisov pa je vezanih na dopolnitev zapisa za potrebe bibliografije, 
kar pomeni, da so dela že vnešena v bazo in jih je bilo potrebno dopolniti le s tipologijo in dodatnimi 
podatki o avtorjih. 

 
  

                                                           
7 Načrtovano je bilo skupno 600 redaktiranih zapisov ne glede na vrsto zapisa. 
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Tabela 27: Zapisi za bibliografijo raziskovalcev v letu 2017 po visokošolskih knjižnicah UM glede na vrsto gradiva 

 

 
 
 

Knjižnica 

2017 2016 

Kreirani/redaktirani zapisi Kreirani/redaktirani zapisi 

Članki 
in 

sestavki 

Monog. 
in druga 
zaključ. 

dela 

Izvede
na 

dela 

Kontinuirani 
viri8 

Članki in 
sestavki 

Monog. 
in druga 
zaključ. 

dela 

Izvede
na 

dela 

Kontin
uirani 

viri 

KTF9 972 2.093 221 68 998 1.795 274 52 
EPF  314 471 110 8 292 1.263 122 22 
Miklošičev
a 
knjižnica10 

914 728 614 30 1.108 1.717 753 18 

PF 234 485 159 8 243 521 79 4 
FKBV 161 124 140 6 150 200 125 10 

FOV 176 174 23 2 166 1.098 14 0 

FVV  187 396 202 2 290 386 55 2 

FZV  90 178 20 2 100 285 14 2 

FE  82 76 11 3 50 54 7 2 

FL 76 119 17 1 85 70 20 1 

MF 182 32 29 1 236 19 33 2 

FT 106 56 32 1 37 49 39 3 

UKM 664 738 203 195 862 94 50 130 

Skupaj 4.158 5.670 1.781 327 4.617 7.551 1.585 248 

Skupaj 11.936 14.001 

 
  

                                                           
8 Upoštevani so vsi zapisi za kontinuirane vire, ker ni mogoče ločiti, kateri so kreirani za potrebe bibliografije. Zaradi 

poenotenja podatkov so tudi za UKM v tej tabeli upoštevani vsi zapisi, v prejšnji tabeli pa samo zapisi za potrebe bibliografij, 

zato razlika v podatku. 
9 Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo in Fakulteta za strojništvo. 
10 Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta, Fakulteta za matematiko in naravoslovje. 
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Tabela 28: Indeks rasti vseh kreiranih zapisov za bibliografijo raziskovalcev v letu 2017 po posameznih 

visokošolskih knjižnicah UM 
 

Knjižnica 
2017 2016 

Indeks 17/16 
Kreirani zapisi Kreirani zapisi 

KTF 3.354 3.119 107 

EPF 903 1.699 53 

Miklošičeva knjižnica 2.286 3.596 63 

PF 886 847 104 

FKBV 431 485 88 

FOV 375 1.278 29 

FVV 787 733 107 

FZV 290 401 72 

UKM 1.631 1.136 144 

FE 172 113 152 

FL 213 176 121 

MF 244 290 84 

FT 195 128 152 

Skupaj (brez UKM) 10.136 12.865 78 

Skupaj 11.936 14.001 85 

 
 
Iz rezultatov je razvidno, da za potrebe bibliografije na Univerzi v Mariboru v številu kreiranih zapisov 
ni bistvenega odstopanja. Na nekaj članicah obstaja trend povišanja števila kreiranih vnosov. Deloma 
to lahko utemeljujemo z uvedbo novih študijskih programov in z večjim številom zunanjih sodelavcev, 
ki pred tem svojih biblografij niso imeli. 
 
Največja odstopanja so vidna na Ekonomsko-poslovni fakulteti, Miklošičevi knjižnici in Fakulteti za 
organizacijske vede, kjer se je število vnosov znižalo, ter v UKM in na Fakulteti za turizem, kjer se je 
število zapisov zvišalo. 
 
Bibliografi sami na končno število vnosov nimamo vpliva, saj je le-to odvisno od števila objav avtorjev 
ter njihove zainteresiranosti, da se te objave za potrebe bibliografije vnesejo v bazo COBIB.SI. 
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Tabela 29: Indeks rasti zapisov v bazo CONOR.SI11 v letu 2017 
 

Knjižnica 

2017 2016 

Indeks 17/16 
Kreirani zapisi 

Kreirani  
zapisi 

UKM 2.601 2.690 96 

KTF 1.517 1.361 111 

EPF 383 974 39 

Miklošičeva knjižnica 690 1.358 50 

PF 373 343 108 

FKBV 207 361 57 

FOV 146 963 15 

FVV 226 396 57 

FZV 172 303 56 

FE 46 37 124 

FL 119 113 105 

MF 120 94 127 

FT 65 51 127 

Skupaj (brez UKM) 4.064 6.354 63 

Skupaj 6.665 9.044 73 

 
 
Opazen je trend padanja kreiranih normativnih značnic, kar je verjetno posledica vedno bolj urejenih 
normativnih značnic, po drugi strani pa je to lahko pokazatelj, da avtorji UM objavljajo svoje prispevke 
z že uveljavljenimi soavtorji. 
 

Analiza znanstvenoraz iskovalne uspešnosti  UM 
UM tudi v letu 2017 zaradi visoke cene še vedno ni uspela nabaviti bibliometričnih orodij, kot so InCites 
ali SciVal. Zaradi visokih stroškov bi jih bilo smiselno pridobiti na nacionalnem nivoju. 
 

V letu 2017 je zaživela aplikacija Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv UM, ki jo je razvil 
IZUM in je implementirana v podatkovno bazo SICRIS. Omogoča izpis vrednotenja 
znanstvenoraziskovalnega dela za potrebe habilitacije. S tem smo bili prva univerza z več članicami v 
Sloveniji, ki ima poenoteno aplikacijo. 
 
Promocija znanstvenoraziskovalnega dela UM  
Doktorske naloge UM se tekoče oddajajo v ProQuestovo bazo Dissertations & Thesis. V letu 2017 se je 
redna oddaja disertacij povečala, saj smo dosegli, da so na senatu UM ponovno opozorili na obvezno 
oddajo disertacij v omenjeno bazo. V letu 2017 je bilo tako oddanih 46 disertacij, in sicer: 

 13 disertacij s Filozofske fakultete, 

 2 disertaciji s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, 

 4 disertacije s Pedagoške fakultete, 

 2 disertacija s Fakultete za varnostne vede 

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

članicah UM. 
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 7 disertacij s Fakultete za strojništvo, 

 15 disertacij z Medicinske fakultete, 

 2 disertaciji s Fakultete za naravoslovje in matematiko, 

 1 disertacija s Fakultete za organizacijske vede. 

 

O oddaji disertacije v bazo sproti obvestimo referate za podiplomski študij ali matično knjižnico, 

odvisno od dogovora na posamezni fakulteti. 

 
 

 

 
Dejavnost  
Univerzitetna knjižnica Maribor v okviru izobraževalne in svetovalne dejavnosti sledi strategiji 
oblikovanja knjižnice kot učnega centra univerze. Je središče iskanja, pridobivanja in posredovanja 
informacij. Informacijsko opismenjevanje omogoča celovito podporo tako pedagoškemu kadru pri 
kariernem razvoju in pridobivanju kompetenc kot študentom in drugim uporabnikom knjižnice. UKM 
želi razviti celovit model vseživljenjskega učenja, ki bo odprt, fleksibilen, prilagojen individualnim učnim 
ciljem, posameznikovim potrebam in interesom. Strategijo razvoja uresničuje UKM v okviru izvajanja 
projekta bibliotekar tutor. Izvajalci tutorske dejavnosti so bibliotekarji, ki s poučevanjem in 
predstavljanjem storitev in dejavnosti knjižnice izvajajo informacijsko opismenjevanje študentov, 
zaposlenih na UM in drugih uporabnikov knjižnice. 
 

Uspešno opravljanje študijskih obveznosti ter vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno, 
umetniško in izobraževalno dejavnost na 
UM zahteva poznavanje storitev in 
dejavnosti, ki jih nudimo knjižnice: ponudbo 
informacijskih virov v knjižnici, iskanje 
informacij, ki naj bi jih študenti znali 
ovrednotiti, etično uporabiti ter vključiti v 
študijske obveznosti. Glede na dejstvo, da je 
veliko študentov, ki naj bi po diplomi postali 
perspektivni za delodajalce, ob vstopu v 
univerzitetno študijsko okolje le delno 
informacijsko pismenih, jim knjižnice kot 
informacijska središča iskanja, pridobivanja 

in posredovanja informacij s strokovno usposobljenim osebjem in storitvami pri tem pomagajo. 

 
 

Tabela 30: Usposabljanje uporabnikov: primerjalna tabela 2014-2017 
 

Oblika 
usposabljanja 

Število 
udeležencev 

2017 

Število ur 
2017 

Število 
udeležencev 

2016 

Število ur 
2016 

Število 
udeležencev 

2015 

Število ur 
2015 

Število 
udeležencev 

2014 

Število ur 
2014 

Individualno 
usposabljanje 

1.979 205 2.019 190 1.773 212 1.858 204 

Skupinsko 
usposabljanje 

4.425 240 4.175 161 3.387 166 3.212 163 

Skupaj 6.403 445 6.194 351 5.160 378 5.070 367 
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Legenda: IO=informacijsko opismenjevanje 
 

Organigram izobraževalne dejavnosti UKM 
 
 

Module izvajamo v prostorih knjižnice ter fakultetah UM. Vsa izobraževanja so za študente in zaposlene 
na UM brezplačna. 
 
 

zpostavljamo v 2017 
Knjižnična izobraževanja so namenjena našim primarnim skupinam, to so študenti in visokošolski 
učitelji ter raziskovalci. Organizirali smo uvajalni teden za bruce, študentski oktober v UKM ter 

izobraževalne sklope naslednjih modulov: osnove informacijskega opismenjevanja, znanstveno 
komuniciranje in uporaba IK tehnologije pri študiju in raziskovanju. 
 

Tutorski  s istem UKM 
Na podlagi zaznanih potreb uporabnikov na eni strani ter široko ponudbo knjižničnih storitev na drugi 
izvajamo program bibliotekar tutor, v okviru katerega sodelujemo pri informacijskem opismenjevanje 
brucev, študentov ter visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in strokovnih delavcev UM. UKM si 
prizadeva seznaniti študente s ponudbo storitev in dejavnosti knjižnice ter z možnostmi pri reševanju 
študijskih in informacijskih problemov na začetku študija (vstopno tutorstvo), med njim (vsebinsko 
tutorstvo) ter ob njegovem zaključevanju (izstopno tutorstvo). 
 

Uvajalni  teden za bruce  
Namen uvajalnega tedna je, da bruce že pred pričetkom študija seznanimo z osnovnimi informacijami 
o dejavnostih knjižnice. Program aktivnosti je namenjen manjšim skupinam in posameznikom, obsega 
predstavitev storitev in dejavnosti knjižnice glede na področje zanimanja, ogled prostorov za 
samostojno in skupinsko delo ter informacije o vpisu, uporabi podatkovnih zbirk in paketov e-časopisov 

I 
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z možnostjo oddaljenega dostopa itd. Predstavitve so informativnega značaja in potekajo v dogovoru 
s študenti tutorji in profesorji tutorji. 
 

Študentski  oktober v UKM  
Je najobsežnejši projekt, izveden v sodelovanju s ŠS UM, ŠOUM, KMŠ in UKM. Njegov osrednji namen 
je na sproščen način nagovoriti študente k uporabi knjižnice. Obsega osrednje predavanje, tržnico 
odpisanega gradiva, predstavitve knjižnice in njenih storitev z zornega kota študentov in knjižničarjev, 
šahovski turnir, glasbeni ali literarni nastop. Lanski daleč najbolj obiskani dogodek je bil glasbeno-
literarni večer s članoma zasedbe MI2, poimenovan MI2 pišema poezije. 
 

 
 

Študentski oktober je največ obiskovalcev privabil 12. oktobra 2017 z dogodkom pod arkadami, na katerem sta 
člana zasedbe MI2 predstavila knjigo Pevci pozabljenih pesmi 

 

Za tuje študente izvajamo module informacijskega opismenjevanja v angleškem jeziku (v okviru tednov 
dobrodošlice Welcome Weeks s sekcijo Erasmus Student Network (ESN) pri Univerzi v Mariboru) ter 
individualna izobraževanja ob vpisu v knjižnico. 
 

Znanstvenemu komuniciranju so namenjeni moduli, ki omogočajo poznavanje načel 
znanstvenega publiciranja, vrednotenja bibliografij, odprtega dostopa do znanstvenih del in 
raziskovalnih podatkov. Izvajamo jih za visokošolske učitelje, raziskovalce in strokovne delavce UM pri 
informiranju učnega osebja v sklopu predavanj Obzorja 2015–2020. Posamezne vsebine modulov 
vključujemo v informacijsko opismenjevanje podiplomskih študentov.  
 

Zadnji sklop modulov je namenjen Uporabi sodobne IKT tehnologije pri  študiju in 
raziskovanju . Obsega iskanje informacij v iskalniku UM:NIK ter uporabo njegovih funkcionalnosti 
(npr. panel, shranjevanje in izvoz podatkov itd.), uporabo spletnega kataloga COBISS+ in mCOBISS, 
iskanje revij in člankov s pomočjo aplikacije BrowZine idr. Vsebuje tudi informacije o oddaljenem 
dostopu do podatkovnih zbirk in paketov e-časopisov, uporabo orodja za citiranje EndNote, 
programske opreme Office (Word, Excel, PowerPoint), uporabo tablice, mikrofilma, mikrofiša, skenerja 
itd. 
Študentom, dijakom in ostalim uporabnikom omogoča UKM pridobivanje kompetenc tudi s področja 
kulturno-umetniškega opismenjevanja: Sprehodi iz knjižnice v mesto in Izrazi.se – šola igre, 
sproščenega nastopa in pozitivne komunikacije. 
 

 
 

Na sprehodu Zeleni kotički Maribora sta obiskovalce od Stare trte do Mestnega parka popeljala mag. Niko Stare in 
Klementina Tement 
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EPOKG pokriva štiri večja področja dela: 

 pridobivanje knjižničnega gradiva; 

 obdelava monografij in neknjižnega gradiva; 

 obdelava kontinuiranih virov; 

 knjigoveška dejavnost. 
 

V Enoti sodeluje 20 sodelavcev, za določena opravila pri opremi gradiva so nam občasno pomagali 
sodelavci iz programa javnih del, ena v zmanjšanem obsegu (nekaj ur dnevno). 
 

zpostavljamo v 2017 
Drugo leto zapored smo pripravili in uspešno izvedli skupni razpis za javno naročilo vseh 
visokošolskih knjižnic UM za sofinanciranje mednarodne znanstvene literature ARRS. Pridobili smo 

4.273,68 EUR več sredstev kot preteklo leto. 
Kupili smo dragoceno bibliofilsko izdajo publikacije S črnilom in zlatom in s tem knjižnici zagotovili edini 
izvod. Publikacija je še toliko bolj dragocena, saj so v njej objavljena tudi spoznanja o najstarejšem 
gradivu iz fonda UKM, t. j. latinski rokopisni knjigi iz 12. stoletja. 
 

V letu 2017 je naraslo število CIP zapisov, in sicer na 639 (zadnji dve leti je bilo le-teh 590 oz. 528). Od 
tega je bilo 148 CIP zapisov za elektronske vire, ki v zadnjih letih konstantno rastejo (leta 2016 107 CIP 
zapisov za elektronske vire, leta 2015 pa le 85), kar je posledica povečanega objavljanja znotraj 
novoustanovljene Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru. Z Univerzitetno založbo smo sodelovali 
tudi na področju svetovanja in usklajevanja pri oblikovanju obveznih podatkov za objavo publikacij. 
 

Nadaljevalo se je akcesijsko pregledovanje starega fonda, prejetega v preteklosti, in selektivno 
uvrstitvijo le-tega v redni fond. S tem so se sprostile police v arhivskem skladišču za postavitev 
periodičnega gradiva, ki se je prestavilo iz rednega skladišča (zaključena druga faza prestavitve). 
Ocenjujemo, da smo na tak način pregledali ca. 7.000 izvodov gradiva, od tega je prevladovalo 
periodično gradivo, ki se je preusmerilo v nadaljno obdelavo. Tako je bilo skupaj v fond uvrščenih 5.542 
enot knjižnega in neknjižnega gradiva. Izpostaviti velja večje zapuščine iz preteklosti, ki smo jih v letu 
2017 zaključili: Trstenjak Mirko (pregledanih 77 tm gradiva), Jezernik Mišo (pregledanih 40 tm gradiva) 
in Košar Jože. Omeniti velja še zapuščino Angelosa Baša ter darova gospe Marije Golden in 
Frančiškanskega samostana Maribor. 
 

Uvedena je bila sistematična retrospektivna obdelava antikvarnega gradiva. Tako se je bibliografsko 
obdelalo ter v lokalni računalniški katalog dodalo 48 novih zapisov za antikvarno gradivo (skupno 75 

izvodov); od teh je 
najstarejše gradivo iz leta 
1585, najmlajše pa iz leta 
1847. Vse zahteva posebne 
pogoje hranjenja in 
rokovanja. Pri digitalizaciji 
starega gradiva je pričel 
sodelovati tudi knjigovez, 
saj je pri samem postopku 
skeniranja zaradi krhkosti 
materialov potrebno s 
tovrstnim gradivom ravnati 
strokovno in izredno 
pazljivo. Pri varovanju in 
ohranjanju materialne 

I 
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kulturne dediščine se v UKM zavedamo, da je nujen skrben odnos do starih in odpisanih materialov, 
tako da se čim več le-tega tudi reciklira in predela za ponovno uporabo. 
 
Zaradi večjega povpraševanja uporabnikov po vpogledu v članke, povezane z zgodovinskimi dogodki v 
letih 1990 in 1991, smo zvezali dva letnika časopisa Politika 1990 in 1991. 
 
Nadaljevala se je permanentna inventura; le-ta je bila sistematično uvedena tudi na arhivskih izvodih 
po metodi pregledovanja polic arhivskega skladišča: skupaj je bilo pregledanih 4.112 arhivskih izvodov, 
od tega je bilo potrebno dopolniti in/ali popraviti bibliografske podatke in podatke o zalogi za 1.184 
izvodov. 
 
Pri sodelovanju z drugimi enotami velja izpostaviti sodelovanje pri izgradnji repozitorija: uvedbo 
rednega skeniranja, ki ga je izvajal knjigovez in za to porabil 22 ur, ter sodelovanja dveh sodelavk iz 
EPOKG pri obdelavi gradiva za vnos v repozitorij, opis metapodatkov ter objavo digitalnih objektov. 
Zaznavamo povečano nadomeščanje odsotnih sodelavcev v drugih enotah, na delovnih mestih 
izposojevalcev in nadzornikov čitalnic, odsotnost sodelavcev pa nadomeščamo tudi v vratarnici. 
 

 

 
Dejavnost  

 sooblikovanje nabavne politike, 

 priprava letnih ter vmesnih poročil oz. spremljanje delovnega načrta, 

 izbor, naročanje in dopolnjevanje knjižničnega gradiva, nakupi in obnavljanje nacionalnega fonda, 

 reklamacije knjižnih in neknjižnih gradiv (obveznih izvodov, nakupov, stalnih naročil), 

 akcesijska obdelava gradiva (obdelava dobavnic in računov), 

 pridobivanje in preverjanje darov, 

 pridobivanje in pošiljanje gradiv v zameno (pretežno v tujino), 

 sodelovanje z izdajatelji, založniki in dobavitelji, 

 priprava javnega razpisa za dobavo tujih serijskih publikacij za potrebe članic UM, 

 sodelovanje s strokovnimi referenti in drugimi enotami UKM, 

 pridobivanje gradiva in informacij o gradivu na prodajnih in knjigotrških razstavah in sejmih ter v 

mariborskih in drugih slovenskih antikvariatih. 

 
Prevzemali smo Nukove sezname obveznih izvodov in jih dokončno obdelali, reklamirali neprejete 
obvezne izvode in selektivno nakupovali naslove neprejetih obveznih izvodov (obnova nacionalnega 
fonda). Z nakupi smo dopolnili tudi starejše in manjkajoče izvode slovenike iz slovenskih antikvariatov 
ter preverjali in vključevali gradivo iz odpisov drugih knjižnic. Skrbeli smo za dotok in dopolnjevanje 
obveznega izvoda UM in za obveščanje zavezancev za oddajo obveznih izvodov. 
 

 

 
Dejavnost  

Pri strokovni obdelavi knjižničnega gradiva opravljamo opisno katalogizacijo, pri obveznih izvodih in 

redakcijah zapisov že nekaj let tudi vsebinsko obdelavo. Pri obdelavi uporabljamo tako klasični listkovni 

katalog (redakcije, preverjanja, retrospektivna katalogizacija) kot tudi računalniški katalog ter skrbimo 

za transparentnost in kakovost lokalnega in vzajemnega kataloga ter normativne baze avtorjev 

CONOR.SI. 
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Več dela smo namenili celotni zbirki, tako kakovosti in dopolnjevanju v katalogu kot materialnemu 
varstvu samih izvodov (vlaganje v zaščitne mape ali preusmeritve v knjigoveznico). Povečali smo 
retrospektivno katalogizacijo. 
 
Gradivo opremljamo z varovalnimi nitkami in s črtno kodo ter ostalimi nalepkami, ki označujejo stopnjo 
dostopnosti. Preverjamo signature in skrbimo za vlaganje gradiva v arhivsko skladišče. Vseh arhivskih 
izvodov skupaj je bilo v letu 2017 11.206 (l. 2016 10.792, 2015 11.297, l. 2014 11.030, l. 2013 13.692 
in l. 2012 11.930). 

 
Tabela 31: Prirast baze UKM v COBIB.SI v letu 2017 

 

Prispevek UKM12 

Število bibliografskih/normativnih 

zapisov 2017 
Število 

bibliografskih/normativnih 

zapisov 2016 

Indeks 

17/16 
načrtovano realizirano 

COBIB.SI - kreirani 8.000 9.266 9.009 103 

COBIB.SI - kopirani 12.000 11.869 12.561 94 

CONOR.SI - kreirani 1.700 2.601 2.609 100 

CONOR.SI - redakcija 100 5313 67 79 

 
Glede na Izumove podatke je skupni prispevek zapisov UKM v vzajemno bazo podatkov COBIB.SI na 
dan 31. 12. 2017 246.06714 (l. 2016 236.945 zapisov, l. 2015 228.068 zapisov). Skupni prispevek UKM 
v normativni bazi podatkov CONOR.SI je na dan 31. 12. 2017 znašal 49.337 zapisov (l. 2016 46.736 
zapisov in l. 2015 44.127 zapisov). Povečal se je delež na dokončni redakciji Conor zapisov, saj se je 
število verificiranih zapisov v primerjavi s preteklim letom povečalo za 289 (1.033 l. 2017 in 744 l. 2016). 
 
 
R e d a k c i j e  

Nepovezani zapisi: z vzajemno bazo smo povezali 199 lokalnih zapisov (l. 2016 562 zapisov in l. 2015 

399 zapisov)15. 

Starejši zapisi: dopolnili smo 80 naslovov kratkih oz. nepopolnih bibliografskih zapisov (l. 2016 461 

naslovov in l. 2015 346 naslovov). 

Brisani zapisi: v letu 2017 je bilo brisanih 521 lokalnih zapisov kot posledica redakcij, napak ali 

povezovanja lokalnih zapisov z vzajemnim katalogom (l. 2016 866 zapisov in l. 2015 766 zapisov). 

  

                                                           
12 Zapisi za vse vrste gradiva vseh enot UKM. 
13 Načrtovane so izključno redakcije, verificirani zapisi so iz prikaza umaknjeni, saj se njihovo stanje spreminja glede na 

redaktiranje. V letu 2017 je stanje verificiranih zapisov 1.033 (l. 2016 744 verificiranih zapisov). 
14 Prikazuje se skupni prispevek UKM v COBIB.SI v tekočem letu. Stanje zapisov v lokalni bazi UKM je na dan 31.12.2017 

568.246, v sistemu COBISS/SI pa 704.719 (l. 2016 je bilo stanje COBIB/UKM 547.539, v sistemu COBISS.SI pa 684.012 (136.473 

DOM/UKM in 547.539 UKM)). 
15 Število povezanih zapisov je odvisno od stanja redakcije, saj se le-ti ne redaktirajo sistematično po vnaprej pripravljenih 

seznamih. Na dan 31.12.2017 je stanje nepovezanih zapisov v lokalni bazi UKM 20.879. 
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Tabela 32: Redakcija 2017 
 

 
2017 

2016 
Indeks 
17/16 Načrtovano Realizirano 

Redakcija — brisani zapisi 016 521 866 60 

Redakcija — starejši zapisi (old)17 1.000 80 461 17 
 

 

Dokončna  obdelava  

Dokončno smo obdelali (določili gesla, vrstilce UDK in postavitve) 5.317 naslovov (l. 2016 6.941, l. 2015 
5.610 naslovov). Večina nove slovenike se dokončno obdela v EPOKG zaradi hitrejše dostopnosti 
uporabnikom. Ravno tako se vsebinsko obdela tudi vse gradivo pri retrospektivni katalogizaciji. 
 
 

Tabela 33: Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva v letu 2017 v lokalni bazi COBISS/UKM (samo 
monografije) 

 

Opravilo 

Število bibliografskih 

enot/izvodov 2017 
Število bibliografskih 

enot/izvodov 2016 

Indeks 

17/16 
načrtovano realizirano 

obdelava obveznih izvodov 

(slovenika) 
15.000 13.592 12.479 109 

obdelava nakupov, zamen, darov, 

obveznih izvodov ustanove18 
5.000 4.537 5.800 78 

obdelava starih zalog 

(retrospektiva) (zapisi) 
4.000 5.567 4.896 114 

 
 

R e t r o s p e k t i v n a  k a t a l o g i z a c i j a 

Retrospektivno smo katalogizirali 5.567 naslovov (l. 2016 4.896 in l. 2015 3.476 naslovov). V lokalnem 
katalogu dobijo zapisi status kreiranega ali kopiranega zapisa. Načrtovane naslove smo presegli zaradi 
permanentne delovne inventure in vseh drugih redakcij. 
 
 

CIP 

Izdelujemo kataložne zapise o publikaciji (CIP) za založnike s področja Maribora in SV Slovenije ter 
svetujemo glede pridobivanja zapisa CIP in številke ISBN. Zapisi so pripravljeni pred izidom publikacije 
v skladu z mednarodnimi pravili za katalogizacijo.  
 

Tabela 34: CIP 
 

 
2017 

2016 
Indeks 
17/16 Načrtovano Realizirano 

Število zapisov 550 639 590 108 
 

I n v e n t u r a 

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

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

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

kot brisan zapis in enkrat kot prevzet zapis). Zmanjšanje je posledica že dopolnjenih zapisov, povečane retrospektivne 

katalogizacije, permanentne inventure ter rednega letnega popisa. 
18 Od tega 324 obveznih izvodov UM (l. 2015 380). 
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Permanentna delovna inventura se je izvajala pri vseh redakcijah. Vodja inventurne komisije je 
organizirala in vodila redni 
letni popis knjižničnega 
gradiva v skladišču. Skladno z 
dolgoročnim načrtom smo 
pregledali izvode tudi v 
arhivskem skladišču. 
 
 

Tabela 35: Permanentna 
inventura in odpis 

 

Opravilo 2017 2016 Indeks 17/16 

Permanentna inventura (zapisi) 5.221 4.683 111 

Odpisi (izvodi) 1.208 1.862 65 

 
 
S e z n a m i 

Pripravili smo inventarne knjige za knjižno in neknjižno gradivo, seznam brisanih zapisov, seznam vsega 
odpisanega gradiva ter druge delovne sezname kot pomoč pri redakcijah in preverjanju gradiva 
(založeno gradivo, gradivo s statusom v obdelavi…). 
 
Skrbništvo 

4 strokovne delavke iz enote so tudi v letu 2017 sodelovale pri izvajanju knjižnične dejavnosti za dve 
članici UM na drugih lokacijah, in sicer za FE Krško in za FT Brežice (za slednjo le do 30. 9. 2017). Za 
knjižnici obeh fakultet smo nabavili knjižnično gradivo, ga strokovno obdelali, ravno tako zaključna 
dela, za katera smo določili UDK vrstilce, študentom smo izdajali potrdila o poravnanih obveznostih do 
knjižnice, vpisali nove člane in izvajali medknjižnično izposojo, izvedli smo osnovno predstavitev 
knjižnice in informacijsko opismenjevanje, komunicirali z Nukom in Izumom ter se udeleževali delovnih 
sestankov z drugimi vodji visokošolskih knjižnic. 
 
 

 

 
Dejavnost  
Na področju periodičnih publikacij oz. kontinuiranih virov izvajamo: bibliografsko obdelavo periodičnih 
publikacij, pridobljenih z obveznim izvodom, nakupom, darovi in zamenami na različnih medijih 
(tiskane izdaje, CD-ji, DVD-ji, mikrofilmi, spletne izd.), nabavo periodičnih publikacij, koordinacijo 
nabave, izvedbo javnih naročil in naročanja periodičnih publikacij, reklamiranje neprejetih izvodov in 
dopolnjevanje nepopolne zaloge, obnovo nacionalnega fonda in sodelovanje s FRS, kreiranje novih 
bibliografskih zapisov za periodične publikacije in kopiranje že obstoječih iz vzajemnega kataloga, 
redakcijo bibliografskih zapisov v lokalni in vzajemni bazi ter v normativnih bazah, bibliografsko 
obdelavo starega gradiva, kreiranje in kopiranje monografskih zapisov za tematske naslove periodičnih 
publikacij, retrospektivno katalogizacijo periodičnih publikacij, kontrolo dotoka (inventarizacijo) na 
področju obveznih izvodov, nakupa, darov in zamen periodičnih publikacij, upravljanje zaloge 
periodičnih publikacij (preverjanje in priprava gradiv za skladiščenje in vezavo, kontrolo in redakcijo 
zaloge v lokalnem katalogu, opremljanje, vlaganje izvodov v skladišču in arhivskem skladišču, izločanje, 
odpisovanje). 
 

Ostale aktivnosti  

 urejanje in skrb za Turnerjevo čitalnico UKM; 
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 samostojno izvajanje inventure skladišča (maj-junij in september-december) - pregledanih in 
urejenih je bilo 118 naslovov oz. 1.168 enot, izvajalo jo je 7 ljudi, skupaj je bilo opravljenih 130 ur; 

 retrospektivna katalogizacija starega fonda periodičnih publikacij (240 nasl. oz. 2.971 enot) in 
raritetnih periodičnih publikacij (154 nasl. oz. 1.062 enot); 

 pregled, bibliografska obdelava ter vnos zaloge darov in starega fonda iz 2. skladišča (darovi 
preteklih let); delo je potekalo čez vse leto, v zbirko smo uvrstili 329 nasl. oz. 1.534 enot; pri delu 
je pomagal sodelavec iz programa javnih del; 

 pregled, preverjanje, zlaganje, bibliografska obdelava, ureditev zaloge in oprema zapuščine Baš, 

dr. Hartman in Košar (skupaj vključenih 77 nasl. oz. 229 enot); 

 prevzem obveznih izvodov kontinuiranih virov preko aplikacije Seznam nenaročenih publikacij; 

 usklajevanje cen oz. vrednosti kontinuiranih virov z NUK-om (izračun povprečnih vrednosti); 

 sklenjen dogovor z NUK-om, da nam preko seznama obveznih izvodov za kontinuirane vire pošiljajo 

tudi cene oz. vrednosti (dopolnjen NUK-ov seznam s cenami); 

 vnos cen oz. ocenjenih vrednosti pri obveznih izvodih kontinuiranih virov v COBISS3; 

 pričetek pregleda listkovnega kataloga serijskih publikacij z namenom ocenitve in načrtovanja 

retrospektivne katalogizacije; 

 pri vlaganju gradiva v interni čitalnici in arhivski kleti ter pri opremi in pripravi gradiva za skladišče 

je pomagala sodelavka iz programa javnih del. 

 
 

 

 
Dejavnost  

 priprava, popravilo in vezava starih knjig - 1.701 enot; 

 priprava in vezava novih knjig (inventarne knjige, kopije ipd.) – 28 enot; 

 priprava in vezava serijskih publikacij – 340 enot; 

 termo in žične vezave – 68 enot (l. 2016 136, l. 2015 55 enot); 

 zaščita gradiva oz. ovijanje gradiva v folijo – 152 enot (l. 2016 214, l. 2015 95 enot); 

 popravilo in vezava raritet in stare periodike – 102 enoti (l. 2016 75 enot); 

 izdelava zaščitnih škatel, map, pisem in ovojnic iz trajno obstojnih materialov – 3.442 enot (l. 2016 

2.541, l. 2015 1. 988 enot); 

 izdelava zaščitnih ovojnic (pasic) za arhivsko gradivo – 10.352 kosov (l. 2016 11.805 kosov); 

 napisi na vezano gradivo (zlatopis na hrbtih časopisov) – 168 napisov (l. 2016 132 napisov); 

 tehnična postavitev razstav: 29 razstav, za katere smo porabili približno 230 ur oz. 57 ur na 

zaposlenega; 

 ostala knjigoveška dela (razrezi, izdelava arhivskih map ipd.), za kar smo porabili 460 ur oz 115 ur 

na zaposlenega (l. 2016 299 ur oz. 75 ur na zaposlenega); 

 predstavljanje knjigoveškega dela in poklica knjigoveza skupinam študentov in dijakov: 39 skupin, 

za kar je bilo skupaj porabljenih 30 ur; 

 tehnična izdelava zloženk za različne dogodke (npr. Študentski oktober). 
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O s t a l e  a k t i v n o s t i  E P O K G  

 upravljanje, nastavljanje in administriranje postopkov v sistemu COBISS3 (pridobivanje in 

nastavitve novih uporabniških imen, priprava vlog, urejanje privilegijev za posamezne postopke v 

ustrezni aplikaciji, dopolnjevanje in urejanje delovnih šifrantov); 

 strokovno referentstvo za področje bibliotekarstva; 

 urejanje, ažuriranje in razvoj spletne strani UKM; 

 popoldansko dežurstvo na delovnem mestu informatorja in nadomeščanje ob kadrovskih izpadih 

v čitalnicah, vratarnici ter sodelovanje z drugimi enotami UKM (npr. Študentski oktober, 

predstavitve za dijake ipd.); 

 udeležba na tečajih za delo v katalogizaciji (NUK in IZUM) ter internih izobraževanjih, predavanjih, 

otvoritvah razstav ter sejah v knjižnici, pri DBM, pri komisijah in odborih ZBDS; 

 skrb za stike z Izumom in Nukom; 

 mentorsko oz. svetovalno delo ter strokovna pomoč znotraj knjižnice in zunaj nje; 

 sodelovanje na posvetovanjih, v strokovnem glasilu Knjižničarske novice in drugih glasilih. 

 

 

 
 

Enota za izposojo in posredovanje dokumentov (EIPD) skrbi za izposojo in urejanje knjižničnega gradiva 
v prostem pristopu in v skladiščih ter za izposojo gradiva in posredovanje dokumentov iz drugih 
slovenskih in tujih knjižnic oz. v druge slovenske in tuje knjižnice. Vpisuje nove člane in ureja njihove 
evidence, opravlja informacijsko in referenčno dejavnost ter nudi pomoč uporabnikom pri samostojni 
uporabi storitev knjižnice. V skladu s poslanstvom knjižnice zagotavlja dostop do raznovrstnega 
knjižničnega gradiva za pedagoško, znanstvenoraziskovalno, strokovno in umetniško delo na Univerzi 
v Mariboru, v okviru javne službe na področju knjižničarstva pa tudi za druge uporabnike. 
 
 

zpostavljamo v 2017  
Glavnina dejavnosti enote je bila tudi v letu 2017 usmerjena v stalno zagotavljanje ustreznih 
storitev za člane in uporabnike knjižnice. Skoraj dvoletne priprave za prehod na Cobiss3/Izposojo 

so se konec februarja 2017 zaključile z izvedbo prehoda za vse visokošolske knjižnice UM, pri čemer je 
UKM odigrala vlogo koordinatorja. 
 
V letu 2016 narejen načrt prestavitve knjižničnega gradiva v skladišču ter ureditve le-tega se je v letu 
2017 nadaljeval s prestavitvijo cca. 9.800 tm gradiva, kar je pomembno prispevalo k dejavnosti 
knjižnice kot družbeno odgovorne ustanove. 
 

Dejavnost  
Izposoja, podaljševanje, sprejemanje vračil in rezervacij, obdelava elektronskih naročil in rezervacij, 
vpisovanje novih članov in urejanje evidence že vpisanih članov, opominjanje članov, ki zamujajo z 
rokom vrnitve gradiva, zaračunavanje plačljivih storitev in vodenje blagajne v izposoji, individualno 
izobraževanje uporabnikov, pomoč uporabnikom pri uporabi elektronskih virov, posredovanje splošnih 
informacij in usmerjanje uporabnikov pri uporabi knjižničnih storitev, sodelovanje v vzajemnem 
referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja, sodelovanje pri pripravi promocijskega materiala za uporabo 
knjižničnih storitev ter napisov za police, skrb za urejenost gradiva v skladišču in v prostem pristopu, 
iskanje gradiva v prostem pristopu za redakcijo in popravila, sodelovanje pri redakciji gradiva v prostem 
pristopu. Na področju medknjižnične izposoje pošiljamo gradivo iz UKM v druge slovenske in tuje 
knjižnice, pridobivamo gradivo iz drugih slovenskih in tujih knjižnic, vodimo evidence partnerjev za 
nemoteno poslovanje medknjižnične izposoje, skrbimo za ažurno finančno poslovanje, spremljamo 
statistične podatke za izdelavo poročil in delovnih načrtov. 

I 
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Ostale aktivnosti  

 načrtovanje in izvedba aktivnosti za prehod na C3/izposoja za UKM in druge visokošolske knjižnice 
UM (koordinacija z Izumom, priprava navodil za prehod, obveščanje uporabnikov o prehodu …); 

 reševanje problematike nedelujočega oddaljenega dostopa do elektronskih virov po izvedbi 
prehoda na C3/izposojo (usklajevanje z Izumom v sodelovanju z Enoto za informatiko in digitalno 
knjižnico); 

 reševanje problematike prekritja e-naslovov za obveščanje članov - študentov s sistemskimi e-
naslovi (@student.um.si) po izvedbi prehoda na C3/izposojo; 

 izdelava načrta in izvedba prestavitev knjižničnega gradiva v skladišču (prestavitev knjižničnega 
gradiva na signaturi kvart (2.830 tm) in oktav (6.918 tm) ter urejanje gradiva); 

 odstranitev uničenih protidrsnih trakov in čiščenje polic in gradiva; 

 permanentno preverjanje gradiva, ki ima status »založeno«; 

 izvedba postopkov izterjav knjižničnega gradiva preko zunanjega izvajalca (redne izterjave po 3. 
opominu in posteriorne izterjave), spremljanje učinkov izterjav ter sodelovanje z EPOKG (odpisi 
gradiva) in FRS (kontrola nakazil zunanjega izvajalca in preverjanje računov zunanjega izvajalca); 

 posodabljanje in izdelava obrazcev za potrebe izposoje (Moja knjižnica, izjave, začasne izkaznice 
…); 

 brisanje in popravljanje neveljavnih e-naslovov v bazi članov; 

 oblikovanje predloga sprememb cenika knjižničnih storitev; 

 spremljanje mnenj, pobud, prošenj in pritožb uporabnikov in odzivanje na le-te; 

 izdelave statistik obiska knjižničnih prostorov in transakcij knjižničnih storitev; 

 vodenje evidence izdanih in veljavnih akademskih izkaznic v knjižničnem okolju; 

 sodelovanje pri izvedbi druge faze usmerjevalnega sistema UKM; 

 sodelovanje z EPOKG pri postopkih opreme gradiva ter pri odpravi napak in izvedbi popravkov pri 
obdelavi in opremi gradiva; 

 usklajevanje postopkov permanentne redakcije gradiva z EPOKG in EPŠR ter sodelovanje pri izvedbi 
permanentne redakcije; 

 sodelovanje z EPŠR pri izobraževanju uporabnikov; 

 usklajevanje z Izumom pri načrtovanju in izvedbi novih segmentov v sklopu C3/izposoja - spletni 
vpis, spletno plačevanje, izposoja inventarja in naročanje in obdelava rezervacij knjižničnega 
gradiva. 
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Knjižnica je po evidencah Izuma imela v letu 2017 45.042 članov, kar je 38 % več kot v letu 2016, od 
tega je bilo aktivnih članov četrtina oz. 10.756. Število aktivnih članov knjižnice je glede na leto poprej 
upadlo za 10 %. 
 

Tabela 36: Aktivni člani knjižnice (po kategorijah) 
 

  2017  % 2016  % 
Indeks 
17/16 

Študenti-redni 5.274 49,03 6.530 54,69 81 

Študenti-izredni 220 2,05 171 1,43 129 

Študenti-podiplomski 826 7,68 432 3,62 191 

Študenti skupaj 6.320 58,76 7.133 59,74 89 

Zaposleni na univerzi 792 7,36 634 5,31 125 

Študenti in zaposleni na univerzi skupaj 7.112 66,12 7.767 65,05 92 

Srednješolci 554 5,15 583 4,88 95 

Zaposleni 1.848 17,18 2.056 17,22 90 

Nezaposleni 972 9,04 1.275 10,68 76 

Upokojenci 199 1,85 197 1,65 101 

Častni člani 17 0,16 22 0,18 77 

Tuji državljani 28 0,26 38 0,32 74 

Pravne institucije 3 0,03 2 0,02 150 

Skupaj-ostali 23 0,21 4.173 34,95 1 

SKUPAJ 10.756 100,00 11.940 100,00 90 

 
Struktura aktivnih članov je podobna kot v preteklih letih: glavnino oz. skoraj 60 % delež predstavljajo 
študenti, ki skupaj z zaposlenimi na univerzi predstavljajo kar 66 % vseh aktivnih članov. Naslednjo 
kategorijo predstavljajo zaposleni s 17 % in nezaposleni z 9 %. Srednješolci kot bodoči potencialni 
uporabniki predstavljajo dobrih 5 % aktivnih članov. 
 

Tabela 37: Novovpisani člani (po kategorijah) 
 

  2017 % 2016 % 
Indeks 
17/16 

Študenti-redni 833 56,9 771 52,56 108 

Študenti-podiplomski 1 0,01 10 0,68 10 

Študenti-izredni 60 4,1 23 1,57 261 

Študenti skupaj 894 61,1 804 54,81 111 

Zaposleni na univerzi 16 1,1 13 0,89 123 

Študenti in zaposleni na univerzi skupaj 910 62,2 817 55,69 111 

Srednješolci 199 13,6 180 12,27 111 

Zaposleni 204 13,9 298 20,31 68 

Nezaposleni 121 8,3 132 9,00 92 

Upokojenci 19 1,3 29 1,98 66 

Tuji državljani 4 0,3 11 0,75 36 

Skupaj drugi 6 0,4 650 44,31 1 

SKUPAJ 1.463 100,00 1.467 100,00 100 
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Na novo se je leta 2017 v knjižnico vpisalo skoraj enako število uporabnikov kot leto poprej, med 
katerimi je bilo 61,1 % študentov. Vpis študentov je narasel za 11 % glede na leto 2016, enako tudi vpis 
srednješolcev. Vpis ostalih kategorij članov je bil nižji kot leto poprej. 
 

 
 

Knjižnica je bila v letu 2017 odprta vse dni v letu, razen ob praznikih, kar pomeni 349 dni oz. 5.104 ure 
oz. 102 uri na teden. 
 

Stavba UKM je bila odprta 301 dan oz. 2.833 ur oz. 59 ur na teden, čitalnica ČUK pa 349 dni oz. 4.062 
ur oz. 78 ur na teden. Krajši odpiralni čas je bila stavba UKM odprta v poletnem času v juliju in avgustu 
po zaključku poletnih izpitnih rokov in pred pričetkom jesenskih izpitnih rokov. Na pobudo 
Študentskega sveta UM pa smo podaljšali odpiralni čas čitalnice ČUK v juniju in avgustu na 15 ur 
dnevno. 
 

Vstope v knjižnico in v čitalnico ČUK beležimo s termičnim števcem obiska. 
 

 

 

Tabela 38: Obisk uporabnikov 
 

  2017 2016 Indeks 17/16 

Izposoja 158.362 151.417 105 

Časopisna čitalnica 53.813 52.683 102 

Velika čitalnica 48.562 42.318 115 

Čitalnica ČUK 59.659 37.114 161 

SKUPAJ 320.396 283.532 113 

 

Obisk uporabnikov je v letu 2017 narasel za 13 %, in sicer predvsem na račun izredno povečanega 
obiska čitalnice ČUK, ki je narasel za kar 61 %. 
 

 
 

Statistika uporabe čitalnice ČUK v letu 2017 
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Tabela 39: Izposoja knjižničnega gradiva 
 

Izposoja 
2017 Indeks 

realizacije 
2017 

2016 
Indeks 
17/16 

Načrtovano Realizirano 

Izposoja na dom 250.000 258.001 103 276.458 93 

Čitalniška izposoja 100.000 100.035 100 101.035 99 

SKUPAJ 350.000 358.036 102 377.493 95 

 
 

Tabela 40: Izposoja knjižničnega gradiva po vrstah gradiva 
 

 
Način izposoje 

Knjižno gradivo Serijske publikacije Neknjižno gradivo Skupaj % 

Izposoja na dom 251.617 1.638 4746 258.001 72,06 

Čitalniška izposoja 36.566 59.211 4258 100.035 27,94 

SKUPAJ 288.183 60.849 9004 358.036 100,00 

 

 

Skupno število izposojenega gradiva v letu 2017 je upadlo za 5 % glede na leto poprej. Izposoja na dom 
je upadla za 7 %, medtem ko je čitalniška izposoja upadla za 1 %. Tradicionalno je bilo pri izposoji na 
dom zabeleženega največ knjižnega gradiva, pri čitalniški izposoji pa največ serijskih publikacij. Podatki 
so zbrani na podlagi računalniško zabeleženih transakcij in ročnega beleženja. 
 
 

Tabela 41: Drugi statistični podatki o izbranih storitvah Izposojevalne službe 
 

 2017 2016 Indeks 17/16 

Splošne informacije pri informacijskem pultu 12.670 16.253 78 

Podaljšave na daljavo – spletni katalog 86.247 111.360 77 

Rezervacije na daljavo – spletni katalog 5.562 6.185 90 

Naročila na daljavo – spletni katalog 26.000 31.646 82 

Vse transakcije prek spletnega kataloga 118.975 150.659 79 

Vse transakcije – v knjižnici in na daljavo 398.925 434.233 92 

Vse transakcije – samo v knjižnici 275.763 283.574 97 

 
 

Število podanih splošnih informacij pri informacijskem pultu je v letu 2017 upadlo za 22 %. Število vseh 
transakcij prek spletnega kataloga je upadlo za 21 %, in sicer zaradi podaljšav na daljavo (23 % upad). 
Število vseh v COBISS-u zabeleženih transakcij v knjižnici je upadlo za 3 %, skupno število vseh transakcij 
tako v knjižnici kot prek spleta pa za 8 %. 
 

  



76 

Tabela 42: Uporaba storitev COBISS/Izposoje med člani UKM 
 

 2017 2016 
Indeks 

17/16 

Število vseh članov v bazi UKM 45.042 32.437 138 

Število aktivnih članov 10.397 12.063 86 

Število 

članov 

UKM, 

ki so 

uporabili 

storitve: 

izposoje 

na dom 10.689 9.669 110 

v čitalnico 1.059 1.470 72 

na dom ali v čitalnico 10.821 9.814 110 

rezervacij 

v knjižnici 
izposojenega gradiva 688 827 83 

prostega gradiva 855 873 97 

v Moji knjižnici 
izposojenega ali prostega 

gradiva 
5.051 4.520 111 

na katerikoli način 
izposojenega ali prostega 

gradiva 
5.691 5.112 111 

podaljšanj 

v knjižnici 
za privzeto obdobje 4.745 4.561 104 

za poljubno obdobje 789 978 80 

preko Moje knjižnice 5.575 4.660 119 

na katerikoli način 8.570 7.274 117 

 
Število članov knjižnice, ki so uporabili posamezne storitve izposoje, je v glavnem poraslo v povprečju 
za 10 % glede na leto poprej. 
 
Skrb knjižnice za čim večji obrat knjižnične zbirke in za gospodarno ravnanje s knjižničnim gradivom se 
odraža tudi v opominjanju uporabnikov za redno vračanje izposojenega gradiva. Uporabniki, ki imajo 
naročeno e-obveščanje, pred prejemom opomina dobijo najprej e-obvestilo o skorajšnjem poteku roka 
izposoje, nato pa še e-obvestilo o skorajšnjem prejemu opomina. Kljub vsem tem obvestilom smo v 
letu 2017 poslali opomine 3.596 članom za 7.302 enot gradiva, kar znaša 30 oz. 27 % manj kot v letu 
2016. Razlog za manjše število poslanih opominov pa ni večja disciplina članov, ampak dvomesečni 
moratorij sprožanja opominov zaradi nepravilnosti pri prehodu na C3/izposoja. 

 
 

Tabela 43: Statistika poslanih opominov 
 

 2017 2016 Člani - indeks 
17/16 

Enote - indeks 
17/16 

 člani enote člani enote 

1. opomin 2.657 5.458 3.689 7.277 72 75 

2. opomin 696 1.374 1.036 1.998 67 69 

3. opomin 243 470 378 720 64 65 

Skupaj 3.596 7.302 5.103 9.995 70 73 

 
 

 
 
 

Tehnološki razvoj, bogata ponudba elektronskih virov ter uveljavitev odprtega dostopa so dejavniki, ki 
so v letu 2017 bistveno vplivali na zmanjšanje naročil medknjižnične izposoje, saj beležimo kar 22 % 
upad obdelanih naročil glede na leto 2016. Upoštevaje trende smo v letu 2017 načrtovali cca. 10 % 
upad storitev medknjižnične izposoje v primerjavi z letom 2016, zato je bila letna realizacija naročil v 
letu 2017 103 %. 
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Tabela 44: Medknjižnična izposoja 

 

Opravilo 

Iz drugih knjižnic  
(pasiva) 

V druge knjižnice  
(aktiva) 

Skupaj 2017 Skupaj 
2016 

Indeks 
17/16 

načrt. realiz. načrt. realiz. načrt. realiz. 

Obdelava 
naročilnic 

500 542 1.080 1.090 1.580 1.632 2.093 78 

Posredovano 
gradivo 

450 473 1.000 1.075 1.450 1.548 2.004 77 

 
 

Tabela 45: Posredovano gradivo iz drugih knjižnic (pasiva)  
 

 

Naročilnice 

2017 

Prejete enote 

2017 

Naročilnice 

2016 

Prejete enote 

2016 

Naroč. 

indeks 

17/16 

Prejete 

enote 

indeks 

17/16 št. % št. % št. % št. % 

Slovenija 381 70 338 71 485 73 451 75 79 75 

Tujina 161 30 135 29 178 27 148 25 90 91 

SKUPAJ 542 100 473 100 663 100 599 100,00 82 79 

 
 

Posredovanje/izposoja gradiva iz drugih knjižnic oz. naročanje gradiva v druge knjižnice je v letu 2017 
upadlo za 21 %. Večino gradiva (75 %) je UKM pridobila iz drugih slovenskih knjižnic (Osrednja 
humanistična knjižnica FF UL, Knjižnica Pravne fakultete UL, NUK, Mestna knjižnica Ljubljana, CTK, 
Teološka knjižnica, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja FDV UL, Mariborska knjižnica …), 
dobrih 24 % pa iz tujih knjižnic (kar 93 % iz Nemčije in Avstrije, ostalo Hrvaška ter po en izvod Češka, 
Italija, Madžarska, Srbija in Švica). 72 % je bilo posredovanih monografskih publikacij, 27 % je bilo 
posredovanih člankov, ostalo pa drugih gradiv. Realizacija posredovanja gradiv iz drugih knjižnic je bila 
v letu 2017 84 %. 
 

Tabela 46: Posredovanje gradiva UKM drugim knjižnicam (aktiva) 
 

 
Naročilnice 

2017 

Odposlane 

enote 2017 

Naročilnice 

2016 

Odposlane 

enote 2016 

Naroč. 

indeks 

17/16 

Odposlane 

enote 

indeks 

17/16 
št. % št. % št. % št. % 

Slovenija 1.050 96 1.036 96 1.408 98 1.383 98 75 75 

Tujina 40 4 39 4 22 2 22 2 182 177 

SKUPAJ 1.090 100 1.075 100 1.430 100 1.405 100 76 77 

 

 

UKM je v druge knjižnice posredovala/posodila 24 % manj gradiva kot v letu 2016, pri čemer je 
potrebno poudariti, da je to predvsem upad posredovanja gradiva v druge slovenske knjižnice, saj je 
posredovanje gradiva iz UKM v tuje knjižnice skokovito naraslo za kar 82 % (3,6 % gradiva je bilo 
posredovanega v Makedonijo, Nemčijo, Hrvaško, Dansko, Bosno in Hercegovino, Avstrijo, Srbijo in celo 
na Japonsko). Kar 96,3 % gradiv je bilo poslanih v druge slovenske knjižnice (NUK, Miklošičeva knjižnica 
- FPNM UM, Knjižnica Fakultete za energetiko UM, Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Ivana Potrča 



78 

Ptuj, Mariborska knjižnica, Osrednja knjižnica Celje, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, 
Umetnostna galerija Maribor, Slovensko narodno gledališče Maribor, …). 71,4 % je bilo posredovanih 
monografskih publikacij, 27,3 % člankov, ostalo pa drugih gradiv. Realizacija posredovanja gradiva v 
druge knjižnice je bila v letu 2017 enako visoka kot v letih poprej in je znašala skoraj 98,6 %.  
 

 
 

 

Tabela 47: Elektronska dostava (posredovanje) dokumentov 
 

 Izposojeno gradivo iz drugih knjižnic 
(pasiva) 

Posojeno gradivo v druge knjižnic 
(aktiva) 

Skupaj 

Št. dokumentov 58 211 269 

 
Izvajanje medknjižnične izposoje tradicionalno poteka s pomočjo poštnih oz. kurirskih storitev, z 
razmahom tehnologije in urejanja predpisov s področja avtorskih pravic pa vedno bolj preko spleta. V 
letu 2017 je bilo 17,4 % storitev medknjižnične izposoje (aktiva in pasiva) izvedenih oz. posredovanih 
preko e-pošte, pretežno člankov. 
 

Tabela 48: Število vseh obdelanih zahtevkov v letih 2011-2017 
 

Leto Število obdelanih zahtevkov 

2011 2.958 

2012 2.117 

2013 2.379 

2014 2.375 

2015 2.100 

2016 2.391 

2017 1.920 

 

Statistični podatki o poslanih in prejetih naročilnicah ter odposlanih in prejetih gradivih ne prikažejo 
celotnega obsega dela. V letu 2016 je bilo obdelanih 1.632 naročil, kar predstavlja 85 % vseh zahtevkov. 
Teh je več kot obdelanih naročil, ker so določeni zahtevki v fazi preverjanja preklicani, zavrnjeni ali 
izbrisani. Številke ne zajemajo vsega dela, ki poteka v medknjižnični izposoji – korespondenca in 
komuniciranje s partnerji in uporabniki, zamudno iskanje po različnih virih, vodenje dokumentacije ipd. 
Veliko je informacijskega dela z uporabniki, ki se nato ne odločijo za medknjižnično izposojo. Večina 
zavrnjenih zahtevkov je posledica nevednosti uporabnikov, ko v sistemu COBISS/OPAC sprožijo 
naročilo za medknjižnično izposojo namesto rezervacije za gradivo iz domače knjižnice. 
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Dejavnost  

 razvoj in vzdrževanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture; 

 vzdrževanje in podpora uporabnikom Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru (DKUM); 

 razvoj in vzdrževanje informacijskih programskih storitev; 

 razvoj in vzdrževanje repozitorija UKM, ki je enotna točka vstopa v digitalno knjižnico UKM; 

 skrb za dostop in uporabo elektronskih informacijskih virov; 

 ostale informacijske rešitve za podporo študiju na UM, ki se ne bodo vključevale v repozitorij UKM. 
 

zpostavljamo v 2017 
Področje dela Enote za informatiko in digitalno knjižnico (EIDK) je bilo v letu 2017 naravnano 
tehnološko (razvoj programske in infrastrukturne računalniške tehnologije, sistemski inženiring, 

pomoč zaposlenim in uporabnikom), razvojno programsko (razvoj programske opreme, informacijski 
inženiring), informacijsko na področju nabave ter upravljanja e-virov in podpori študiju na UM, 
vsebinsko pa se skladno z doseganjem strateških ciljev posameznih strateških področij Strategije UKM 
dopolnjuje s povezovanjem in sodelovanjem ostalih organizacijskih enot UKM. 
 

Sistemski inženiring pokriva naloge na področju načrtovanja nabave ter vzdrževanja sistemske strojne 
in programske opreme knjižnice, načrtovanja in upravljanja informacijske infrastrukture, varovanju 
podatkov in sistemov, tehnične pomoči in svetovanja zaposlenim in uporabnikom IKT-tehnologije. 
Primarni cilj tega dela je izgradnja celovite in centralno upravljane informacijske infrastrukture, ki bo 
povezala vse enote naše knjižnice v enotno informacijsko komunikacijsko omrežje in kar je 
najpomembnejše, da bo omogočila razvoj in upravljanje digitalne knjižnice. Omrežje mora omogočati 
hiter pretok informacij, dostop do programskih rešitev, ne glede na čas ali lokacijo uporabnika ter 
učinkovito elektronsko informiranje zaposlenih. 
Razvojni IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija) in razvojno programski projekti so od leta 2012 
do konca leta 2017 ciljno predvidevali odločne korake v smeri učinkovite informatizacije delovnih mest 
in procesov. V kratkem času je bilo treba najprej premagati veliko tehnološko zaostalost na področju 
informacijske tehnologije, kar je pripomoglo k dvigu digitalizacije delovnih procesov in učinkovitosti ter 
kakovosti dela zaposlenih in knjižnice v celoti, posledično pa omogočilo razvoj digitalne knjižnice in 
njenih načrtovanih storitev. Informatizacija pomembnih procesov zagotavlja zaposlenim in 
uporabnikom knjižnice prijazne informacijske rešitve, učinkovito izvajanje delovnih opravil in 
doseganje zastavljenih ciljev, vodstvu knjižnice pa sprotno spremljanje realizacije načrtovanih 
programov in učinkovito ukrepanje. Visok nivo informatizacije poslovanja vodi k dolgoročni uspešnosti 
in stabilnosti knjižnice, ki je v interesu vseh zaposlenih, vodstva in nenazadnje tudi uporabnikov storitev 
v knjižnici, saj pripomore k večji dostopnosti in kakovosti storitev. 
 

Od zastavljenih ciljev smo jih v letu 2017 nekaj izvedli oz. so v izvedbi, preostali cilji pa ostajajo v načrtu: 

 Modularno zgrajena digitalna knjižnica z enotnim programskim ogrodjem, enotnim podatkovnim 
skladiščem digitalnih objektov ter indeksom celotnih besedil in z različnimi portali dostopa do 
podatkov glede na različne potrebe knjižnice (trenutno je vzpostavljen le dostop do kulturne 
dediščine (slike, besedila). 

o Digitalni repozitorij 

 portal za kulturno dediščino, ki obsega sedem zbirk. Metapodatkovna shema je 
bila prilagojena Smernicam za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne 
dediščine v digitalni obliki (Digitalna agenda na področju kulture). Uporabljena je 
bila tipologija za zajem kulturne dediščine projekta ENUMERATE, tipologija 
projekta OpenAIRE in tipologija Europeana; 

 agregator kulturnih, arhivskih, šolskih in akademskih institucij (v izvedbi); 

 podpora procesu digitalizacije - optična prepoznava besedil (OCR), grafično 
postprocesiranje skenogramov (v izvedbi); 

 trajno ohranjanje (v izvedbi). 

I 
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 Digitalna knjižnica je v zalednem informacijskem sistemu UKM urejena kot visoko strukturirano in 
urejeno skladišče digitalnih objektov (slike, besedilo, avdio/video), ki so opremljeni z razširjenim 
metapodakovnim naborom podatkov ter nad katerimi se bo junija 2018 začel izvajati proces 
trajnega ohranjanja. 

 

Leto 2017 je bilo zelo uspešno tudi na področju nabave in upravljanja e-virov. Za leto 2018 smo uspeli 
ohraniti vse naročnine, razen za informacijski vir RSC Gold, ki smo ga odpovedali, predvsem zaradi 
prenizkega interesa ciljne publike in vsebinskega prekrivanja. Kot nov vir smo pridobili Pressreader, ki 
vsebuje časnike v polnem besedilu. 
 

V skupnem merilu so bili doseženi prihranki, ki v relativnem deležu znašajo približno 20 % vsote, ki je 
bila za e-vire porabljena v letu 2016, kljub temu da se cene e-virov letno dvignejo v povprečju za 4-6 
%. Strošek za iste e-vire je znašal tako približno 80 % vsote kot leto poprej. K temu je največ pripomogel 
ugodnejši menjalni tečaj ameriškega dolarja, delno pa tudi uspešno delo konzorcijev, sofinanciranje s 
strani ARRS in pogajalski dosežki. Pri tem bi izpostavili tudi doseganje konzorcialnih ravnovesij med 
slovenskimi partnerji. 
 

Kot dodano vrednost omenimo še, da smo uspešno izpeljali ponoven nakup orodja Ebsco Discovery 
Service, ki predstavlja podstat za iskalnik UM:NIK in nakup programskega orodja za delo z referencami 
Endnote X8 za celotno Univerzo v Mariboru. Proti koncu leta smo uspeli realizirati tudi minimalen 
nakup e-knjig v portalu ProQuest Ebook Central. Dostop do servisa je eksperimentalnega značaja, 
predvsem zaradi preučevanja novih, fleksibilnih modelov nabave elektronskih knjig. 
 

V letu 2017 so bili na novo pridobljeni ali prvič dostopni naslednji e-viri oz. programska orodja: 

 Endnote X8, 

 ProQuest Ebook Central, 

 Pressreader, 

 Royal Society of Chemistry (RSC). 
 

Pressreader prinaša online dostop do svežih časnikov in raznolikih strokovnih revij iz več kot 120 držav v več kot 
60 jezikih 

 
 

S Pravno fakulteto smo sodelovali pri nakupu e-vira WestLaw in nekaterih drugih pravnih e-virov. 
 
Za vse uporabnike UM smo organizirali več testiranj e-virov: 

 Oxford Academic Journals Collection - znanstvene revije v online e-obliki, 

 Ebonitete.si (poslovne informacije), 

 PressReader (časniki v polnem besedilu), 
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 De Gruyter Online - multidisciplinarni informacijski vir, več kot 900 revij v polnem besedilu, 

 SpringerMaterials in Nano - specializirani zbirki založnika Springer-Nature. 
 

Organizirali ali sodelovali smo tudi pri predstavitvah in delavnicah za e-vire: 

 Royal Society of Chemistry (RSC), 

 Oxford Music Online in Oxford Art Online, 

 Oxford Academic Journals Collection. 
 

Ostale aktivnosti  

V skladu z dogovorom vzdržuje UKM sistemsko programsko opremo in nudi pomoč uporabnikom 
institucionalnega repozitorija UM DKUM, ki podpira odprti dostop do znanstvenoraziskovalnih, 
strokovnih in drugih del in raziskovalnih podatkov, ki nastajajo na univerzi v procesih raziskovanja in 
izobraževanja. 
 

V UKM smo v preteklem letu pričeli s sistematičnim vnosom člankov avtorjev UM v DKUM, ki so 
objavljeni v odprtem dostopu. Vnesli smo okoli 1.600 odprto dostopnih člankov, katerih avtorji so 
zaposleni na UM. Članke je vstavljala Brina Klemenčič. 
 

Ko je članek vstavljen v DKUM, prejmejo administratorji DKUM ustrezne fakultetne knjižnice sistemsko 
sporočilo, in sicer v primeru, ko gre za njihovega avtorja. V UKM zaključimo postopek oddaje s 
potrditvijo metapodatkov in javno objavo vstavljenega gradiva. Fakultetne knjižnice pa morajo zapis v 
DKUM povezati z zapisom v COBIB.SI z ustvarjanjem povezave do metapodatkov ustreznega zapisa v 
DKUM. S tem se obogati zapis v bazi COBIB.SI, posledično pa je povezava do polnega besedila vidna 
tudi v SICRIS-u. 

 
Statistika ogledov in prenosov gradiv za leto 2017 – DKUM 

V letu 2016 je potekalo obsežnejše polnjenje zbirk v našem institucionalnem repozitoriju, to je 
Digitalnem repozitoriju UKM. Tako smo lahko za leto 2017 že pripravili prve statistične podatke o 
uporabi repozitorija. 
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Statistika ogledov in prenosov gradiv za leto 2017 - Repozitorij UKM 
 

 

V nadajevanju je prikazanih še nekaj statističnih podatkov o informacijskem delu oz. o uporabi elektronskih 
informacijskih virov v preteklem letu. 

 
 
 

Tabela 49: Informacijsko delo v letu 2017 
 

Opravilo 2017 2016 

Število dostopov do elektronskih inf. virov (UM) 1.111.421* 50.327.260 

Število oddaljenih dostopov (strežnik EZproxy) 85.697* 139.407 

Število vpogledov v elektronske inf. vire:  
- izvlečki 
- celotna besedila 

 
399.826** 
296.176** 

 
151.249 
424.928 

 
*zaradi uporabe nelicenčne aplikacije za obdelavo podatkov oddaljenih dostopov iz strežnika EZproxy končni 
podatek ni zanesljiv, kar kaže tudi primerjava z letom 2016. 
**podatek vsebuje seštevek števila pregledanih celotnih besedil člankov iz Tabele 50 in števila celotnih besedil 
za Proquest iz Tabele 53. 
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Tabela 50: Uporaba elektronskih informacijskih virov na Univerzi v Mariboru 
 

Naslov vira 

Število pregledanih 

celotnih besedil 

člankov 

Število pregledanih 

izvlečkov 
Število dostopov 

Naročeni 

viri 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016  

ACS (American 

Chemical Society) 
4.213 4.100 4.649 4.445 / / 

Konzorcij 

CTK 

APS 403 633 / / / /  

CINAHL with Full 

Text 

(EBSCOhost)* 

3.731 7.803 6.796 17.276 / 3.883.337 COSEC 

CREDO 1.231 / / / / / / 

EBSCOhost*  36.847 81.117 77.221 102.098 1.088.594 42.584.018 COSEC 

EMERALD EMX  9.324 11.919 490 757 / / COSEC 

GROVE Art Online 156 194 / / / /  

GROVE Music 

Online 
183 460 / / / /  

Hein Online 4.014 6.459 / / 1.232 1.431  

IEEE 11.009 9.021 5.224 2.768 / / 
Konzorcij 

CTK 

IOS Press 556 17 / / / / 
Konzorcij 

CTK 

JSTOR 18.175 19.179 / / / / 
Konzorcij 

CTK 

MLA / LRC 

(GALE) 
1.035 655 / / 821 800 UKM 

PsycART * 5.046 6.331 2.448 2.067  3.854.874 COSEC 

RSC 1.934 / 1.117 / / /  

SAGE Journals 

Online 
14.428 14.015 3.773 / / / COSEC 

ScienceDirect  146.679 194.620 / / / / 
Konzorcij 

CTK 

Scopus / / 14.570 16.876 / / UKM 

SpringerLink  22.110 23.035 / / / / 
Konzorcij 

CTK 

Ulrichs Periodicals 

Directory 
1.821 2.147 / / 20.774 1.511 UKM 

WILEY 16.005 15.346 / / / / 
Konzorcij 

CTK 

Westlaw 336 / / / / /  

SKUPAJ 290.459 397.051 109.189 146.947 1.111.421 50.327.260  
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Knjižnica svojim uporabnikom nudi tudi e-vir NAXOS Music Library. Zbirka ni vključena v prejšnjo 
tabelo, kjer so prikazani viri, ki vsebujejo pretežno članke, tu pa gre za glasbene posnetke in tako je 
uporaba težje merljiva skupaj s članki, zato je uporaba omenjenega vira prikazana ločeno. 
 
 

Tabela 51: Zbirka NAXOS Music Library 
 

  2017 

Total Numbers of Turnaways 20 

Total Logins (Including Mobile) 327 

Total Mobile Logins 16 

Ave. Session Time per Login 1:29:54 

Total Number of Tracks Played 3.564 

 
 

Tabela 52: Uporaba e-knjig v letu 2017 
 

 

EBSCOebooks* SPRINGER 

2017 2016 
Indeks 

17/16 
2017 2016 

Indeks 

17/16 

Št. izposojenih e-knjig 398 694 57 / / / 

Št. dostopanih poglavij iz e-

knjig 
/ / / 36.850 33.122 111 

 

 
 

Tabela 53: Podatkovne zbirke in servisi na strežniku IZUM za leto 2017 
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Web of 
science 

9.237 44.064 5.112 18.040 4.630 80.812 9.263 2.602 115.357 

 Citat/ Izvleček Celotno besedilo Skupaj 

Proquest 2.775 5.717 8.492 

 
 

Danes se uporabniki knjižničarskih informacijskih rešitev vse bolj zavedajo pomena, vloge in možnosti, 
ki jih prinašajo sodobne informacijske storitve. Pričakujejo takšne informacijske rešitve, ki so jim v 
pomoč in podporo pri izvajanju zahtevnih delovnih procesov in študija. Z naraščanjem osveščenosti 
uporabnikov informacijskih storitev se mora nujno spreminjati tudi profil in zahtevnost delovnega 
mesta na področju računalništva, informatike, knjižničarstva in komunikacij - t. i. »digitalni knjižničar«. 
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Enota za domoznanstvo in posebne zbirke (EDPZ) je v letu 2017 opravljala svojo redno dejavnost 
(pridobivanje, obdelava, hranjenje, posredovanje in promocija domoznanskega gradiva) in sledila 
svojemu poslanstvu, t. j. širjenju vsebin o Mariboru, posameznikih in dogodkih, ki so v preteklosti ali 
danes soustvarjali kulturno podobo mesta. Poseben pomen ima unikatnost domoznanske dejavnosti v 
UKM, ki jo bogatijo posebne zbirke z dragocenim in aktualnim domoznanskim gradivom. V enoti je 
zaposlenih šest ljudi, katerih delo in materialne stroške financira Mestna občina Maribor. 
 

 

D e j a v n o s t  

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

  skrbi za ustrezno hrambo vseh vrst dragocenega, rokopisnega gradiva, in gradiva, ki je kulturni 
spomenik; 

  posreduje informacije oz. izvaja referalno domoznansko dejavnost za Maribor in nudi pomoč 
uporabnikom pri raziskovalnem delu; 

  promovira domoznansko gradivo in kulturno dediščino Maribora in regije (razstave, publicistična 
dejavnost, digitalne vsebine, prireditve); 

  digitalizira domoznansko gradivo (izbor, priprava, izvedba, ponudba, promocija); 

  kuratorsko in redaktorsko delo pri Repozitoriju UKM; 

  sodeluje kot redaktor na regijskem domoznanskem portalu Kamra in je urednik e-Mariborskega 
biografskega leksikona; 

  sodeluje z domoznanskimi oddelki drugih knjižnic in kulturnimi ustanovami v Mariboru in širše; 

  zaposleni v enoti se stalno strokovno izpopolnjujejo z udeležbo na prireditvah, simpozijih in 
strokovnih srečanjih v Mariboru in širše; 

  svetuje na področju domoznanske dejavnosti; 

  vodi po domoznanskih zbirkah in izvaja bibliopedagoško delo za učence, dijake, študente, 
raziskovalce in druge uporabnike; 

  zagotavlja ustrezne čitalniške prostore in možnost pregledovanja in skeniranja gradiva na 
mikrofilmih; 

  izdeluje strokovne bibliografije; 

  izvaja založniško in raziskovalno dejavnost; 

  izvaja mentorstvo dijakom, študentom, knjižničarjem; 

  sodeluje pri uredništvu najstarejše slovenske zgodovinske revije ČZN; 

  hrani posebne zbirke domoznanskega gradiva (znotraj EDPZ delujejo Zbirka drobnih tiskov, 
Glasbena in filmska zbirka, Rokopisna zbirka, Zbirka raritet in stare periodike, Maistrova knjižnica 
in Kartografska zbirka). 
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Tabela 54: Delo enote v letu 2017 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 

2017 

Število bibliografskih enot 
oz. enot informacij 

2016 

Indeks 
17/16 

Načrtovano Realizirano 

Bibliografska obdelava 
člankov 

3.000 2.980 3.137 95 

Vsebinska obdelava 
monografij 

80 165 156 106 

Posredovanje informacij 
(domoznanstvo + zbirke) 

780 1.215 1.042 117 

Čitalniška izposoja (domoz. 
monografije in gradivo 
posebnih zbirk) 

1.000 1.36419 2.248 61 

 
 

Tabela 55: Prispevek Enote za domoznanstvo in posebne zbirke v COBISS.SI v letu 2017 
 

 

Število bibliografskih enot 

2017 Število bibliografskih 

enot 2016 

Indeks 

17/16 
Načrtovano Realizirano 

COBIB.SI - kreirani 2.950 2.898 2.897 100 

COBIB.SI - kopirani 50 82 240 34 

CONOR.SI - kreirani 30 137 40 342 

 
Sodelavci EDPZ smo dosegli načrtovane vrednosti. Pri obdelavi člankov je realizacija v letu 2017 
dosežena, kljub štirim večjim projektom (digitalizacija domoznanskega gradiva, projekt Včasih zasebno 
I: iz osebnih zapuščin, hranjenih v UKM, projekt Salon spominov - for Yu, Digitalni repozitorij UKM). 
Delo z uporabniki se povečuje, prav tako je v porastu čitalniška izposoja domoznanskega gradiva. 
 
 

z p o s t a v l j a m o  v  2 0 1 7  
Večji domoznanski projekt je bila digitalizacija domoznanskega gradiva in njegova dostopnost v 
Repozitoriju UKM. Med novimi digitaliziranimi vsebinami želimo izpostaviti digitalizacijo 

mariborskega periodike, in sicer Mariborski klopotec, Mariborski koledar, Mariborski teden, 
Konjerejec in Male novice ter korpus Izvestja mariborske klasične gimnazije. Med digitaliziranim 
gradivom posebnih zbirk izpostavljamo gradivo iz Zbirke drobnih tiskov, povezano z mariborskim 
podjetjem Metalna. 
 
V okviru kulturnega projekta MOM Včasih zasebno je bilo med osebnimi zapuščinami digitalizirano 
gradivo iz osebnih zapuščin Medved, Herg in Koprivnikar.  Gre za dragoceno gradivo, ki priča o 
ustvarjanju in življenju posameznikov in organizacij, ki so delovali v Mariboru in širši regiji ter pustili 
pomemben pečat v kulturni zgodovini mesta. S tem ohranjamo dragoceno kulturno dediščino, hkrati 
pa je gradivo preko Repozitorija UKM in drugih portalov dostopno raziskovalcem in drugim 
uporabnikom. V okviru kulturnega projekta MOM Salon spominov - for Yu so bili digitalizirani plakati iz 
Zbirke drobnih tiskov za obdobje 1945-1991. 
 

                                                           
19 Izposoja domoznanskih monografskih publikacij je 599; naveden podatek je brez gradiva Glasbene in filmske zbirke, ker se 

beleži pri celotni izposoji. 

I 
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Pri digitalizaciji naj izpostavimo sodelovanje enote pri vzpostavitvi in gradnji Repozitorija UKM. 
Zajemalo je izbor vsebine zbirk (letni seznam gradiva za digitalizacijo, priprava gradiva, izvedba 
digitalizacije), vnos digitaliziranih objektov v repozitorij (kuratorji), objavo (redaktor) ter promocijo. 

 
Na osnovi Dogovora o 
sodelovanju in koordinaciji 
izvajanja domoznanske 
dejavnosti na območju 
Mariborske knjižnice kot 
osrednje območne knjižnice 
smo prej omenjeno 
digitalizacijo mariborske 
periodike, dokumentarno 
in slikovno gradivo Metalne 
iz zbirke drobnih tiskov kot 
del izvajanja posebnih 
nalog za leto 2017 prijavili 
kot 1. prioriteto, 
Ministrstvo za kulturo pa je 
program potrdilo. V okviru 
projekta MOM pa smo 
digitalizirali rokopisno in 
slikovno gradivo. 
Digitalizirali smo tudi nekaj 
enot lastnega 
domoznanskega gradiva. 
Skupaj je bilo tako 
digitaliziranih 10.183 strani. 
 
 

UKM, Rokopisna zbirka 

 
Izvedena sta bila dva večja domoznanska projekta s področja kulturne dediščine. Projekt Včasih 
zasebno (izveden v okviru počastitve slovenskega kulturnega praznika) je ponudil vpogled v dragoceno 
in unikatno gradivo, hranjeno v UKM in namenjeno študijski in znanstveni obravnavi. Predstavili smo 
izbor rokopisnih enot iz devetih najzgodnejših in najobsežnejših osebnih zapuščin, ki so nastale v drugi 
polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja: 

 škof, pesnik in pisatelj, narodni buditelj, teolog in pedagog Anton Martin Slomšek (1800–1862). 
Del Slomškove zapuščine je prišel v našo knjižnico leta 1907 kot dar Frana Kovačiča po 
posredovanju Lavrencija Herga. Zapuščina obsega nagovore A. M. Slomška. Slomškovo ostalino, v 
kateri je njegova zbirka prepisov in zapisov nemških in slovenskih pesmi, deloma z napevi, smo 
prejeli še v letih 1930 in 1934. (Rokopisna zbirka, Ms 11, 123, 124, 125, 160, 167, 177, 256); 

 zapuščino nabožnega pisatelja, duhovnika in stolnega prošta Lavrencija Herga (1829–1906) je 
knjižnica pridobila leta 1906 kot dar. Zapuščina je obsežna, razdeljena je na štiri sklope. (Rokopisna 
zbirka, Ms 9); 

 mecen, zgodovinar in publicist Pavel Turner (1842–1924) ima v UKM prav posebno mesto, saj je 
knjižnici zapustil del svoje zasebne knjižnice, v rokopisni zbirki pa je zastopan s svojim doktoratom 
iz leta 1873 ter številnimi zapisi iz časa bivanja v Budimpešti, na Dunaju ali v Angliji. Veljal je za 
enega najbolj razgledanih Slovencev. Vneto je podpiral slovenske dijake in bil mecen številnim 
umetnikom. Turnerjeva zapuščina je bila pridobljena leta 1924 in 1926. (Rokopisna zbirka, Ms 71, 
107, 108); 
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 zapuščina folklorista, zgodovinarja in duhovnika Jožefa Pajeka (1843–1901) je prišla v knjižnico v 
treh delih, in sicer v letih 1920, 1922 in 1923 kot dar Josipa Zidanška. (Rokopisna zbirka, Ms 46, 61, 
138); 

 osebna zapuščina šolnika, publicista in pisatelja Janeza Koprivnika (1849–1912) je bila pridobljena 
z nakupom leta 1959, nekaj pa že desetletje prej. Obsega osebne dokumente, korespondenco in 
Album für Postkarten s 75 listi in 300 razglednicami. Rokopisna zbirka. (Ms 218, 299); 

 govornik, pisatelj in duhovnik Anton Medved (1862–1925) je imel v Mariboru pomembno vlogo v 
posojilnici. Bil je odbornik katehetskega tiskarskega društva in čitalnice ter odbornik zgodovinskega 
društva. Njegov pečat v mariborski kulturni zgodovini sega v gimnazijska leta in dijaški list Kolo, ki 
je v njegovi zapuščini. Zapuščino smo kot dar pridobili leta 1925. (Rokopisna zbirka, Ms 86); 

 obsežna zapuščina pesnika in pisatelja Antona Tanca (1887–1947), leta 1947 pridobljena kot dar, 
s poznejšimi dodatki obsega raznoliko gradivo, od osebnih dokumentov, gradiva s področja 
poklicnega izpolnjevanja, beležke, pesmi in gledališke prizore, prozo, članke, predavanja, 
bibliofilsko in zbirateljsko delo, korespondenco ter drugo gradivo. (Rokopisna zbirka, Ms 205); 

 zapuščino igralca, pevca, režiserja in skladatelja Pavla Rasbergerja (1882–1967) smo pridobili leta 
1956, obsega pa njegove spomine in kronološko urejeno gledališko gradivo. (Rokopisna zbirka. (Ms 
274, 275); 

 zapuščina pesnice in dramatičarke Ljudmile Poljanec (1874–1948), pridobljena leta 1948, obsega 
pesmi, dramske poskuse, prozo in drugo gradivo. (Rokopisna zbirka, Ms 210, 236). 
 

 

 

Del dragocenega gradiva iz osebne zapuščine Janeza Koprivnika, ene izmed devetih zapuščin, predstavljenih na 

razstavi z naslovom Včasih zasebno 

 

 

 

Z razstavljenimi dragocenostmi smo želeli poudariti kulturno 

dediščino UKM, skrb zanjo, s promocijo, kar razstava prav gotovo je, pa širiti vedenje o bogati kulturni 

preteklosti. Vsaka osebna zapuščina, ki je bila predstavljena le z delčkom, je bila nekoč zasebna zbirka. 

Del predstavljenega rokopisnega gradiva je bilo digitalizirano in bo dostopno v Repozitoriju UKM. Ob 

razstavi je bil izdan razstavni katalog, v Likovnem razstavišču pa je bila v okviru projekta na ogled 

razstava KAREL JIRAK – slovensko obdobje.  
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Drugi večji projekt, Salon spominov - for Yu avtorice Gabrijele Kolbič je v treh razstaviščih UKM na 
ogled ponudil oblikovno in vsebinsko zelo raznovrstno gradivo plakatov, tiskov in podob, ki ga knjižnica 
hrani v Zbirki drobnih tiskov. Salon spominov - for Yu razodeva neki pretekli čas, okolje, delo in dosežke. 
Skupni imenovalec salona pa je vsekakor enoten domač nacionalni okvir. Vse prikazano je nastalo v 
pretekli državi v obdobju od 1945 do 1990, vendar kot plod slovenskega znanja, dejanj in okoliščin, tudi 
komunikacijski jezik vseh enot je slovenščina. Razstava Salon spominov - for Yu ni čas za sodbe, je čas 
za spomin in tudi ni sentiment, je dokument. Dokument nekega preteklega časa, dogodkov in seveda 
kolektivnega spomina. Ob razstavi je izšla zloženka. Del gradiva – Slovenski plakat 1945—1991 - smo 
digitalizirali. Dostopno bo v Repozitoriju UKM. Prav tako bo zgodba dostopna na portalu Kamra. Za isti 
portal smo pripravili še zgodbo Včasih zasebno. 
 
 

S projektoma smo dosegli zastavljene cilje, ki so: 

 strokovna predstavitev dragocenega gradiva o kulturni zgodovini, 

 povečanje kakovosti ponudbe kulturnih dobrin, 

 on-line dostop do neknjižnega gradiva, hranjenega v Zbirki drobnih tiskov UKM, Glasbeni in filmski 
zbirki in Rokopisni zbirki UKM, 

 povečanje dostopnosti do kulturnih dobrin (digitalizirano gradivo iz zapuščin), 

 povečanje poznavanja kulturne zgodovine Maribora in Štajerske ter posameznikov, 

 predstavitev in zaščita dragocenega gradiva in 

 promocija redkega gradiva iz posebnih zbirk. 
 

V povezavi z večkrat omenjeno digitalizacijo je potrebno izpostaviti še sodelovanje pri izdelavi osnutka 
strateškega dokumenta o digitalizaciji UKM, izdelavo prioritetnega seznama gradiv za digitalizacijo 
2017, prijavo na razpise in sodelovanje z drugimi kulturnimi ustanovami. Digitalizirani so bili tudi vsi 
trije katalogi rokopisov UKM Ms 1-850 in uvrščeni na domačo stran UKM (dostopni pri Rokopisni zbirki). 
 
 
Ostale aktivnosti  
Nadaljevali smo z delom na spletnem Mariborskem leksikonu, za katerega smo pripravili devet 
biografij. Obogatene so tudi z bibliografijami in drugimi viri. 
 
Kot pomembno pridobitev na področju pridobivanja domoznanskega gradiva je treba omeniti tudi 
rokopisno in antikvarno gradivo, ki je obogatilo fond domoznanskega gradiva: 

 zapuščina mariborskega pesnika; Prešernovega nagrajenca Andreja Brvarja (v sodelovanju z njim 
dopolnjujemo njegovo osebno zapuščino); 

 zapuščina mariborskega in mednarodno uveljavljenega fotografa Boga Čerina (začetek odbiranja 
zapuščine); 

 več manjših rokopisnih enot. 
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Pomemben del Enote za domoznanstvo in posebne zbirke obsega razstavna in prireditvena dejavnost, 
s katero se odzivamo na obletnice in dogajanja v mestu in širše. Pri tem gre za avtorske projekte, 
pogosto pa za sodelovanje s posamezniki in drugimi ustanovami. V letu 2017 so bile poleg dveh že 
izpostavljenih velikih domoznanskih razstav pripravljene še druge. V nadaljevanju jih nekaj 
izpostavljamo. 
 

 
 

Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje je bila posvečena 100. obletnici Majniške deklaracije. 
Pripravili smo jo v sklopu simpozija v Sv. Juriju ob Ščavnici. 
 

Poletna domoznanska razstava je bila namenjena obeležitvi državnega praznika - dneva Primoža 
Trubarja z naslovom Odmev reformacije v Mariboru, drugi del razstave pa je zajemal likovno razstavo 
akad. slikarja dr. Vojka Pogačarja z naslovom Kocka je padla. 
 

Z razstavo in predstavitvijo knjige Maribor smo počastili 25-letnico delovanja mariborskega 
Umetniškega kabineta Primož Premzl. 
 

Sodelavci enote so z referati ter z znanstvenimi in strokovnimi članki predstavljali domoznansko 
gradivo, dejavnost in projekte tudi širši javnosti. Izpostavljamo referat (soavtorstvo) na mednarodni 
konferenci v Beogradu, kjer smo promovirali mariborsko kulturno dediščino z referatom Cultural 
Heritage of Maribor Just a Click Away. Z objavo prispevka v reviji Knjižnica (61, 2017, 2-3, str. 165-198) 
smo promovirali Repozitorij UKM. 
 
Ob izdajah razstavnega kataloga in 
dveh zloženk smo pripravili 
prispevke v časopisju ter v drugih 
medijih. Domoznansko dejavnost, 
Maistrovo knjižnico in posebne 
zbirke smo približali študentom, 
raziskovalcem in drugim, tudi 
mlajšim uporabnikom. Predstavitev 
se je udeležilo 38 skupin oz. 500 
ljudi.  
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Sodelavci Enote za domoznanstvo in posebne zbirke so v različnih projektih sodelovali tudi z drugimi 
kulturnimi ustanovami:  

 na Glazerjevih dnevih v Rušah smo z Mariborsko knjižnico v okviru sklenjenega sporazuma 
pripravili razstavo Anton Jehart ter sodelovali z dvema referatoma, prav tako pa smo sodelovali pri 
izvedbi digitalizacije domoznanskega gradiva in vnašanju digitaliziranih vsebin na Kamro; 

 pri postavitvi razstave Poljub z jezikom z Univerzo v Mariboru, za katero smo iz zbirke raritet za 
razstavo posodili svoje dragocenosti; 

 z Medobčinskim muzejem Kamnik, Rojstna hiša Rudolfa Maistra pri panojski razstavi pred muzejem 
z naslovom Majniška deklaracija 1917 in deklaracijsko gibanje; 

 z Narodnim muzejem Slovenije in ddr. Natašo Golob pri izvedbi razstave Na pergamentu in papirju. 
Rokopisi in tiski iz mariborskih 
zbirk, za katero je UKM iz 
rokopisne zbirke posodila svojo 
najstarejšo rokopisno knjigo iz 
12. stoletja. 

 
 
 
 
 
 
 

Latinska rokopisna knjiga Petra 
Lombarda Libri sententiarum je 
najstarejša knjiga, ki jo hrani UKM 
 
 
 
 
 
 

Vprašalnik za popis domoznanstva je bil v primerjavi z vprašalnikom za Osrednje območne knjižnice za 
UKM prilagojen. Ugotavljali smo stanje za leto 2016. 
 
Enota sodeluje tudi pri drugih dejavnostih knjižnice, kot so izdelava nove spletne strani UKM (urejanje 
objavljenih vsebin), uredništvo spletnih komunikacij, oblikovanje vabil, zloženk, plakatov, objave in 
promocija aktualnih dogodkov na družabnih omrežjih (Facebook), objave na spletnem dnevniku 
Domblog. Pomemben segment dela obsega Repozitorij UKM (kuratorstvo, redakcija). 
 
V Enoto sta bili vključeni sodelavki iz programa javnih del, ki sta pomagali pri urejanju rokopisnega 
gradiva in Maistrove knjižnice ter pri delu v posebnih zbirkah. 
 
 

 

 

Dejavnost  

Formalna in vsebinska bibliografska obdelava, inventarizacija in oprema glasbenih zvočnih posnetkov 
(zvočnih kaset, CD-jev, gram. plošč), videoposnetkov (videokaset, DVD-jev, BD-jev) in notnega gradiva; 
vsebinska obdelava monografij s področja glasbe in filma, redakcija dostopnosti, postavitve, lokacije 
ter formalna ali vsebinska redakcija gradiva zbirke; retrospektivna obdelava gradiva, redakcija 
normativne baze CONOR.SI; izbiranje novega gradiva s področja glasbe in filma za nakup, zbiranje 
domoznanskega gradiva; nudenje informacij uporabnikom v zvezi z gradivom in pomoč pri iskanju 
literature raziskovalcem, študentom, profesorjem; sortiranje, hranjenje in urejanje neknjižnega 
gradiva obeh zbirk; izjemna izposoja čitalniškega gradiva na dom za raziskovalne namene, priprava 
razstav, projektov in dogodkov s tematiko zbirke ali domoznanstva, promocija zbirke, gradiva, glasbene 
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in filmske umetnosti, kulturno-umetniško opismenjevanje ter informacijsko opismenjevanje 
uporabnikov v okviru strokovnega referentstva (izdelava raziskovalnih vodičev, urejanje spletne strani 
za zbirko in področje glasbe in filma). 
 

 
 

Glasbena in filmska zbirka UKM je druga največja zbirka v Sloveniji in edina poleg NUK-a, ki prejema 
kot obvezni izvod vse publicirano gradivo s področja glasbe in filma (zvočne in videoposnetke), zato je 
pomembna za celotno območje vzhodne Slovenije, njeno poslanstvo pa ni omejeno na lokalno okolje 
oz. domoznansko tematiko. Gradivo v zbirki je osnova za raziskovalno delo s področja obeh umetnosti 
v slovenskem okviru, ki obsegata izdelavo diplomskih, magistrskih, doktorskih in seminarskih nalog, 
pripravo zbornikov, monografij, biografskih študij in razstav, člankov, koncertnih listov, glasbenih 
dogodkov, gesel v enciklopedijah in leksikonih ter dogodkov, ki promovirajo mariborske glasbenike in 
filmske umetnike. Uporabniki zbirke so študenti glasbe, ki študirajo v Mariboru, Ljubljani, Gradcu ali 
Linzu, študenti predšolske vzgoje, ki potrebujejo zvočne posnetke in notno gradivo pri svojem študiju, 
učitelji glasbe, vzgojiteljice, profesionalni glasbeniki, muzikologi, glasbeni kritiki, založniki, producenti, 
raziskovalci, publicisti, organizatorji dogodkov, filozofi, skladatelji, dirigenti, zborovodje, ljubitelji 
glasbe, filmski ustvarjalci in ljubitelji filma. 
 
 

zpostavljamo v 2017  
Skrbnica zbirke in strokovna referentka za glasbo in film (dr. K. Salmič Kovačič) je nadaljevala s 
pripravo zapuščine Emerika Berana za vnos v COBISS.SI (sortiranje, oprema v brezkislinske mape) 

in nadaljnjo digitalizacijo v letu 2018. Nadaljevala je s permanentno redakcijo čitalnice in prostega 
pristopa (1.587 enot), redno obdelavo gradiva (2.835 enot) in posredovanjem informacij (253). Ker je 
dotok različnih vrst gradiva zbirke težko načrtovati, je bilo inventariziranih in dokončno obdelanih 
domala za 50 % več notnega gradiva od načrtovanega, zato pa nekaj manj glasbenih zvočnih posnetkov 
in video posnetkov od načrtovanih, vendar kljub temu le za 6 % manj vsega gradiva kot v letu 2016. 
 

I 
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Dokončno je bila 
opremljena Glasbena 
in filmska čitalnica 
(regala za hišni kino in 
razstavljene novosti 
zbirke). Nameščen je 
bil hišni kino. Novo 
čitalnico si je ogledalo 
dvajset skupin ljudi 
oziroma 275 
uporabnikov (dijaki III. 
gimnazije ter gimnazij 
iz Ljutomera in 
Slovenske Bistrice, Srednje šole za oblikovanje, Konservatorija za glasbo in balet, študenti glasbe, člani 
Univerze za tretje življenjsko obdobje, udeleženci Erasmus-a). Skrbnica zbirke je pripravila prispevek o 
Glasbeni in filmski zbirki za objavo v zborniku SIGIC-a. Obisk in promocija Glasbene in filmske zbirke ter 
nove čitalnice se bosta nadaljevala tudi v letu 2018, prav tako obveščanje in usposabljanje uporabnikov 
za delo v obeh. 
 
V knjižnici se je nadaljeval projekt Izrazi.se – šola igre, sproščenega nastopa in pozitivne komunikacije 
v sodelovanju z igralcem Iztokom Bevkom. Obiskovalo jo je 23 udeležencev v dveh skupinah in na dveh 
lokacijah, enkrat tedensko pa je potekala v Likovnem razstavišču UKM. Partner je bil Kulturni inkubator 
MKC Maribor. Filmika III – zabavna šola filma za vse generacije je bila prestavljena v leto 2018, ko bo 
zbranih dovolj sredstev za njeno izpeljavo. 
 
Skrbnica zbirke se je udeležila nadaljevalnega tečaja obdelave zvočnih posnetkov v NUK-u in knjižnega 
sejma Frankfurt po Frankfurtu v Ljubljani (izbor novega gradiva za nakup). 
 
Sodelovala je pri pripravi dveh domoznanskih razstav oz. projektov: Včasih zasebno – Iz zapuščin, 
hranjenih v UKM in Stičišča slovenske in češke kulture … v mariborski arhitekturi. Slednjega je v okviru 
večletnega cikla Stičišča slovenske in češke kulture v letu 2017 kot soavtorica zasnovala in pripravila 
skupaj z bibliotekarkama dr. Jernejo Ferlež in Renato Močnik. Prvi del projekta je v letu 2017 obsegal 
tridelno razstavo (Plečnikovi učenci v Mariboru, Plečnikovi nagrajenci, Max Czeike – načrti), projekcijo 
filma Friedriger & Czeike: pozabljena arhitekta scenaristke Žive Emeršič, pogovor z naslovom 
Mariborska arhitektura nekoč in danes, ki ga je vodil Tomaž Kancler, ter sprehod Iz knjižnice v mesto – 
Czeikejevi odtisi. 
 
Izid prispevka o Zlatanu Vaudi je bil zaradi tehničnih zapletov prestavljen v leto 2018, je pa Salmičeva 
pripravila prispevek o Plečnikovih nagrajencih in učencih v Mariboru za Večer (projekt Stičišča 
slovenske in češke kulture ...), že omenjeni prispevek o zbirki za SIGIC ter sodelovala kot gostja na 
okrogli mizi o mariborskem pianistu, muzikologu in pedagogu dr. Romanu Klasincu na Konservatoriju 
za glasbo in balet Maribor. 
 
Že drugo leto je bila predsednica Strokovne komisije za področje glasbenih umetnosti na Mestni občini 
Maribor, v katero je bila predlagana s strani UKM ter izdala elektronsko monografijo z naslovom Glasba 
za orkester Demetrija Žebreta (Znanstvena založba Filozofske fakultete Ljubljana). Skladatelj in dirigent 
Demetrij Žebre je bil namreč tri leta tudi umetniški vodja mariborske Opere in baleta ter ustanovitelj 
prve Mariborske filharmonije (1950–1965). Z muzikološkim prispevkom je skrbnica zbirke sodelovala 
tudi na simpoziju na Slovenskih glasbenih dnevih v marcu 2017 in v Muzikološkem zborniku. 
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Tabela 56: Dotok glasbenega in filmskega gradiva ter inventarizacija v letu 2017 
 

Gradivo 
Dotok 

Inventarizacija in oprema 
gradiva 2017 

Inventarizacija in 
oprema gradiva 

2016 

Indeks 
17/16 

Načrtovano Realizirano Načrtovano Realizirano 

Notno 
gradivo 

500 964 500 964 653 148 

Zvočni 
posnetki 
(glasbeni) 

1.000 622 1.000 622 883 7020 

Video 
posnetki 

1.000 1.249 1.000 1.249 1.470 8521 

Skupaj 2.500 2.835 2.500 2.835 3.006 9422 

 
 

Tabela 57: Strokovno delo v zbirki v letu 2017 
 

Opravilo 

Št. naslovov oz. enot 
gradiva/informacij 2017 Št. naslovov oz. enot 

gradiva/informacij 2016 
Indeks 
17/16 

Načrtovano Realizirano 

Bibliografska 
obdelava 

1.000 1.236 1.002 123 

Vsebinska obdelava  1.200 1.266 1.066 119 

Redakcije ali 
retrospektivna 
obdelava 

500 1.587 5.023 3223 

Posredovanje 
informacij 

150 253 231 110 

 
 

Tabela 58: Prispevek Glasbene in filmske zbirke UKM v COBISS.SI v letu 2017 
 

 
Št. bibliografskih enot2017 Št. bibliografskih enot 

2016 
Indeks  
17/16 Načrtovano Realizirano 

COBIB.SI - kreirani 100 131 138 95 

COBIB.SI - kopirani 1.000 1.133 1.041 109 

CONOR.SI – 
kreirani ali 
redaktirani 

50 98 89 110 

 
 

 
 

Dejavnost  

Pridobivanje poteka iz naslova nacionalnega obveznega izvoda, darov in nakupov. Hranimo, 

obdelujemo in posredujemo klasično tiskano kartografsko gradivo, kot so zemljevidi, topografske in 

druge karte in atlasi. Skrbnica zbirke poskrbi zanjo celovito - od kreiranja ali kopiranja zapisa do 

                                                           
20 Zaradi manjšega dotoka zvočnih posnetkov in večjega dotoka ter obdelave notnega gradiva. 
21 Zaradi večjega dotoka in obdelave notnega gradiva od načrtovanega. 
22 Povečalo se je drugo delo v zbirki: promocija zbirke, raziskovalno delo, urejanje glasbenih rokopisov, razstave, projekti itd. 
23 Osnovna redakcija Glasbene in filmske čitalnice zaradi obnove in novih postavitev gradiva je bila v letu 2016 zaključena. 

Odslej bo potekala le še vsakoletna permanentna redakcija v okviru prostega pristopa. 
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vsebinske obdelave. Gradivo tudi opremlja. Vse leto je tekoče potekalo iskanje, vlaganje in izposoja 

gradiva. Zbirka nudi uporabnikom dostop do informacij in informacijskih virov s tega področja. 
 

 

zpostavljamo v 2017  
Zemljevide Maribora, digitalizirane v preteklem letu ter shranjene v Reppzitoriju UKM, smo v letu 
2017 opremili z metapodatki. 

 

 

Tabela 59: Dotok kartografskega gradiva v letu 2017 
 

Kartografsko 
gradivo 

Dotok Inventarizacija 2017 Inventarizacija 
2016 

Indeks 
17/16 Načrt. Real. Načrt. Real. 

Št. enot24 130 122 130 122 115 106 

 
 

Tabela 60: Načrtovano delo v zbirki letu 2017 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. 
informacij 2017 

Število bibliografskih 
enot oz. informacij 

2016 

Indeks 
17/16 

Načrtovano Realizirano 

Vsebinska obdelava  65 65 90 72 

Redakcije 5 6 6 100 

Posredovanje informacij 10 11 11 100 

Izposoja/čitalniška izposoja 5/20 5/25 5/80 100/31 

 
 

Tabela 61: Prispevek Kartografske zbirke UKM v COBISS.SI v letu 2017 
 

 
Število bibliografskih enot 2017 Število bibliografskih 

enot 2016 
Indeks 
17/16 Načrtovano Realizirano 

COBIB.SI - kreirani 5 1 1 100 

COBIB.SI - kopirani 60 65 98 66 

 
 

Tabela 62: Zbirka 
 

Kartografsko gradivo 2017 2016 Indeks 17/16 

Število enot 10.479 10.357 101 

 
 

 

 

D e j a v n o s t  

Rokopisna zbirka z nakupi ali darovi pridobiva rokopisno gradivo domačega izvora. Rokopisno gradivo 
obdelujemo na klasičen način, in sicer s tekočo inventarizacijo (vpis v inventarno knjigo) ter z vsebinsko 
obdelavo v določenih časovnih obdobjih (ob izdaji novih zvezkov Kataloga rokopisov UKM). 
 

                                                           
24 Prikazane so izključno enote, ki so kartografske po vsebini in obliki (zemljevidi in atlasi). Le-te so tudi opremljene s 

kartografsko signaturo. Enote, ki so kartografske le po vsebini, vendar so v drugih oblikah (CD-ji, DVD-ji, multimedijski 

kompleti ipd.), so prikazane pri dotoku neknjižnega gradiva pri Enoti za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva (pogl. 

3.2). 

I 
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Gradivo je pod posebnimi pogoji na razpolago v čitalnici Enote za domoznanstvo in posebne zbirke. V 
sodelovanju s knjigoveznico vlagamo gradivo v ovoje in mape iz trajno obstojnega materiala. Hrani se 
v posebnih depojih v ognjevarnih omarah z ustrezno klimo (temperatura, vlaga), ki se dnevno 
nadzoruje. Rokopisno gradivo izjemoma predstavimo tudi na razstavah. 
 
Skrbnica zbirke je vodja Enote za domoznanstvo in posebne zbirke dr. Vlasta Stavbar. 
 

zpostavljamo v 2017  
Zbirka je bogatejša za rokopisno gradivo v obsegu 12 enot ter približno 690 inventarnih številk, ki 
smo ga pridobili v sodelovanju s posamezniki in inštitucijami. V projektu digitalizacije smo 

digitalizirali tudi rokopisno gradivo (osebne zapuščine Medved, Herg, Koprivnikar) v obsegu 1.000 
strani). 
 
Promocija mariborske pisne kulturne dediščine -  nadaljevali smo z graditvijo Digitalnega repozitorija 
UKM (e-UkM) in vnosom digitaliziranih vsebin v tematske zbirke repozitorija (Iz zakladnice UKM, 
Mariborenzija, Domoznanske pripovedi, Štajerska, Univerzitetne zgodbe, Zapuščine UKM, Mladi za 
napredek Maribora). 
 
V letu 2017 so bila v okviru programa OOK (sodelovanje z Mariborsko knjižnico), zagotovljena finančna 
sredstva za digitalizacijo. Prav tako smo bili v okviru projekta kulturne dediščine (kulturni projekti 
MOM) uspešni s projektom Včasih zasebno: iz osebnih zapuščin, hranjenih v UKM in pridobili nekaj 
finančnih sredstev za digitalizacijo. S pridobljenimi finančnimi sredstvi in z lastnimi viri ter v 
sodelovanju z drugimi kulturnimi ustanovami smo v letu 2017 digitalizirali nekaj v uvodu omenjenih 
rokopisnih enot. Rokopisi, digitalizirani v prejšnjih dveh letih, pa so uvrščeni v Repozitorij UKM ali 
dosegljivi na portalu Kamra. 
 
 
Že od novembra 2016 lahko uporabniki 
24 ur na dan in 7 dni v tednu 
pregledujejo 31 rokopisnih enot z več 
kot 150 rokopisnimi gradivi. Med njimi 
tudi najstarejšo rokopisno knjigo, ki jo 
hrani UKM, delo Petra Lombarda iz 12. 
stoletja, ki smo ga v letu 2017 predstavili 
tudi na razstavi v Narodnem muzeju v 
Ljubljani z naslovom Na pergamentu in 
papirju: Rokopisi in tiski iz mariborskih 
zbirk. V okviru počastitve slovenskega 
kulturnega praznika pa smo z razstavo 
Včasih zasebno pričeli z vsakoletnim 
projektom, kjer širši javnosti 
predstavljamo osebne zapuščine, 
hranjene v UKM. 

 
 

 
 
 

 

 
 

UKM, Rokopisna zbirka 

I 
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Tabela 63: Dotok in inventarizacija rokopisnega gradiva v letu 2017 
 

Rokopisno 
gradivo 

Dotok Indeks 
realizacije 

Inventarizacija Indeks 
realizacije Načrtovano Realizirano Načrtovano Realizirano 

Št. enot 20 1225 60 50 69126 1.382 

 
 

Tabela 64: Delo zbirke v letu 2017 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 

2017 

Število bibliografskih 
enot oz. enot informacij 

2016 

Indeks 
17/16 

Načrtovano Realizirano 

Urejanje oz. obdelava 50 75 75 100 

Posredovanje informacij 30 38 47 81 

Izposoja/čitalniška izposoja 70 113 230 50 

 
 

 

 

D e j a v n o s t  

Zbirka drobnih tiskov (ZDT) vsebuje fotografije, razglednice in drugo slikovno gradivo, plakate, letake, 
čestitke, vabila in druge drobne tiske. 
 
Skrbnica zbirke pridobiva, evidentira, bibliografsko in vsebinsko obdeluje, opremlja in upravlja fond 
zbirke. Izposoja, posredovanje gradiva in informacije so sestavni del dela, kot tudi zahtevni in zamudni 
segment prepoznavanja in identifikacije posameznih slikovnih ali starejših enot, hranjenih v zajetnem 
starem fondu zbirke. Zbirka ohranja prvotni sistem hranjenja gradiva in specifiko signatur, ki odstopa 
od običajne ureditve knjižnega gradiva. Formati in oblike tovrstnega gradiva zahtevajo posebno 
obravnavo. Zaradi ohlapne določenosti pravil in standardov za obdelavo tovrstnega gradiva je obdelava 
zamudna in netipična, tudi z vidika oblikovanja zbirnih zapisov, ki odstopajo tako po statistiki (večja 
količina enot na enem zapisu in inventarni številki) kot po kreiranju in hranjenju. V zbirko se steka 
gradivo obveznih izvodov, darov in nakupov, katerih dotok beleži EPOKG. Obveza skrbnice je tudi 
navezovanje stikov z ustanovami, organizacijami in posamezniki, povezanimi s tovrstnim gradivom. 
 
 

zpostavljamo v 2017  
Digitalizirali smo albume fotografij mariborske tovarne Metalna. Slikovno gradivo je pomembno za 
zgodovinski pogled na mariborsko industrijo. Gradivo obsega 4 albume s 176 fotografijami in dva 

stenska koledarja. 
 
 
Skrbnica zbirke je v strokovnem sodelovanju z gospo Prosenc pregledala in prerazporedila umetniška 
dela v lasti UKM. Poskrbljeno je bilo za izbor, novo opremo, lokacije in namestitev umetniških del.  
 
 
 

                                                           
25 Štete so rokopisne enote (sklopi); skupaj je okoli 700 inventarnih številk. 
26 Gradivo je popisano in pripravljeno za vpis v inventarno knjigo. 

I 
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Gradivo zbirke je redno dopolnjevalo razstavno dejavnost UKM in drugih ustanov v mestu. Pripravili 
smo dve razstavi. Razstava Ni mize; da pišem pozdrav: razglednice iz časa 1. svetovne vojne v 
razstavišču Avla je prikazovala razglednice iz tega obdobja zgodovine, hranjene v UKM. 
 
Po strokovnem izboru skrbnice je bila pripravljena celostna predstavitev gradiva Zbirke drobnih tiskov 
v treh razstaviščih UKM: Salon Spominov – for Yu. Predstavljeni so bili plakati, tiskovine in slikovno 
gradivo. V knjižnem razstavišču je bilo pod naslovom for yu predstavljeno gradivo, nastalo na področju 
nekdanje Jugoslavije v obdobju od 1945 do 1990, v likovnem razstavišču je bila v sklopu Salona 
spominov pripravljena razstava Propagandni plakati 1945-1990, v avli pa izbor Reklamni plakati 1945-
1990. Oblikovan je bil tudi razstavni katalog. 
 

 

Izbrano gradivo iz Zbirke drobnih tiskov UKM, razstavljeno v Knjižnem razstavišču ter nastop vokalistke Alje 
Senčar ob spremljavi harmonikarja Petra Poharta v likovnem razstavišču ob otvoritvi razstave 

 
 
Skozi vse leto je skrbnica predstavljala obe zbirki in Maistrovo knjižnico obiskovalcem in študentskim 
skupinam. Udeležila se je strokovnega posveta Pis(a)na kulturna dediščina in Ohranjanje gradiva: 
vpogled v prakso NUK in drugih krajših izobraževanj. Kot soavtorica je sodelovala pri več razstavah in 
dogodkih. Gradivo zbirke je redno dopolnjevalo razstavno dejavnost UKM in drugih ustanov v mestu.  
 
V okviru redne dejavnosti se je opravila inventura na izbranih segmentih gradiva, med drugim tudi 
inventura umetniških del v UKM. V zbirki je bila manipulativna pomoč iz naslova javnih del zgolj 
občasna. 
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Tabela 65: Dotok in inventarizacija drobnih tiskov v letu 2017 
 

Gradivo 
Dotok Inventarizacija 2017 Inventarizacija

2016 
Indeks 
17/16 Načrt. Real. Načrtovano Realizirano 

Drobni tiski   220 308 290 106 

Razglednice   50 69 148 47 

Slikovno 
gradivo 

  5 31 18 172 

Voščilnice   0 0 0 0 

Lepaki   10 6 61 10 

PKG   250 inv./2.50027 
388inv./ 

3.40027 

405inv./ 

5.10027 
96/6727 

PKG LEP   10/60 72/150 28/200 257/75 

Skupaj 
1.50028/ 
4.00029 

1.00028/ 

3.80029 

555 inv./ 

2.84527 

874 inv./ 

3.80027 

950 inv./ 

5.30027 
92/72 

 
 

Tabela 66: Inventarizacija gradiva zbirke v letu 2017 po vrstah gradiva 
 

Gradivo 
Osnovni izvodi Arhivski izvodi Skupaj 

enote 2017 
Skupaj enote 

2016 
Indeks 
17/16 naslovi enote naslovi enote 

Drobni tiski 155 188 120 120 308 290 106 

Razglednice 
(in 
fotografije) 

41 67 2 2 69 148 47 

Slikovno 
gradivo 

12 28 2 2 31 18 172 

Voščilnice 0 0 0 0 0 0 0 

Lepaki 2 6 0 6 6 61 10 

PKG 195 194/1.700 195 194/1.700 388/3.400 356/5.100 109/67 

PKG LEP 21 36/75 21 36/75 72/150 28/200 257/75 

Skupaj 426 514/2.10027 340 360/1.70027 
874/ 

3.80027 

950/ 

5.30027 
92/72 

 
 

Tabela 67: Delo v zbirki v letu 2017 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 2017 

Število bibliografskih 
enot oz. enot informacij 

2016 

Indeks 
17/16 

načrtovano realizirano 

Bibliografska obdelava 325 278 430 65 

Vsebinska obdelava 350 350 430 81 

Redakcije 20 20 26 77 

Posredovanje informacij 60 150 150 100 

Izposoja/čitalniška izposoja 150/500 200/1.250 210/1.200 95/104 

 
 

                                                           
27 Na zbirnih zapisih je pod skupnimi inv. št. zbranih več fizičnih enot. Prvo število je število inventariziranih enot, drugo pa 

vključuje še prištete fizične enote, ki se vodijo pod skupno inventarno številko. 
28 Številka prikazuje v zbirko vključene darove (pregledanih jih je bilo še dvakrat toliko). 
29 Redni dotok obveznih izvodov vodi EPOKG. 
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Tabela 68: Prispevek Zbirke drobnih tiskov UKM v COBISS.SI v letu 2017 
 

 

Število bibliografskih enot 
2017 

Število bibliografskih 
enot 
2016 

Indeks 
17/16 

načrtovano realizirano 

COBIB.SI - kreirani 125 98 128 77 

COBIB.SI - kopirani 200 202 280 72 

CONOR.SI - kreirani 2 3 0 0 

 
 

Tabela 69: Zbirka 
 

Drobni tiski 2017 2016 Indeks 17/16 

Število enot27  
166.841 inv./ 
201.743 enot 

165.967 inv./ 
197.943 enot 101/102 

 
 

 

 
Dejavnost  

Urejanje, posredovanje informacij in izjemna čitalniška izposoja raritet in stare periodike, 
dopolnjevanje seznama stare periodike ter priprava gradiva za mikrofilmanje in digitalizacijo. Izbor in 
uvrščanje gradiva iz rednega fonda v zbirko raritet in stare periodike poteka v Enoti za domoznanstvo 
in posebne zbirke v sodelovanju z EPOKG. Skrbimo za ustrezno hranjenje gradiva (kontroliranje vlage 
in temperature v depojih). V sodelovanju s knjigoveznico poteka postopno opremljanje gradiva v 
zbirkah v ustrezne ovoje, škatle, žepke iz trajno obstojnih materialov. 
 
 

zpostavljamo v 2017 
Raritetno gradivo smo načrtno uvrščali v depo za raritetno staro periodiko v 2. kleti, kamor smo 
preselili tudi staro periodiko iz obdobja Avstro-Ogrske in stare Jugoslavije, ki je pred tem vnešeno 

v COBIB.SI in ustrezno opremljeno s trajno obstojnimi mapami oz. ovoji. 
 
 

Digitalizirali smo del mariborske periodike: Izvestja 
mariborske klasične gimnazije v obsegu 8.747 strani. 
Nadaljevali smo z uvrščanjem digitalizirane stare periodike v 
Repozitorij UKM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poročilo oz. izvestje mariborske klasične gimnazije za leto 1840 
 

 

 

 

 

I 
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Tabela 70: Delo v zbirki v letu 2017 

 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot informacij 
2017 

Število 
bibliografskih 
enot oz. enot 

informacij 2016 

Indeks 
17/16 

načrtovano realizirano 

Urejanje 300  450 365 123 

Mikrofilmanje in 
digitalizacija 

3 naslovi 6 2 300 

Posredovanje 
informacij 

80 110 110 100 

Izposoja/čitalniška 
izposoja 

150 enot raritete/100 
enot stare periodike 

180 enot raritet/ 
145 enot stare 

periodike 

166 enot raritet/ 
129 enot stare 

periodike 
108/112 

 

 

Stanje zbirke ob koncu leta 2017 po lokacijah: 

 skladišče raritet, monografije (SR) - raritetno monografsko gradivo: 3.602 enoti oz. inventarni 
številki, 

 skladišče raritet, periodika (SRP) - raritetna periodika - Mariborenzija in Štajerska: 2.805 enot oz. 
inventarnih številk, 

 skladišče raritet, periodika (SRP) - raritetna periodika skupaj:  4.350 enot oz. inventarnih številk, 

 DEPO - periodika iz obdobja Avtro-Ogrske in stare Jugoslavije: 1.545 enot oz. inventarnih številk. 
 
 

 

 
UKM je leta 1998 od potomcev Rudolfa Maistra prevzela njegovo osebno knjižnico. Rudolf Maister ni 
bil samo general, ki je leta 1918 odločilno posegel v razvoj dogodkov v Mariboru in na Štajerskem, bil 
je tudi bibliofil in pesnik z obsežno knjižnico. 
 
Maistrova knjižnica obsega skoraj 6.000 enot, v njej so znamenita dela vseh pomembnejših slovenskih 
avtorjev ter izjemna zbirka slovenske periodike iz 19. in prve četrtine 20. stoletja. Med dragocenostmi 
so Dalmatinova Biblija, Valvasorjeva Slava vojvodine Kranjske, dela Janeza Svetokriškega …. 
 
Postavitev, ki je nastala takoj po prevzemu te dragocene osebne zbirke, je umeščena v pritličje zgradbe 
UKM. 
 
Dejavnost  

Urejanje, ogledi in vodenje, informacije ter popularizacija knjižnice. 
V letu 2017 si je Maistrovo knjižnico ogledalo okoli 250 ljudi v skupinah ali kot posamezniki. 
 
Njena skrbnica je dr. Vlasta Stavbar. 
 
 

zpostavljamo v 2017 
Aktivnosti v zvezi z razglasitvijo Maistrove knjižnice za kulturni spomenik državnega pomena so se 
nadaljevale tudi v tem letu. Še bolj smo se usmerili v promocijo Maistrove knjižnice in v z njo 

povezane objave. Pripravili smo prevod teksta za zloženko v nemškem in angleškem jeziku, kar bo 
realizirano v letu 2018. Na posvetu v Celju smo sodelovali z referatom skrbnice zbirke V. Stavbar: 
Maistrova knjižnica UKM – kulturni spomenik državnega pomena?. Izdelali smo Bibliografijo del o 

I 
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Rudolfu Maistru (avtor D. Kac) ter predstavitev Maistrove knjižnice (avtorica dr. Vlasta Stavbar) za 
Album, ki bo izšel pri Mladinski knjigi v letu 2018. 
 
Naši načrti so še vedno: 

 iskanje javne podpore, 

 medijska podprtost prizadevanjem UKM, 

 akt o razglasitvi. 

 

Maistrova knjižnica v UKM 

 
 
 

 
 

Dejavnost   

Vodenje, koordinacija in soodločanje o delu enote z upravno-tehničnimi službami, usklajevanje 

zakonodaje in internih aktov, skrb za celovit sistem finančnega in računovodskega poslovanja UKM, ki 

se izvaja skladno z odločitvami pristojnih organov in pooblaščenih delavcev. Izvajamo ukrepe za 

racionalno in ekonomično uporabo finančnih sredstev ter za doseganje pozitivnega poslovnega izida. 

Izvajamo odločitve poslovodstva UKM in UM, spremljamo tveganja, ki jim je UKM izpostavljena pri 

svojem poslovanju, ter predlagamo ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje. Izvajamo določila, ki se 

nanašajo na javno naročanje, pregled kadrovske zasedenosti in urejanje delovnih razmerij skladno z 

zakonodajo, bdimo nad varstvom pri delu in sodelujemo s pooblaščenim delavcem za varstvo pri delu, 

pooblaščenim zdravnikom in predstavnikom delavcev za področje varnosti in zdravja pri delu ter 

organiziramo tečaje in preizkuse znanja s tega področja, sodelujemo z organi pregona v primeru kraje, 

ponarejanja listin, neredov in podobno, skrbimo za sprejem, razporejanje in odpremo pošte, za 

dokumentarno gradivo in odbiranje arhivskega gradiva, pripravljamo gradivo za seje organov UKM, 

zapisnike in vabila, vodimo evidence prireditev v dvorani, evidence sej in delovnih sestankov, pošiljamo 

sporočila po telefaksu in elektronski pošti, sodelujemo v komisijah in delovnih skupinah UM, skrbimo 

za vzdrževanje objekta in okolice, periodično preglejujemo naprave in opremo z dnevnimi obhodi po 



103 

stavbi, opravljamo kurirska dela in prevoze knjižničnega gradiva, nadziramo prihode in odhode iz 

stavbe in varujemo objekt po zaključku delovnega časa. 
 

 

zpostavljamo v 2017 
Leto je bilo zaznamovano z investicijami, med katerimi so določene tudi spremenile vizualno 
podobo naše knjižnice ter spremenile in obogatile ponudbo, ki je razveselila tako uporabnike kakor 

tudi zaposlene. 
 

Zaradi pogostejših konfliktnih situacij z uporabniki smo v prvi polovici leta spremenili lokacijo in način 
uporabe računalnikov v drugem nadstropju. Na oddelčnih sestankih smo dorekli postopke spremljanja 
in odzivanja zaposlenih na konfliktne situacije. Del teh aktivnosti predstavlja ureditev in preselitev 
pisarne vodje Enote za izposojo in posredovanje dokumentov, ki je bila načrtovana že od leta 2014, a 
je šele leta 2017 lahko prišlo do realizacije. 
 

Uporabnike in zaposlene smo razveselili z novimi drsnimi vrati v izposojo, ki so nadomestila stara 
nihajna vrata. Prehod je tako širši in lažji tudi za gibalno ovirane.  
 

V minulem letu smo naredili tudi nekaj 360° fotografij, ki omogočajo uporabniku, da se »sprehodi« po 
knjižnici. Izbrali smo najbolj zanimive prostore in povezavo do teh fotografij vključili v spletno stran 
knjižnice. Fotografije so vključene v Googlovo storitev in dostopne v njihovi aplikaciji Zemljevidi. 
 

V ČUK-u in knjižnici smo nadgradili sistem za merjenje obiska knjižnice in Čuka. V knjižnici je dosedanji 
sistem deloval po principu prehoda skozi varnostna vrata 3M. V ČUK-u pa je sistem beležil število 
članskih izkaznic, ki so odprla vrata v čitalnico (ne pa dejanskega števila oseb, ki so vstopila). Nov sistem 
uporablja 3D skeniranje, ki beleži in loči posamezne osebe ter upošteva tudi smer prehoda (šteje število 
vstopov). 
 

Med večje projekte, ki se mu posvečamo že več let, spada tudi iskanje rešitev za prostorsko stisko v 
skladiščih knjižnice. Zavedamo se, da sami tega ne bomo zmogli uresničiti, saj je povezana z večjim 
finančnim vložkom. 
V letu 2017 smo tako preučili dva scenarija, ki smo ju predstavili vodstvu UM in pristojnemu 

ministrstvu. Prvi je predvidel najem skladiščnih 
prostorov v oddaljenosti približno 4 km od 
knjižnice, za katere bi bila potrebna sredstva za 
plačevanje najemnine (vključno z obratovalnimi 
stroški), ki jih UKM v danem trenutku nima. Drugi 
scenarij je bila ponudba MIZŠ za brezplačni najem 
ali celo predajo v last kletnih prostorov na 
Ljubljanski ulici 42 v Mariboru (prav tako 
oddaljeno približno 4 km). Ta prostor gradbeno ni 
zaključen in bi bila vanj potrebna investicija, ki 
zajema tudi ureditev ustreznih bioklimatskih 
pogojev (prezračevanje, hlajenje, vlaženje), nakup 
ustreznega pohištva oz. polic in zagotovitev 
logističnega dostopa (dvigalo). Ker oba scenarija 
predvidevata večjo finančno investicijo, smo si 
prizadevali pri vodstvu UM in MIZŠ za zagotovitev 
teh sredstev, a zaenkrat brez uspeha. Naše 
aktivnosti se bodo v tej smeri nadaljevale. 
 

Eni izmed predvidenih prostorov za rešitev prostorskih 
težav v skladiščih knjižnice 

I 
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Kljub temu pa smo bili z opozarjanjem na to problematiko uspešni, saj je vodstvo UM prepoznalo 
pomen za trajno hranjenje gradiva, vključno z znanstvenim delom, ki nastaja na univerzi. Tako je 
Komisija za trajnostni urbani razvoj Univerze v Mariboru v svoja izhodišča in akcijski načrt vključila 
potrebo po ureditvi ustrezne infrastrukture. 
 
Druge izvedene aktivnosti  na področju kadrovskih zadev: priprava pogodb (pogodbe o zaposlitvi, 

avtorske pogodbe, donatorske pogodbe), izvedba javnega razpisa za nabavo knjižnega in neknjižnega 

gradiva, izvedba javnih razpisov, sestava kadrovskih podatkov za statistično poročilo Cezar za leto 

2016, mesečna priprava kadrovskih podatkov za obračun plač za zaposlene in javne delavce, izdelava 

poročila o izvedenih javnih naročilih za leto 2016, vzdrževanje kadrovske baze RIS4i, sodelovanje pri 

izdelavi kadrovskega načrta in programa dela za leto 2017, izredne plačane odsotnosti z dela, vodenje 

kadrovskih oziroma personalnih map, priprava potnih nalogov in vodenje evidence o službenih poteh 

v UKM, priprava različnih statističnih podatkov za potrebe uprave UKM, vzdrževanje kadrovske baze 

KIS, vodenje evidence javnih naročil malih vrednosti, prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem 

ter zdravstvenem zavarovanju. 

 

Zaposleni v enoti pa so bili aktivno vključeni tudi v pripravo in izvedbo različnih dogodkov in prireditev. 

 

 

 

 

D e j a v n o s t  

Organizacija sistema vodenja knjigovodstva in poslovnih knjig, spremljanje zakonodaje in tolmačenje 

predpisov s finančnega in davčnega področja, izdelava finančnih načrtov, spremljanje realizacije 

finančnega načrta in predlaganje ukrepov, izdelava računovodskih poročil v skladu z veljavnimi 

predpisi, vrednotenje in merjenje sredstev in obveznosti do njihovih virov, izdelava davčnih obračunov, 

sodelovanje pri razvoju informacijskih sistemov za področje financ, računovodstva in kadrovskih zadev, 

izvajanje operativnih nalog za področje plačilnega prometa in gotovinskega poslovanja, nadziranje 

izpolnjevanja terjatev in plačil obveznosti, tekoče obračunavanje, zajemanje in knjigovodsko 

evidentiranje podatkov, obračun in izplačilo osebnih prejemkov in nadomestil delavcem in 

pogodbenim sodelavcem, vodenje raznih statistik, priprava aktov s področja dela, arhiviranje gradiva 

v službi. 

 

Poleg številnih utečenih nalog smo izvedli tudi druge aktivnosti : sodelovanje pri pripravi 

kadrovskega načrta in spremljanje njegove realizacije, sodelovanje z inventurno komisijo pri pripravi 

predloga za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2017, priprava in oddaja podatkov 

o dohodnini za leto 2016, izdelava premoženjske bilance za leto 2016, sestava računovodskih podatkov 

za statistično poročilo Cezar, za samoevalvacijsko poročilo ter za poročilo BIX, izdelava kvartalnih 

poročil ter poročila o uspešnosti poslovanja z oceno do konca leta 2017, spremljanje načrta varčevalnih 

ukrepov v letu 2017, usklajevanje finančnega načrta UKM s financerjema MOM in MIZŠ, sestava poročil 

o nabavi literature, obračun plač in izplačilo regresa za zaposlene in javne delavce za leto 2017. 

 

Udeležujemo se sestankov računovodij na UM, ki so povezani z aktualno problematiko. 

 

Vse naloge, ki jih določajo zakonodajni in interni akti, ter naloge, ki so jih določili vodstvo in organi 

odločanja v UKM in na UM, so bile pravočasno opravljene. 
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zpostavljamo v 2017 
Sestavili smo finančni načrt in rebalans UKM za leto 2017, sodelovali pri pripravi programa dela 

UKM za leto 2017, izdelali računovodsko poročilo za leto 2016 in letni obračun DDV, spremljali in 

uvajali smo zakonodajo iz svojega področja dela. 

 

 

 

 
zpostavljamo v 2017  
V letu 2017 smo za skladišča nabavili kovinske regale v skupni dolžini 500 tekočih metrov. Investicija 

je povezana s prestavljanjem gradiva, saj del rednega knjižničnega fonda selimo v drugo skladišče. 

Prestavljanje je načrtovano v več fazah in se bo izvajalo dolgoročno. Na signaturi kvart smo tako 

prestavili 2.830 tekočih metrov gradiva, na signaturi oktav pa 6.918 tekočih metrov gradiva. 

 

 
 

 
 

 

 

Za poenoten in enakopraven strokovni razvoj skrbi komisija za knjižnični sistem. Vodi jo ravnateljica 

UKM, njeni člani pa so predstavniki članic, ki jih imenujejo senati članic, in ena petina študentov, ki jih 

imenuje študentski svet univerze. Komisija obravnava in sklepa o strokovnih in razvojnih vprašanjih s 

področja informacijske in knjižnične podpore pedagoškemu, raziskovalnemu in umetniškemu procesu 

na UM. 

 

Člani Komisije za knjižnični sistem so v študijskem letu 2016/2017: 
 

 Dr. Zdenka Petermanec (ravnateljica UKM), 

 Prof. dr. Irena Ban (namestnica predsednice Komisije; Fakulteta za kemijo in kem. tehnologijo), 

 Mag. Ksenija Škorjanc (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), 

 Doc. dr. Zdravko Praunseis (Fakulteta za energetiko), 

 Pred. dr. Blaž Markelj (Fakulteta za varnostne vede Ljubljana), 

 Prof. dr. Marjan Senegačnik (Fakulteta za organizacijske vede),  

 Dr. Vesna Mia Ipavec (Fakulteta za logistiko), 

 Doc. dr. Janja Batič (Pedagoška fakulteta), 

 Nevenka Balun (Fakulteta za zdravstvene vede), 

 Mag. Jerneja Prostor (Pravna fakulteta), 

 Zorica Milinović (Medicinska fakulteta), 

 Mojca Garantini (Filozofska fakulteta), 

 Doc. dr. Simon Špacapan (Fakulteta za strojništvo), 

 Prof. dr. Uroš Milutinovič (Fakulteta za naravoslovje in matematiko), 

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

 Doc. dr. Peter Šenk (Fakulteta za gradbeništvo),  

 Ines Gusel (Ekonomsko-poslovna fakulteta),  

 Tanja Druks Ralinovski (do 28. 5. 2017), Nina Malovrh (od 29. 5. 2017) Fakulteta za turizem), 

 David Borlinič Gačnik (Študentski svet univerze),  

 Jure Pirc (Študentski svet univerze), 

I 
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 Peter Papež (do 23. 5. 2017), Aljaž Sekolovnik (od 24. 5. 2017) (Študentski svet univerze). 
 

 

Komisija za knjižnični sistem se je v študijskem letu 2017 sestala na treh rednih sejah, enkrat je odločala 
korespondenčno. Obravnavala je različna področja, na podlagi katerih je bilo sprejetih 22 sklepov. Na 
sejah so obravnavali naslednje teme: 

 kazalniki knjižnične dejavnosti na Univerzi v Mariboru, 

 predstavitev rezultatov ankete o zadovoljstvu s kakovostjo knjižničnih storitev LibQUAL+, 

 predstavitev Raziskovalnih vodičev, 

 letni program dela 2017 (skupne naloge), 

 seznanitev vodstev članic UM s problematiko financiranja skupnih nalog, 

 samoevalvacijsko poročilo knjižnične mreže UM, 

 predstavitev delovanja in funkcionalnosti DKUM, 

 predstavitev osnutka Pravilnika o odprtem dostopu na UM, 

 cenik knjižničnih storitev za študijsko leto 2017/2018 (predlog razdelitve prispevka za uporabo 
knjižnic), 

 poročilo o delu UKM v mandatnem obdobju 2013 – 2017, 

 poročilo o delu Komisije za knjižnični sistem 2013 – 2017, 

 Realizacija sklepov UO UM glede skupnih nalog. 
 

 

 

 

Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM) sestavljajo Univerzitetna knjižnica 
Maribor ter 11 fakultetnih knjižnic: knjižnica Tehniških fakultet (knjižnica Fakultete za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko, Fakultete za gradbeništvo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, 
Fakultete za strojništvo), knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete, Miklošičeva knjižnica ― FPNM 
(knjižnica Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko), 
knjižnica Fakultete za organizacijske vede, knjižnica Pravne fakultete, knjižnica Fakultete za 
kmetijstvo in biosistemske vede, knjižnica Medicinske fakultete, knjižnica Fakultete za logistiko, 
knjižnica Fakultete za varnostne vede, knjižnica Fakultete za zdravstvene vede, knjižnica Fakultete 
za energetiko ter knjižnica Fakultete za turizem. UKM je prevzela skrbništvo nad knjižnicama Fakultete 
za energetiko in Fakultete za turizem. S študijskim letom 2017/2018 smo pogodbo s Fakulteto za 
turizem prekinili, ker so zaposlili lasten strokovni knjižnični kader. 
 

Univerzitetna knjižnica je koordinirala knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru. Na sestankih 
so sodelovali vodje in knjižničarke fakultetnih knjižnic: dr. Zdenka Petermanec (ravnateljica UKM), mag. 
Dunja Legat (UKM), Ines Gusel (EPF), Mojca Markovič (KTFMB), Mojca Garantini (Miklošičeva knjižnica), 
Mira Osvald (PF), mag. Ksenija Škorjanc (FKMB), Nevenka Balun (FZVMB), Zorica Milinović (MF), Vesna 
Mia Ipavec, Urška Rizmal (FL), Nataša Knap (FVV), Anita Breceljnik, Tone Perčič (FOV), Rosvita Kocbek 
Pavalec (FE, FT), Nina Malovrh (FT) in glede na obravnavano tematiko vodje enot in služb UKM idr. 
 

Knjižnice delujejo kot enoten sistem, čeprav so knjižnice članic upravno-organizacijske enote fakultet. 
Povezovanje UKM in knjižnic članic poteka preko strokovnih referentov, informacijsko preko 
oddaljenega dostopa do informacij, pedagoško z enotnim načrtovanjem in izvajanjem izobraževanja 
uporabnikov, bibliografsko z enotnim vodenjem in urejanjem bibliografije univerzitetnih profesorjev in 
raziskovalcev ter arhivsko z enotno skrbjo za varnost in zaščito gradiva. Povezovanje osrednje 
Univerzitetne knjižnice Maribor s fakultetnimi knjižnicami poteka pri izboru in nabavi gradiva, 
informacijski dejavnosti, izdelavi bibliografije profesorjev in raziskovalcev, enotnem računalniškem 
sistemu, s skupno bazo podatkov o uporabnikih, z enotno izkaznico, ki velja v vseh knjižnicah sistema, 
z enotnimi standardi in podobnim programom izobraževanja uporabnikov. S tem se knjižnični 



107 

informacijski sistem UM približuje sodobnemu modelu, v katerem so vse knjižnice na univerzi 
funkcijsko povezane. 
 
 
Glavne teme sestankov v letu 2017 so bile: 

 pregled dostopnosti informacijskih virov na UM za leto 2017, 

 nakup tiskane znanstvene periodike za 2017, 

 samoevalvacija knjižnične dejavnosti na UM 2015/2016, 

 Kazalniki kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti na UM, 

 prehod na novi modul COBISS3/izposoja, 

 predstavitev novih storitev IZUM (spletni vpis, naročanje gradiva na oddaljeno lokacijo), 

 COBISS3/izposoja (poročilo po prehodu, predlogi prilagoditev), 

 oddaljen dostop (postopki avtentikacije), 

 pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov UM (prilagoditve v knjižnici), 

 redakcija zapisov v DKUM-u, vnos člankov v odprtem dostopu v DKUM, 

 cenik knjižničnih storitev za študijsko leto 2017/2018, 

 primeri praks vnosa podatkov v DKUM, 

 ažuriranje baze podatkov o članih knjižnic, 

 nov sistem rezervacij in naročanja gradiva, 

 naročilo znanstvene literature in baz podatkov za 2018, 

 predstavitev osnutka Pravilnika o odprtem dostopu na UM, 

 predlog sodelovanja med strokovnimi referenti UKM in fakultetnimi knjižnicami. 
 

 

 

 
UKM sodeluje s partnerskimi knjižnicami in drugimi sorodnimi ustanovami v Sloveniji. Poleg matičnih 
fakultetnih knjižnic UM sodelujemo s knjižnicami v Sloveniji in tujini. 
 
S CTK in NUK sodelujemo pri konzorcijski nabavi najpomembnejših znanstvenih informacijskih virov za 
akademsko skupnost. Preko COSEC-a pri NUK in Konzorcijev CTK omogoča Univerzitetna knjižnica 
Maribor raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter študentom dostop do elektronskih 
znanstvenih revij najpomembnejših založnikov na svetu, kot so Elsevier, Springer, Wiley, Emerald, ACS, 
IEEE in drugih. V sodelovanju s CTK razvijamo nove storitve na področju odrtega dostopa do 
znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov. UKM je sodelovala pri organizaciji 7. strokovnega srečanja 
slovenskih nabavnih konzorcijev mednarodne znanstvene literature z naslovom Odprta znanost za 
vsakogar, raziskovalni podatki, dostop do znanja (#sicisl17), ki je potekalo v Ljubljani, 24. novembra 
2017. 
 

Z Mariborsko knjižnico pa smo ob stalni izmenjavi izkušenj in dobrih praks tudi v tem letu največ 

sodelovali pri digitalizaciji. 

 

Dobre stike vzdržujemo tudi z drugimi ustanovami v mestu, s katerimi si večkrat izmenjujemo gradivo 

za potrebe razstav. Srečanja direktorjev pa velikokrat prinesejo sinergijske učinke. 
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UKM je prevzela skrbništvo knjižnice FE maja leta 2013, tako da naloge potekajo po ustaljenem redu. 
Knjižnica deluje na dveh lokacijah, v Krškem in v Velenju. 
 
V letu 2017 smo kupili 1 naslov serijske publikacije. V lokalni bazi knjižnice (COBIB/FEKRS) je bilo 
obdelanih 59 enot knjižnega gradiva, 15 enot serijskih publikacij in 76 enot zaključnih nalog študentov, 
ki smo jih povezali z DKUM. 
 
Za potrebe osebnih bibliografij smo v bazo COBIB/FEKRS vnesli 154 bibliografskih zapisov z 
odgovarjajočimi dopolnitvami sekundarnih avtorstev v bazi CORES in dopolnili avtorske mape. Za revijo 
JET, ki jo izdaja FE, smo obdelali 21 člankov in uredili avtorstva v bazi CORES ter članke povezali s 
spletno izdajo revije. Svetovali in preverjali smo indeksiranost revije JET v bazi ProQuest. 
 
Študentom smo izdelali in posredovali 40 vrstilcev UDK pred tiskom zaključnih del ter izdali 41 potrdil 
o poravnanih obveznostih do knjižnice. Po medknjižnični izposoji smo posredovali 31 knjig. 
 
V februarju 2017 smo prešli na novo aplikacijo COBISS3/izposoja. Fakulteta je prenovila spletno stran. 
Knjižnica se vsako leto predstavi na uvodnem dnevu za bruce. 
 
Izdelali smo vsa potrebna poročila (samoevalvacija, kazalci uspešnosti, statistike, poročila o delu…) ter 
izvajali redne operativne in druge naloge (urejanje spletne strani knjižnice, udeležba na sestankih vodij 
visokošolskih knjižnic, priprava inventarnih knjig, izvajanje inventure, vzdrževanje lokalnih šifrantov 
itd.).  
 
 

 
 
V letu 2015 smo postali skrbnik knjižnice FT. Knjižnica deluje v prostorih splošne Knjižnice Brežice, saj 
na fakulteti še nimajo ustreznega prostora. 1. 5. 2017 je fakulteta zaposlila bibliotekarko za polovični 
delovni čas. Knjižničarske storitve smo opravljali do 30. 9. 2017. 
 
V lokalni bazi knjižnice FT (COBIB/FTBRE) je bilo obdelanih 13 enot knjižnega gradiva, 6 enot serijskih 
publikacij ter 3 enote zaključnih nalog študentov, ki smo jih povezali z DKUM.  
 
Za potrebe osebnih bibliografij smo vnesli 55 bibliografskih zapisov z odgovarjajočimi dopolnitvami 
sekundarnih avtorstev v bazi CORES ter dopolnili avtorske mape. 
 
V februarju 2017 smo prešli na novo aplikacijo COBISS3/izposoja. 
 
Izdelali smo vsa potrebna poročila (samoevalvacija, kazalci uspešnosti, statistike, poročila o delu…) ter 
izvajali redne operativne in druge naloge (udeležba na sestankih vodij visokošolskih knjižnic, priprava 
inventarnih knjig, vzdrževanje lokalnih šifrantov, uvajanje nove sodelavke za delo v fakultetni knjižnici). 
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Knjižnico vsako leto obiščejo gostje, ki se na Univerzi ali v mestu mudijo zaradi nastopov, predavanj, 
izmenjav, simpozijev ali iz kakšnega drugega razloga. Nekateri so gostje knjižnice ob dogodkih ali 
razstavah, nekateri knjižnico obiščejo na posebno povabilo. 
 
V letu 2017 so knjižnico med drugimi obiskali: 

 Eyal Sela, izraelski veleposlanik (22. 2. 2017), 

 dr. Sigrid Reinitzer, upokojena ravnateljica graške knjižnice (23. 3. 2017), 

 dr. Janez Bogataj, etnolog in Sašo Urukalo, oblikovalec (19. 4. 2017), 

 skupina čeških študentov bibliotekarstva (4. 5. 2017), 

 Feri Lainšček, literat (25. 5. 2017), 

 štirje zaposleni iz Pravne fakultete v Bukarešti, gostje Pravne fakultete UM (8. 6. 2017), 

 dr. Lučka Kajfež Bogataj, raziskovalka (29. 9. 2017), 

 Andreas Pawlitschek, svetnik na Avstrijskem veleposlaništvu v Ljubljani (9. 10. 2017), 

 dr. Kiril Barbareev, prorektor za razvoj, gost UM, Univerza Goce Delčev, Štip (20. 11. 2017) 

 dr. Svetlana Slapšak, antropologinja in publicistka (11. 12. 2017), 

 in drugi. 
 
UKM je letu 2017 kot novost izvedla teden, imenovan Erasmus Stuff Training Week for Librarians, v 
katerem je v knjižnici gostila skupino kolegov knjižničarjev iz različnih evropskih držav in zanje pripravila 
celovit pregled spoznavanja knjižnice, njene dejavnosti in ustroja, pa tudi mesta in regije. Program in 
organizacija sta nastajala v sodelovanju z Univerzo v Mariboru. 
 

 
 

Uvodna delavnica na Erasmus Stuff Training Week for Librarians, prvič organiziranem tudi v naši knjižnici 
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Udeleženci so poleg Maribora spoznali tudi širšo regijo; fotografija je s Ptuja 

 
V skupini gostujočih knjižničarjev so bili: Fidan Svarça iz Prištine (Universiteti i Prishtinës), Michael 
Resanović iz Banja Luke (University of Banja Luka - Faculty of Philology), Šejla Džidić in Jelena 
Andonovski iz Beograda (University library "Svetozar Marković" Belgrade), Judita Samuelisová in Eva 
Matušovičova iz Košic (Pavol Jozef Safarik University in Kosice, University Library), Amy Rippon iz 
Readinga, Velika Britanija (University of Reading), Maryse Caszal iz Aix-en-Provence, Francija (Institute 
of Political Studies of Aix-en-Provence), Bernhard Vogt iz Bayreutha (University Library of Bayreuth), 
Dotti Enrico Massimoenrico iz Rima (Sapienza Università di Roma), Piotr Gizinski iz Gdanska (Academy 
of Fine Arts in Gdańsk), Cristina Fernandez iz Barcelone (Universitat Autònoma de Barcelona) in Zsusa 
Köpösdi iz Debrecena, Madžarska. (University and National Library of Debrecen). Sodelavci UKM smo 
z gosti stkali tako profesionalne kot osebne vezi. 
 

 
 

Promocija Univerzitetne knjižnice Maribor je potekala skozi vse leto, primarno skozi njeno ponudbo, 
storitve, prireditveno in razstavno dejavnost in zlasti z neposrednim stikom zaposlenih z različnimi 
javnostmi od klasičnih uporabnikov do odločevalcev, sekundarno pa po različnih promocijskih kanalih. 
 
Promocija je sledila konceptu, zastavljenem v strategiji promocije UKM. Pri tem je uporabljala ustaljene 
kanale obveščanja – domača stran, FB-profil, napovedniki v medijih, adreme ciljnih javnosti in sporočila 
COBISS. Za stik z akademsko javnostjo je knjižnica poskrbela v obliki objav na domači strani univerze in 
v univerzitetnem časopisu, širšo mestno javnost je najbolj dosegla z objavami v dnevniku Večer, 
pogoste pa so bile tudi objave v drugih tiskanih medijih. Precej jih je bilo tudi na različnih radijskih 
postajah, zlasti mariborskih, relativno manj pa v televizijskih programih mariborskega studia in 
nacionalne televizije. V zadnjem času so se izjemno pomnožili medijski odzivi v spletnih medijih, ki jih 
po eni strani vzporedno s svojimi primarnimi produkti vzdržujejo različne medijske hiše pa tudi v takih, 
ki imajo splet za edini vir nagovarjanja. 
 
Najbolj razveseljivo je dejstvo, da se je UKM v medijih pojavljala izključno v pozitivni podobi. Pri tem je 
bila najbolj medijsko zaznana po eni strani z lastno produkcijo (simpozija Mariborske osebnosti in 
Oktobrska revolucija 1917−2017, razstava Včasih zasebno, okrogla miza ob dnevu reformacije, cikel 
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Zasedanja s knjigami), po drugi strani pa kot del univerzitetne sfere (Noč raziskovalcev, uvajalni teden 
za bruce, imenovanje ravnateljice) in kot rezultat sodelovanja knjižnice ali njenih sodelavcev v projektih 
z drugimi producenti (Dnevi knjige v Mariboru, simpozija o Majniški deklaraciji in o Francu Kovačiču). 
 

 
 

Razstava ob stoletnici oktobrske revolucije 
 
 

Razveseljivo je, da se je po prizadevanjih za višjo pojavnost primarne dejavnosti knjižnice v medijih ta 
dejansko zvišala. Tako se je knjižnica precejkrat pojavila v zvezi s pridobitvijo novega skenerja, 
nekajkrat pa tudi ob pojavu novih elektronskih virov. 
 
Za namene promocije je v letu 2017 nastala tudi serija fotografij interierjev in eksterierjev zgradbe 
UKM, ki jih je posnel Branimir Ritonja, nastajati pa je začela tudi video produkcija v sodelovanju s 
Tinetom Frankom, ki je z UKM sodeloval v obliki usposabljanja na delovnem mestu. Zasnovan in do 
neke mere posnet je bil v letu 2017 material za predstavitveni film o UKM, video podlaga za 
napovednike in gradivo za kratek didaktični film o iskanju gradiva. 
 
 

 
 

UKM se je v prejšnjih dveh letih lotila celovite prenove usmerjevalnega sistema, saj je prvotni, sicer 
odličen sistem, zaradi vsebinskih sprememb zastarel. 
 

Po fazah celostne analize tematike, zasnove koncepta za UKM ter izbire izvajalca grafične in tehnične 
izvedbe je v predhodnem letu že bila izvedena prva faza, ki je obsegala namestitev usmerjevalnih tabel 
in kažipotov pa tudi makrooznačevanje polic z gradivom. 
 

V letu 2017 je bila koncipirana in izvedena druga faza, ki se je osredotočila na označevanje polic in 
njihove mikrovsebinske elemente ter na sporočila v knjižničnem prostoru. Tako so bili nameščeni napisi 
na policah za posamične postavitvene vrstilce in nekoliko širši vsebinski označevalci na vrhu vsakega 
sklopa polic. Prav tako so bila na stene, vrata in v prostor knjižnice umeščena številna napotilna 
obvestila, namenjena uporabnikom. 
 



112 

Ob izvajanju druge faze je v tem letu vsebinsko nastajala tudi tretja faza – priprava vsebin, namenjenih 
popestritvi usmerjevalnega sistema kot celote. V tem sklopu je nastal koncept poimenovanja študijskih 
sob in na poimenovalce vezanih citatov, ki bodo v zadnji fazi izvedbe umeščeni v prostor knjižnice. 
 

Pri zasnovi in izvedbi je sodelovala delovna skupina za usmerjevalni sistem, sestavljena iz zaposlenih iz 
različnih enot – vodila jo je dr. Jerneja Ferlež, članice – Boža Janžekovič, Valerija Pukšič in Vesna Lorenc, 
občasno so s skupino sodelovali ravnateljica, Borut Gaber in Borut Gombač. Elemente usmerjevalnega 
sistema je oblikovala študentka arhitekture Klavdija Vnuk s svojo mentorico dr. Kajo Pogačar, 
izvedbeno pa je bilo angažirano podjetje Comtec. 
 

 
 

Nova podoba usmerjevalnih tabel 
 

 
 
 

 
 

Klub prijateljev, ki je nastal na pobudo ravnateljice dr. Zdenke Petermanec, ki ga tudi vodi, je od 71 
članov v ustanovnem letu 2012 narasel na 114 članov ob koncu leta 2017. Vsi člani kluba so bili vabljeni 
na redna srečanja kluba, mnogi med njimi pa so kot posamezniki ali deli svojih kolektivov ustvarjalno 
sooblikovali tudi bogato prireditveno dejavnost knjižnice v letu 2017. 
 
Klub je priredil dve srečanji članov: 

 redno skupščino v Glazerjevi dvorani UKM in 

 decembrsko srečanje s predstavitvijo glasbenega stola Beatnik. 
 
Pripravljena je bila tudi ekskurzija v Gornjo Radgono in na grad Riegersburg, ki pa je zaradi nizke 
udeležbe odpadla. 
 
Če so po eni strani namen klubskega življenja sodelovanja članov kluba pri razvoju in promociji knjižnice 
ter pri njeni razstavni in prireditveni dejavnosti, kjer je sodelovanje pogosto in plodno, je na drugi strani 
njegov rezultat tudi vsakoletna donacija iz prispevkov članov kluba. Ta donacija pomembno obogati 
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klasično knjižnično ponudbo. V letu 2017 so bila po dogovoru 
članov kluba sredstva namenjena nakupu glasbenega stola 
Beatnik. Umeščen je bil v 1. nadstropje knjižnice, kjer je 
uporabnikom na voljo za poslušanje glasbe in sprostitev. V 
njem je mogoče brezžično predvajati glasbo iz predvajalnikov, 
telefonov, tablic, med drugim iz elektronske glasbene zbirke 
Naxos, ene od mnogih elektronskih zbirk iz ponudbe UKM. 
Knjižnica s takimi pridobitvami vse bolj postaja raznolik 
prostor znanja, ustvarjalnih procesov in prostor prijetnega 
počutja. 
 

 

 

 

 

 
 

V Slovenski čitalnici smo tudi v letu 2017 nadaljevali z aktivnostmi, ki jih izvajamo že od same otvoritve, 
to je od 6. 6. 2013, kar pomeni, da bomo letos praznovali že peto obletnico delovanja. 
 
Organiziranih je bila vrsta prireditev: 

 predavanje Südsteierische Post – nemški časopis za slovenske interese (7. 3. 2017), 
 predavanje Kranjski polihistor Janez V. Valvasor in njegovo štajersko potomstvo do današnjih dni 

(15. 3. 2017), 

 literarni večer s Francem Mikšo Klinc pa še Trst (9. 5. 2017), 

 literarni večer z Dinom Baukom Konec / Znova (16. 5. 2017), 
 literarni večer z Mathiasom Griljem Naša zgodba tam doli. Sprehod skozi generacije in geografijo (10. 10. 

2017), 

 Lichtungen – večer sodobne slovenske poezije (29. 11. 2017), 

 literarni večer z Andrejem Skubicem Lahko/Ruhe (20. 11. 2017), 

 predavanje Josefa Wallnerja Krain, das verschwundene Land (28. 11. 2017) in 

 koncert Tadeja Vesenjaka (5. 12. 2017). 
 
Pri organizaciji teh dogodkov sodelujejo vsi partnerji Slovenske čitalnice (Pavlova hiša, Univerza v 
Gradcu, Inštitut za slavistiko, Štajerska deželna knjižnica in UKM). UKM je v začetnih letih delovanja 
Slovenske čitalnice samostojno organizirala 7 literarnih večerov, pod naslovom Literati v zbirki 
Slovenske čitalnice. Za finančna sredstva smo se prijavljali na razpis JAK, ki pa v letih 2016/2017 ni 
predvideval sredstev za mednarodno sodelovanje oz. so bila ta v celoti namenjena Sloveniji kot častni 
gostji Frankfurtskega knjižnega sejma. Zato smo ta projekt začasno umaknili s seznama prireditev, saj 
knjižnica finančno ne zmore sama kriti stroškov posameznih literarnih večerov. 
 
Znotraj sredstev, ki jih UKM dobi po podpisanem tripartitnem dogovoru (SKICA, Kulturno društvo člen 
VII in UKM), skrbimo za nabavo gradiva (za knjižnično gradivo smo namenili ca. 500 eur), krijemo 
stroške za ažuriranje in upravljanje spletne strani ter poštne in potne stroške za prevoz gradiva in 
prevode delov spletne strani. 
 
V letu 2017 se je knjižnični fond Slovenske čitalnice povečal za 150 naslovov gradiva (novosti s področja 
leposlovja, nagrajene knjige, učbeniki za pouk slovenščine kot tujega jezika…). Gradivo smo bodisi kupili 
bodisi prejeli v dar od Veleposlaništva RS na Dunaju, Pavlova hiše ali UKM. V UKM gradivo vnesemo in 
posredujemo v Štajersko deželno knjižnico, tako v elektronski kot v fizični obliki. 
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Odprtje Slovenske čitalnice v Gradcu je eden odmevnejših projektov v zadnjih letih na avstrijskem 
Štajerskem. Sodelovanje med partnerji Slovenske čitalnice je dobro in to si želimo tudi v prihodnje. 
 
 

 
 
 

 Popis knjig in periodike iz osebne zapuščine Viljema Brumca v UKM / pripravila Boža Janžekovič. - 
Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2017.  
 

COBISS.SI-ID 94139649 
 

 Včasih zasebno --- : iz osebnih zapuščin. 1 : [Knjižno razstavišče UKM, 6. februar 2017 - 10. april 
2017] / [izbor in besedila Dejan Kac ... [et al.] ; urednica kataloga Nina Lončar]. - Maribor : 
Univerzitetna knjižnica, 2017. - (Razstavni katalogi UKM ; zv. 8). 
 

COBISS.SI-ID 93930753 
 

 Zloženke ob razstavah in prireditvah. 

 
 

 

 
 

 
 

Knjižno r azstavišče  
 

1. HOROSKOP: gradivo iz fonda UKM 
Trajanje: 17. 1. - 31. 1. 
Avtorica: Gabrijela Kolbič 
 
2. VČASIH ZASEBNO: osebne zapuščine v UKM 
Trajanje: 6. 2. - 10. 4. 
Avtorji: sodelavci Enote za domoznanstvo in posebne zbirke 
 
3. IN NE ZARADI BIBLIOGRAFSKIH PODATKOV, AMPAK: v sklopu 20. Slovenskih dnevov knjige v Mariboru 
Trajanje: 18. 4. - 10. 5. 
Avtorja: Borut Gombač, dr. Jerneja Ferlež 
 
4. MAJNIŠKA DEKLARACIJA 1917 IN DEKLARACIJSKO GIBANJE: dokumentarna razstava 
Trajanje: 24. 5. - 5. 6. 
Avtorica: dr. Vlasta Stavbar 
 
5. ODMEV REFORMACIJE V MARIBORU 
Trajanje: 8. 6. - 2. 9. 
Avtorici: mag. Majda Potrata, Silva Belšak 
 
6. ŽENSKE V NARAVOSLOVJU IN TEHNIKI  
Trajanje: 29. 9. - 10. 10. 
Avtorici: Boža Janžekovič, Renata Močnik 
(tudi likovno razstavišče in avla) 
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7. 25 LET DELOVANJA ZALOŽBE UMETNIŠKI KABINET PRIMOŽ PREMZL: razstava ob jubileju 
Trajanje: 12. 10. - 11. 11. 
Avtorici: Primož Premzl, dr. Vlasta Stavbar 
(tudi likovno razstavišče) 
 
8. PREJEMNIKI PLEČNIKOVIH ODLIČIJ IN PLEČNIKOVI UČENCI V MARIBORU: v sklopu projekta Stičišča slovenske 

in češke kulture 
Trajanje: 20. 11. - 16. 12. 
Avtorici: Renata Močnik, dr. Karmen Salmič Kovačič 
 
9. FOR YU: v sklopu projekta Salon spominov – for Yu 
Trajanje: 21. 12. 2017 - 31. 1. 2018 
Avtorica: Gabrijela Kolbič 
 
Likovno razstavišče  
 
1. VARAŽDINSKI DUET: Gordana Kovačić, Slaven Macolić 
Trajanje: 18. 1. - 5. 2. 
Kustos: Mario Berdič 
 
2. KAREL JIRAK: SLOVENSKO OBDOBJE 
Trajanje: 6. 2. - 10. 4. 
(Tudi v Knjižnem razstavišču) 
Kustos: Mario Berdič 
 
3. USEDLINE IN SLEDOVI: Bojan Golčar 
Trajanje: 18. 4. - 15. 5. 
 
4. STOLI: iz kovaške delavnice Mihe Krištofa 
Trajanje: 22. 5. - 3. 6. 
Kustos: Marjeta Ciglenečki 
 
5. »ALEA IACTA EST«: Vojko Pogačar 
Trajanje: 8. 6. - 2. 9. 
 
6. »DRAGO MOM: ŽENSKI AKTI« 
Trajanje: 3. 9 - 11. 9. 
 
7. ALMIRA ĆATOVIĆ: SILVA 
Trajanje: 18. 9. - 26. 9. 
 
8. µSVET: Matjaž Wenzel in Maja Rupnik 
Trajanje: 29. 9. - 10. 10. 
 
9. MAX CZEIKE: NAČRTI 
Trajanje: 20. 11. - 16. 12. 
Avtorica: dr. Jerneja Ferlež 
 
10. PROPAGANDNI PLAKATI 1945−1990: v sklopu projekta Salon spominov – for Yu 
Trajanje: 21. 12. 2017 - 31. 1. 2018 
Avtorica: Gabrijela Kolbič 
 
Avla  
 
11. NEVIDNO VRISANE POTI: usmerjevalni sistem UKM 
Trajanje: 18. 1. - 5. 2.  
Avtorji: Klavdija Vnuk, dr. Jerneja Ferlež, Vesna Lorenc, Borut Gaber 
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12. ŽIVLJENJE JE ODER: fotografska razstava Teodorja Veingerla 
Trajanje: 7. 3. - 1. 4. 
 
13. SMILJAN ROZMAN, PISATELJ, KI BOBNA IN SLIKA 
Trajanje: 18. 4. -20. 5. 
Gostujoča razstava Knjižnice Velenje 
 
14. »NI MIZE; DA PIŠEM POZDRAV: razglednice iz časa 1. svetovne vojne 
Trajanje: 22. 5. - 5. 6. 
Pripravila: Gabrijela Kolbič 
 
15. TISKI IZ MANUFAKTURE MOJSTRA JANEZA 
Trajanje: 8. 6. - 2. 9. 
Organizator: Tiskarska delavnica Mojstra Janeza 
 
16. KAŠMIR – VOJNA V RAJU: fotografska razstava 
Trajanje: 3. 9. - 2. 9. 
Organizator: Fotografsko društvo TOTIFOTO 
 
17. TRENUTEK NEKEGA ČASA: razstava članov Foto kluba Leskovac 
Trajanje: 22. 9. - 30. 9. 
 
18. ERVIN HARTMAN ml.: 50 let 
Trajanje: 18. 10. - 11. 11. 
 
19. NE SPOMNIMO SE DNI, SPOMNIMO SE TRENUTKOV: razstava članov fotografskega društva TOTIFOTO 
Trajanje: 13. 11. - 27. 11. 
Organizator: Fotografsko društvo TOTIFOTO 
 
20. OČI TRETJEGA SVETA: fotografska razstava Marka Suhoveršnika 
Trajanje: 13. 12. - 18. 12. 
 
21. REKLAMNI PLAKATI 1945−1990: v sklopu projekta Salon spominov – for Yu 
Trajanje: 21. 12. 2017. - 31. 1. 2018 
Avtorica: Gabrijela Kolbič 
 
Časopisna č ita ln ica  
 
22. S STANDARDI DO PAMETNIH MEST 
Trajanje: 16. 10. - 23. 10. 
Pripravila: Renata Močnik 
 
1.  nadstrop je  
 
23. OKTOBSKA REVOLUCIJA 1917−2017 
Trajanje: 7. 10. - 18. 10. 
Avtorica: dr. Jerneja Ferlež 
(pozneje v Knjižnem razstavišču) 
 
Razstave UKM na gostovanj ih  
 
Knjižnica Velenje 
24. HAMLET - CITATI - PARAFRAZE 
Trajanje: 16. 3. - 18. 4. 
Avtorja: Borut Gombač, dr. Jerneja Ferlež 
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Knjižnica Janka Glazerja Ruše 
25. ANTON JEHART: fotografska razstava 
Trajanje: 21. 3. - 31. 3. 
Avtorica: Patricija Remšak 
 
Atrij ZRC SAZU, Ljubljana 
26. OKTOBSKA REVOLUCIJA 1917−2017 
Trajanje: 23. 11. - 27. 12. 
Avtorica: dr. Jerneja Ferlež 
 
 

 
 
Januar 
18. 1. OPTIČNI BRALNIK IN USMERJEVALNI SISTEM - predaja namenu 
18. 1. Odprtje razstave VARAŽDINSKI DUET 
24. 1. BEOGRAJSKI POGOVORI: predstavitev knjige Darke Zvonar Predan, Zasedanja s knjigami 
27. 1. VSAKO LETO ENO IME: Ivan Breskvar - znanstveno srečanje v sklopu prireditev ob mednarodnem dnevu 
spomina na žrtve holokavsta - ŠOA 2017 
30. 1. ADP IN SLOVENSKA DRŽAVNOST - razprava v ciklu Spominjanja 
 
Februar 
2. 2. BRALNI IZZIV: Patrick Süskind: Parfum - bralni krožek z Mileno Avsec 
6. 2. Odprtje razstave VČAIH ZASEBNO – ob kulturnem prazniku 
13. 2. MARIBOR JUTRI – okrogla miza ob tematski številki revije Dialogi 
16. 2. FIČKO PO JUGOSLAVIJI, MADE IN YU 2015 - predstavitev dveh monografij Založbe ZRC, Zasedanja s knjigami 
21. 2. VILJEM BRUMEC - predstavitev publikacije, ki jo je izdala UKM 
21. 2. SEMINAR ZA NEFORMALNE ZALOŽNIKE - praktični tečaj sodelavcev iz NUK 
 
Marec 
1. 3. MEDIJI IN NEOLIBERALNA KULTURA - predstavitev treh knjig založbe Aristej, Zasedanja s knjigami 
2. 3. BRALNI IZZIV: SREČKO KOSOVEL - bralni krožek z Mileno Avsec 
7. 3. POST, POT V ŽIVLJENJE - predstavitev knjige, Zasedanja s knjigami 
7. 3. Odprtje razstave ŽIVLJENJE JE ODER 
15. 3. Z ŽELEZNICO DO MODERNEJŠEGA MARIBORA - predstavitev knjige Mojce Štuhec, Zasedanja s knjigami 
21. 3. POEZIJA POVEZUJE - javno branje pesmi ob mednarodnem dnevu poezije in rojstnem dnevu Janka Glazerja 
(pred zgradbo rektorata UM) 
29. 3. Znanstveno srečanje MARIBORSKE OSEBNOSTI - Raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor in UKM 
29. 3. SEJA SKUPŠČINE KLUBA PRIJATELJEV UKM 
 
April 
4. 4. ČUJEČNOST IN VZGOJA - predstavitev knjige Eve Škobalj, Zasedanja s knjigami 
6. 4. BRALNI IZZIV: LOJZE KOVAČIČ, TRI LJUBEZNI - bralni krožek z Mileno Avsec 
11. 4. KRAJINSKI ARHITEKT O ZASEBNIH VRTOVIH - predavanje mag. Nika Stareta 
18. 4. 20. SLOVENSKI DNEVI KNJIGE V MARIBORU »KO TE NAPIŠE KNJIGA« 2017 - slavnostno odprtje, tudi odprtje 
treh razstav 
19. 4. PODOBE IZ DRUŽINE SIMONIČ-ŠLEBINGER - predstavitev knjige, ki jo je uredila Breda Ilich Klančnik, 
Zasedanja s knjigami 
20. 4. ZELENI KOTIČKI MARIBORA - sprehod Iz knjižnice v mesto, Niko Stare, Klementina Tement 
 
Maj 
4. 5. BRALNI IZZIV: fenomen Paula Coelha - bralni krožek z Mileno Avsec 
10. 5. V ŽIVI ROB - debata ob razstavi po konceptu Gorana Potočnika Černeta vodi Borut Gombač 

                                                           
30 Lokacija dogodka je navedena, ko ne gre za dogodke v Glazerjevi dvorani, za odprtja razstav ali sprehode Iz knjižnice v 
mesto. 
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11. 5. OXFORD JOURNALS COLLECTIONS, OXFORD MUSIC ONLINE, OXFORD ART ONLINE - delavnica 
informacijskih servisov 
16. 5. FRANZOBEL - literarno branje, prireditev Avstrijske čitalnice 
17. 5. V ŽIVI ROB - debata ob razstavi po konceptu Gorana Potočnika Černeta 
18. 5. SMILJAN ROZMAN - dogodek ob razstavi - z filmom, literarnim branjem in sprehodom Iz knjižnice v mesto 
22. 5. Odprtje razstave STOLI 
24. 5. Odprtje razstave in tiskovna konferenca MAJNIŠKA DEKLARACIJA 1917 IN DEKLARACIJSKO GIBANJE 
25. 5. ŠLAGERJI - predstavitev knjige Ferija Lainščka, Zasedanja s knjigami 
 
Junij 
1.6. ELENE MESSNER - literarno branje, prireditev Avstrijske čitalnice 
25. 5. MARKUZZIJEV MADEŽ - pogovor ob knjigi Mateje Ratej, Zasedanja s knjigami 
8. 6. »PISANJE IN BRANJE NAŠEGA JEZIKA JE NAJBOLJ ODVISNO OD VAJE IN RABE« - okrogla miza 
8. 6. Odprtje razstave in delavnica TISKI IZ MANUFAKTURE MOJSTRA JANEZA 
8. 6. Odprtje razstav ODMEV REFORMACIJE V MARIBORU in »ALEA IACTA EST« 
13. 6. NA VIDNI STRANI SLOVENSKEGA KULTURNEGA OBNEBJA: predavanje Cirile Toplak 
 
September 
12. 9. DR. FRANJO ROSINA - predstavitev knjige Matjaža Brojana, Zasedanja s knjigami 
22. 9. Odprtje razstave TRENUTEK NEKEGA ČASA in SILVA 
29. 9. PODPORA ZNANOSTI - predstavitev elektronskih virov, Evropska noč raziskovalcev 2017 
29. 9. Odprtje razstave ŽENSKE V NARAVOSLOVJU IN TEJNIKI in µSVET, Evropska noč raziskovalcev 2017 
30. 9. »ZIBELKA ZNANJA« - pogovori z uspešnimi raziskovalkami, Evropska noč raziskovalcev 2017 (pred izposojo) 
 
Oktober 
4. 10. VARUHI ŽLICE - predstavitev knjige Mance Juvan, Urške Strle in Saše Petejan, Zasedanja s knjigami 
5. 10. Pogovor POVABLJENI K SPOMINJANJU - OB 500-LETNICI REFORMACIJE, v ciklu Spominjanja 
3. 10 - 5. 10. KDO IN KAJ, Študentski oktober  
9. 10. VPISUJEJO ZNANI, Beba Ščap, Študentski oktober 
9. 10. - 11. 10. TUTORSKI IZLET V UKM, Študentski oktober 
10. 10. SKUPAJ - branje poezije z brezdomci 
12. 10. O IZVORU GEOGRAFSKIH IMEN NA SLOVENSKEM IN AVSTRIJSKEM ŠTAJERSKEM - seminar, Kult-Štajerska, 
prireditev Avstrijske čitalnice 
12. 10. NOVI MARIBOR - predstavitev knjige Umetniškega kabineta Primož Premzl, Zasedanja s knjigami 
12. 10. MIDVA PIŠEMA POEZIJE - glasbeno-literarni nastop skupine MI2, Študentski oktober 
12. 10. Odprtje razstave 25 LET DELOVANJA ZALOŽBE UMETNIŠKI KABINET PRIMOŽ PREMZL 
16. 10. Tečaj OŽIVLJANJA IN PRVE POMOČI v projektu Za življenje! (v Čitalnici ČUK) 
17. 10. - 19. 10. TRŽNICA POD ARKADAMI, Študentski oktober (Pod arkadami) 
18. 10. Odprtje razstave ERVIN HARTMAN ml.: 50 LET 
19. 10. BRALNI IZZIV- srečanje bralnega krožka 
23. 10. - 26. 10. MEDNARODNI TEDEN ODPRTE ZNANOSTI NA UM, PROMOCIJA PORTALA ODPRIMO:UM (Učilnica 
Brede Filo) 
27. 10. OD ŠATRANŽA DO ŠAHA - predavanje Darka Špelca, Študentski oktober 
27. 10. 6. ŠAHOVSKI TURNIR UKM, Študentski oktober 
 
November 
7. 11. Znanstveno srečanje OKTOBRSKA REVOLUCIJA 1917−2017 
8. 11. OTTO LEOPOLD TREMETZBERGER - literarno branje, prireditev Avstrijske čitalnice 
13. 11. Odprtje razstave NE SPOMNJAMO SE DNI, SPOMINJAMO SE TRENUTKOV 
15. 11. KOLUMBOVA HČI ALMA M. KARLIN - predavanje Barbare Trnovec, v organizaciji Humanitarnega 
Soroptimist kluba Maribor 
16. 11. FOTOTEKA - FOTOGRAFSKA ZAPUŠČINA XX. STOLETJA - predstavitev monografije Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije, Zasedanja s knjigami 
22. 11. SVET POD KRIMOM - predstavitev knjige Ferda Gestrina, Zasedanja s knjigami  
27. 11. Pogovor MARIBORSKA ARHITEKTURA NEKOČ IN DANES v sklopu projekta Stičišča slovenske in češke 
kulture 
27. 11. Odprtje razstav Prejemniki Plečnikovih odličij in Plečnikovi učenci v Mariboru in Maks Czeike: Načrti 
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28. 11. ODVETNIK IN OBLAST: DR. IGOR ROSINA (1900−1969) - predstavitev knjige, Zasedanja s knjigami 
29. 11. V OBJEMU BESED - predstavitev v sklopu prireditve Kulturni bazar v regiji 
29. 11. KUL ture - v sklopu prireditve Kulturni bazar v regiji 
29. 11. LAHKO BRANJE - v sklopu prireditve Kulturni bazar v regiji 
29. 11. INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE ZA DIJAKE - v sklopu prireditve Kulturni bazar v regiji 
30. 11. Predavanje in predstavitev bibliografije OB 300. OBLETNICI ROJSTVA MARIJE TEREZIJE, prireditev 
Avstrijske čitalnice 
 
December 
4. 12. CZEIKEJEVI ODTISI - Sprehod Iz knjižnice v mesto v sklopu projekta Stičišča slovenske in češke kulture 
4. 12. ŠTAJERSKI DELEŽ V RAZREDU ZA FILOLOŠKE IN LITERARNE VEDE SAZU - pogovor z dr. Zinko Zorko in dr. 
Markom Jesenškom v ciklu Spominjanja 
7. 12. TRŽAŠKI POGOVORI - predstavitev knjige Darke Zvonar Predan, Zasedanja s knjigami 
13. 12. Odprtje razstave OČI TRETJEGA SVETA 
13. 12. NAJIN POGLED NA SVET - zgodbe prostovoljcev Maje Žibert in Marka Suhoveršnika 
14. 12. LJUDJE IZ MARIBORA - predstavitev knjige Toneta Partljiča, Zasedanja s knjigami 
19. 12. DOGODEK OB PREDSTAVITVI GLASBENEGA FOTELJA BEATNIK 
20. 12. Prireditev RUDOLF MAISTER JE BIL TUDI PESNIK 
21. 12. Odprtje razstav FOR YU, Propagandni plakati 1945−1990 in Reklamni plakati 1945−1990 
 
 
Pregled sklopov dogodkov: 

 Zasedanja s knjigami: 17 

 Odprtja razstav: 14 

 Okrogle mize: 8 (tudi Spominjanja - 3) 

 Študentski oktober: 7 

 Predavanja: 5 

 Dogodki AČ: 5 

 Predstavitve informacijskih virov: 4 

 Sprehodi Iz knjižnice v mesto: 3 

 Znanstvena srečanja, simpoziji: 3 

 Noč raziskovalcev: 3 

 Drugo: prireditve ob promociji novitet, tečaji, delavnice (oživljanje, za založnike), javno branje poezije, 
srečanja bralnega kluba, dogodki KP UKM, branje poezije z brezdomci…) 
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70. VIDALI, Petra. Literatura na dolg rok : Dnevi knjige v Mariboru. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 19. 

apr. 2017, 73, [št] 90, str. 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 91645185]  

71. VRBNJAK, Tatjana. Berejo svojo, čudovito poezijo : dan brezdomcev. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 

11. okt. 2017, 73, [št.] 236, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 94231297]  

72. Z dokazi podprta medicina. Dostop.si, 22. mar. 2017. http://www.dostop.si/Novica.aspx?ID=7719. 

[COBISS.SI-ID 94247937]  

73. Z železnico do modernejšega Maribora. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 14. mar. 2017, 73, [št] 60, str. 

9. [COBISS.SI-ID 91314945]  

74. Zapuščina Viljema Brumca. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 17. feb. 2017, 73, [št] 38, str. 10, ilustr. 

[COBISS.SI-ID 91247873]  

75. ZEMLJIČ, Petra. Anton Korošec: Majestät, es ist zu spät!* : danes poteka v Svetem Juriju ob Ščavnici 

celodnevni simpozij ob proslavitvi 100-letnice Majniške deklaracije in ohranjanju spomina na njenega soavtorja, 

duhovnika,urednika in politika Antona Korošca. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 27. maj 2017, 73, [št.] 

120, ilustr. [COBISS.SI-ID 92906497]  

76. Znova bodo slavili Glazerja : Ruše : koncerti, predstavitve, razstava, podelitev nagrad.... Večer, ISSN 0350-

4972. [Tiskana izd.], 16. mar. 2017, 73, [št.] 62, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 91473153]  

77. ŽIBRET, Andreja. Petkova noč med znanstveniki. Delo, ISSN 0350-7521, 2017, letn. 59, št. 225, str. 14. 

[COBISS.SI-ID 4463951]  
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SILVA BELŠAK 

 
3.12 Razstava 
1. POTRATA, Majda (avtor razstave), BELŠAK, Silva (avtor razstave). Odmev reformacije v Mariboru : razstava v 
sklopu prireditev Spominjanja, Dan Primoža Trubarja 2017 z naslovom ˝Pisanje in branje našega jezika je najbolj 
odvisno od vaje in rabe˝ : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 8. junij - 10. oktober 2017. 
[COBISS.SI-ID 93339905]  
 
JAN BEZGET 

 
Drugo 
1. Živeče fotografije v življenski velikosti. LONČAR, Nina. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016-. 
http://kinematografivmariboru.si/. [COBISS.SI-ID 90847745]  
 
JERNEJA FERLEŽ 

 
1.05 Poljudni članek 
1. FERLEŽ, Jerneja. Bela diagonala davnega januarskega četrtka : fotografirati se splača mesto, znamenitosti, 
promenado, če že fotografiraš zunaj .... Večer v nedeljo, ISSN 2350-5699, 1. jan. 2017, št. 144, str. 12-13, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 90096641]  
2. FERLEŽ, Jerneja. Nikamor brez rute ali klobuka : delavci, godbeniki, učenke v gospodinjski šoli in ljudje na 
mariborskem Glavnem trgu so na fotografijah vsi, razen enega, pokritih glav. Večer v nedeljo, ISSN 2350-5699, 
12. feb. 2017, št. 150, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 90782465]  
3. FERLEŽ, Jerneja. Bog te ohrani še mnogo let : kako lepa gesta: ti trije so se lepo oblekli, sedli pred fotografa in 
nato blagorodni gospe Apolonii poslali srčne pozdrave in želje k njenemu slavnemu godu. Večer v nedeljo, ISSN 
2350-5699, 12. mar. 2017, št. 154, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 89706753]  
4. FERLEŽ, Jerneja. Resna svatovska druščina : kako malo je treba, da so stvari videti drugačne, kot v resnici so. 
Samo zorni kot osvetlitve. In to ne samo na fotografijah, ne le na podobah. Večer v nedeljo, ISSN 2350-5699, 7. 
maj 2017, št. 162, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 91864321]  
5. FERLEŽ, Jerneja. Nova življenja mrtvih fotografij : cenzura je povzročila, da je vojak s soške fronte na razglednici 
zapisal, kako imajo tam lepe boje. Še en dokaz, kako absurdna je vojna, dež pa ne vojaška skrivnost. Večer v 
nedeljo, ISSN 2350-5699, 25. jun. 2017, št. 169, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 92531457]  
6. FERLEŽ, Jerneja. Poskusna vožnja parnika Marburg : trideseterica malčkov se je rodila okrog leta 1925. Danes 
bi bili torej stari več kot devetdeset let. Je kdorkoli od njih še med nami?. Večer v nedeljo, ISSN 2350-5699, 30 . 
jul. 2017, št. 174, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 92876289]  
7. FERLEŽ, Jerneja. Svet dojemamo iz svoje zgodbe : če si šel v začetku 19. stoletja mimo, si baje lahko videl, kako 
so kar na trgu pred hišo v kotlih kuhali firnež za tiskarsko črnilo. Tu so tiskali Marburgerico pa tudi Slovenskega 
gospodarja in Slovenski narod. Večer v nedeljo, ISSN 2350-5699, 10. sep. 2017, št. 180, str. 12-13, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 92969473]  
8. FERLEŽ, Jerneja. Poročno potovanje med medenimi meseci in begom : rodbina Sulkowski je bila poljska 
plemiška družina. Ena od vej se je zaradi poroke kneza Stanislawa Sulkowskega z Mariborčanko, baronico Pavlo 
Emilijo Frančiško Charlotto Antonio pl. Marenzi, v 19. stoletju znašla v Mariboru. Večer v nedeljo, ISSN 2350-5699, 
8 . okt. 2017, št. 184, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 93166593]  
9. FERLEŽ, Jerneja. Enkrat čevljarja, vedno čevljarja : nenavadno je vstopiti v razmerja med ljudmi pred več kot 
sto leti. Skoraj ne moremo, da ne bi razmišljali iz svojih izkušenj, okoliščine pa so tako bistveno drugačne.... Večer 
v nedeljo, ISSN 2350-5699, 12. nov. 2017, št. 189, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 93440769]  
10. FERLEŽ, Jerneja. Potomci dveh bibliografov : Podobe iz albuma družine Simonič Šlebinger, uredila Breda Ilich 
Klančnik, Založba Pivec, 2017. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 6. jul. 2017, 73, [št.] 154, str. 17, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 92621057] 
 
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
11. FERLEŽ, Jerneja. Spremembe konteksta, premene vlog : Nemci in Slovenci v Mariboru od srede 19. do srede 
20. stoletja. V: POLJAK ISTENIČ, Saša (ur.), HABINC, Mateja (ur.), HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.). Nemi spomini : 
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manjšine med obrobjem in ospredjem, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 51). Ljubljana: 
Slovensko etnološko društvo, 2017, str. 72-86, fotogr. [COBISS.SI-ID 93964289]  
 
1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar 
12. FERLEŽ, Jerneja. Malo strinjanja, prosim. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 13. feb. 2017, 73, [št.] 35, str. 
13, fotogr. [COBISS.SI-ID 91130113]  
 
1.22 Intervju 
13. FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), RATEJ, Mateja (intervjuvanec). Mariborske osebnosti : oddaja Tele M. MMC 
RTV SLO, ISSN 1581-372X, 29. 3. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174463142. [COBISS.SI-ID 94246913]  
14. RATEJ, Mateja (intervjuvanec), FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec). Pozabljene mariborske osebnosti : Poročila 
TV Slovenija 1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 29. 3. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174463118. 
[COBISS.SI-ID 94246657]  
 
1.23 Umetniški sestavek 
15. FERLEŽ, Jerneja, REZMAN, Peter. Milli in Fani v mestnem parku : (odlomek). Literatura, ISSN 0353-5622, maj 
2017, letn. 29, št. 311, str. 35-53. [COBISS.SI-ID 92710401]  
16. FERLEŽ, Jerneja, REZMAN, Peter. Netržni dan Male tržnice. Sodobnost, ISSN 0038-0482, okt. 2017, 10, letn. 
81, str. 1431-1445, portreta. [COBISS.SI-ID 93964801]  
 
1.25 Drugi sestavni deli 
17. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), SVETINA, Ivo (intervjuvanec), FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), 
GOMBAČ, Borut (intervjuvanec). Slovesnost v UKM : Radio Slovenija 1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 18. 4. 
2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/radijski-dnevnik/174466777. [COBISS.SI-ID 94237953] 
 
3.12 Razstava 
18. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave, avtor dodatnega besedila), GOMBAČ, Borut (avtor razstave, avtor dodatnega 
besedila). Hamlet - citati - parafraze : gostujoča razstava : Knjižnica Velenje, 16. marec - 18. april 2017. [COBISS.SI-
ID 94282241]  
19. GOMBAČ, Borut (avtor razstave), FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave). In ne zaradi bibliografskih podatkov, 
ampak : v sklopu 20. Slovenskih dnevov knjige v Mariboru : knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 
18. april-10. maj 2017. [COBISS.SI-ID 94276865]  
20. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave). Max Czeike : načrti : razstava v okviru projekta Stičišča slovenske in češke 
kulture --- v mariborski arhitekturi : Likovno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 20. november - 16. 
december 2017. [COBISS.SI-ID 94289409]  
21. VNUK, Klavdija (avtor razstave), FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave), LORENC, Vesna (avtor razstave), GABER, 
Borut (avtor razstave). Nevidno vrisane poti : usmerjevalni sistem UKM - od zamisli do izvedbe : razstavišče Avla 
Univerzitetne knjižnice Maribor, 18. januar - 5. februar 2017. [COBISS.SI-ID 94289153]  
22. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave). Oktobrska revolucija 1917-2017 : gostujoča razstava : Atrij ZRC SAZU 
Ljubljana, 23. november - 27. december 2017. [COBISS.SI-ID 94280961]  
23. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave). Oktobrska revolucija 1917-2017 : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice 
Maribor, 7. oktober - 18. oktober 2017. [COBISS.SI-ID 94281473]  
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
24. FERLEŽ, Jerneja. Jožef Kliček (1886-1984), gostinec : na znanstvenem srečanju Mariborske osebnosti, 29. 
marca 2017, Univerzitetna knjižnica Maribor. [COBISS.SI-ID 92069121]  
 
3.25 Druga izvedena dela 
25. FERLEŽ, Jerneja, KAC, Dejan. Selitve kot po tekočem traku : sprehod od razstave o Slovenskem narodu v UKM 
do lokacij njegovih mariborskih uredništev in tiskarn, 9. april 2018. [COBISS.SI-ID 94303233]  
26. FERLEŽ, Jerneja. Smiljan Rozman : po lokacijah nekaterih zgodb "Iz zbirke v mesto" : strokovno voden sprehod, 
18. maj 2017. [COBISS.SI-ID 94302977]  
 
Urednik 
27. Časopis za zgodovino in narodopisje. Ferlež, Jerneja (član uredniškega odbora 1998-). Maribor: Univerza v 
Mariboru: Zgodovinsko društvo Maribor, 1904-. ISSN 0590-5966. http://www.sistory.si/11686/menu83. 
[COBISS.SI-ID 769284]  
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28. Knjižnica. Ferlež, Jerneja (član uredniškega sveta 2004-2009, 2014-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije, 1957-. ISSN 0023-2424. http://knjiznica.zbds-
zveza.si/index.php/knjiznica/issue/archive, 
https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query='keywords%3d%220023-2424%22'&pageSize=25, 
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-L1LNKFLF. [COBISS.SI-ID 331277] 
 
BORUT GABER 

 
3.12 Razstava 
1. VNUK, Klavdija (avtor razstave), FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave), LORENC, Vesna (avtor razstave), GABER, 
Borut (avtor razstave). Nevidno vrisane poti : usmerjevalni sistem UKM - od zamisli do izvedbe : razstavišče Avla 
Univerzitetne knjižnice Maribor, 18. januar - 5. februar 2017. [COBISS.SI-ID 94289153]  
 
MIRJANA GAZVODA 

 
Urednik 
1. Seznam novosti. Gazvoda, Mirjana (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 
2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
 
BORUT GOMBAČ 

 
1.23 Umetniški sestavek 
1. GOMBAČ, Borut. List. Književnik, ISSN 1512-9403, 2017, god. 3, br. 6/7, str. 84. [COBISS.SI-ID 92812545]  
2. GOMBAČ, Borut. Kako duboko. Književnik, ISSN 1512-9403, 2017, god. 3, br. 6/7, str. 85. [COBISS.SI-ID 
92812801]  
3. GOMBAČ, Borut. Stih. Književnik, ISSN 1512-9403, 2017, god. 3, br. 6/7, str. 86. [COBISS.SI-ID 92813057]  
4. GOMBAČ, Borut. Stijena. Književnik, ISSN 1512-9403, 2017, br. 6/7, god. 3, str. 83. [COBISS.SI-ID 92812033]  
5. GOMBAČ, Borut. Koje nema. Književnik, ISSN 1512-9403, 2017, br. 6/7, god. 3, str. 84. [COBISS.SI-ID 92812289]  
 
1.25 Drugi sestavni deli 
6. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), SVETINA, Ivo (intervjuvanec), FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), 
GOMBAČ, Borut (intervjuvanec). Slovesnost v UKM : Radio Slovenija 1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 18. 4. 
2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/radijski-dnevnik/174466777. [COBISS.SI-ID 94237953]  
 
2.16 Umetniško delo 
7. GOMBAČ, Borut. Popevke, songi in šansoni, (Zbirka Simfonica Slovenica, 010). 1. natis. Maribor: Kulturni 
center, 2017. 138 str., fotogr. ISBN 978-961-7030-15-0. [COBISS.SI-ID 93484033]  
 
3.12 Razstava 
8. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave, avtor dodatnega besedila), GOMBAČ, Borut (avtor razstave, avtor dodatnega 
besedila). Hamlet - citati - parafraze : gostujoča razstava : Knjižnica Velenje, 16. marec - 18. april 2017. [COBISS.SI-
ID 94282241]  
9. GOMBAČ, Borut (avtor razstave), FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave). In ne zaradi bibliografskih podatkov, ampak 
: v sklopu 20. Slovenskih dnevov knjige v Mariboru : knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 18. april-
10. maj 2017. [COBISS.SI-ID 94276865] 
 
3.25 Druga izvedena dela 
10. GOMBAČ, Borut. V živi rob : debata ob razstavi po konceptu Gorana Potočnika Černeta. [COBISS.SI-ID 
94290689]  
 
Avtor dodatnega besedila 
11. KOPINŠEK, Simona. Antahkaran in drugi obrazi Lepote. 1. izd. Maribor: Pivec, 2017. ISBN 978-961-7026-23-8. 
https://www.biblos.si/isbn/9789617026238. [COBISS.SI-ID 92937217]  
12. LORENČIČ, Teodor. O ljubezni : zbrane pesmi : (1969-2014), (Zbirka A). 1. natis. Maribor: samozal., 2017. 293 
str., fotogr. ISBN 978-961-288-030-9. [COBISS.SI-ID 93038081] 
13. LORENČIČ, Teodor. O ljubezni : zbrane pesmi : (1969-2014), (Zbirka A). 1. ponatis. Maribor: samozal., 2017. 
293 str., ilustr. ISBN 978-961-288-030-9. [COBISS.SI-ID 93228033]  

http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/issue/archive
http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/issue/archive
https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query='keywords%3d%220023-2424%22'&pageSize=25
https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query='keywords%3d%220023-2424%22'&pageSize=25
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-L1LNKFLF
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-L1LNKFLF
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/331277?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94289153?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/82301953?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92812545?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92812801?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92813057?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92812033?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92812289?lang=sl
http://4d.rtvslo.si/arhiv/radijski-dnevnik/174466777
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94237953?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/93484033?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94282241?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94276865?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94290689?lang=sl
https://www.biblos.si/isbn/9789617026238
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92937217?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/93038081?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/93228033?lang=sl
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14. JELEN, Tonja. Pobalinka, (Knjižna zbirka Piramida). 1. elektronska izd. Maribor: Litera, 2017. ISBN 978-961-
7018-32-5. http://www.biblos.si/lib/book/9789617018325. [COBISS.SI-ID 288871424]  
15. JELENKO, Aleš (avtor, ilustrator). Prvinska govorica, (Knjižna zbirka Frontier, Poezija, 107). Maribor: Kulturni 
center, 2017. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-7030-07-5. [COBISS.SI-ID 92992513]  
 
Intervjuvanec 
16. VIDALI, Petra. Kakšen je danes domet poezije? : koga in kako po mnenju pesnikov in pesnic, spremljevalk in 
spremljevalcev poezije, ta naslavlja v našem času. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 21. mar. 2017, 73, [št.] 
66, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 91521793]  
 
ALEKSANDRA GRAJFONER 

 
1.05 Poljudni članek 
1. STAVBAR, Vlasta, NIKL, Aljoša, GRAJFONER, Aleksandra. Repozitorij UKM. UMniverzum, ISSN 2463-9303, feb. 
2017, št. 3, str. 26-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 91294721] 
 
BOŽA JANŽEKOVIČ 

 
1.04 Strokovni članek 
1. BORKO, Elko, JANŽEKOVIČ, Boža. Že 40 let slovenska učeča bolnišnica in 10 let UKC Maribor. Naša bolnišnica, 
2017, letn. 18, št. 3, str. 53-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 93706241]  
 
1.05 Poljudni članek 
2. JANŽEKOVIČ, Boža, BORKO, Elko, DERMOTA, Lovro. Obiskali smo našo lepo Dolenjsko. Isis, ISSN 1318-0193. 
[Tiskana izd.], okt. 2017, leto 26, št. 10, str. 88-89, ilustr. [COBISS.SI-ID 93698817]  
 
2.07 Bibliografija 
3. JANŽEKOVIČ, Boža. Popis knjig in periodike iz osebne zapuščine Viljema Brumca v UKM. Maribor: Univerzitetna 
knjižnica Maribor, 2017. 391 str. [COBISS.SI-ID 94139649] 
 
3.12 Razstava 
4. JANŽEKOVIČ, Boža (avtor razstave), MOČNIK, Renata (avtor razstave). Ženske v naravoslovju in tehniki : 
razstava v okviru Evropske noči : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 18. september - 10. oktober 
2017. [COBISS.SI-ID 92993281]  
 
3.25 Druga izvedena dela 
5. JANŽEKOVIČ, Boža. Predstavitev življenjske poti prof. dr. Brumca in predstavitev knjige : prireditev ob predaji 
zapuščine dr. Viljem Brumca 1925-2014 : Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 21. februar 2017. 
[COBISS.SI-ID 93844225]  
 
Urednik 
6. Seznam novosti. Janžekovič, Boža (urednik 2002-, tehnični urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: 
Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
7. Univerzitetna knjižnica Maribor. Janžekovič, Boža (član uredniškega odbora 2011-). Maribor: Univerzitetna 
knjižnica, [199-]-. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  
8. JANŽEKOVIČ, Boža (urednik). Viljem Brumec : 1925-2014, (Zbirka Osebnosti, 5). Maribor: Univerzitetna 
knjižnica, 2017. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 90825985]  
 
DEJAN KAC 

 
2.17 Katalog razstave 
1. KAC, Dejan, STAVBAR, Vlasta, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen, LONČAR, Nina (urednik, avtor razstave). Včasih 
zasebno --- : iz osebnih zapuščin. 1 : [Knjižno razstavišče UKM, 6. februar 2017 - 10. april 2017], (Razstavni katalogi 
UKM, zv. 8). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2017. 24 cm, ilustr. [COBISS.SI-ID 93930753] 
 
3.25 Druga izvedena dela 

http://www.biblos.si/lib/book/9789617018325
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/288871424?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92992513?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/91521793?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/91294721?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/93706241?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/93698817?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94139649?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92993281?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/93844225?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/82301953?lang=sl
http://www.ukm.si/podrocje.aspx
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/64538113?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90825985?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/93930753?lang=sl
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2. FERLEŽ, Jerneja, KAC, Dejan. Selitve kot po tekočem traku : sprehod od razstave o Slovenskem narodu v UKM 
do lokacij njegovih mariborskih uredništev in tiskarn, 9. april 2018. [COBISS.SI-ID 94303233]  
 
Avtor razstave 
3. KAC, Dejan, STAVBAR, Vlasta, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen, LONČAR, Nina (urednik, avtor razstave). Včasih 
zasebno --- : iz osebnih zapuščin. 1 : [Knjižno razstavišče UKM, 6. februar 2017 - 10. april 2017], (Razstavni katalogi 
UKM, zv. 8). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2017. 24 cm, ilustr. [COBISS.SI-ID 93930753]  
 
BRANKA KEREC 

 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 
1. KEREC, Branka. Univerzitetna knjižnica Maribor in njena arhivska vloga. V: VIDEC, Andreja (ur.). Zbornik 
referatov. Celje: Osrednja knjižnica, 2017, str. 57-65. [COBISS.SI-ID 93649409]  
 
ROSVITA KOCBEK PAVALEC 

 
Urednik 
1. Univerzitetna knjižnica Maribor. Kocbek Pavalec, Rosvita (član uredniškega odbora 2012-). Maribor: 
Univerzitetna knjižnica, [199-]-. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  
 
GABRIJELA KOLBIČ 

 
3.12 Razstava 
1. KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave). Horoskop : gradivo iz fonda UKM : razstava plakatov iz Zbirke drobnih tiskov 
UKM : knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 17. - 31. januar 2017. [COBISS.SI-ID 94276609]  
2. KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave). "Ni mize; da pišem pozdrav ---" : slovenske razglednice iz časa 1. svetovne 
vojne : razstavišče Avla Univerzitetne knjižnice Maribor, 22. maj - 5. junij 2017. [COBISS.SI-ID 94282753]  
3. KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave). Reklamni plakati 1945-1990 : razstava plakatov v sklopu projekta Salon 
Spominov - for Yu : razstavišča Univerzitetne knjižnice Maribor, 21. december 2017 - 31. januar 2018. [COBISS.SI-
ID 93891841]  
 
Urednik 
4. Seznam novosti. Kolbič, Gabrijela (urednik 2004-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 
2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
 
BERNARDA KOREZ 

 
1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
1. KOREZ, Bernarda. Dobro je vedeti preden začnemo kuhati s sivko. V: KOREZ, Bernarda (ur.). Kuhajmo s sivko : 
sivkastične jedi, ki nimajo okusa po milu. Selnica ob Dravi: Rokodelsko, izobraževalno in turistično društvo Godi 
Mi, 2017, str. 5-8. [COBISS.SI-ID 94020609]  
 
1.22 Intervju 
2. SRBLIN, Marija (intervjuvanec), KOREZ, Bernarda (intervjuvanec). QL sivka : Radio Slovenija 1, oddaja Dobro 
jutro. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 28. jun. 2017. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174479503. 
[COBISS.SI-ID 1024280668]  
 
1.25 Drugi sestavni deli 
3. KOREZ, Bernarda. Velikonočni sejem v Hramu kulture Arnolda Tovornika. Lokalec.si, 8. apr. 2017, [1] str. 
http://www.lokalec.si/novice/foto-velikonocni-sejem-v-hramu-kulture-arnolda-tovornika/. [COBISS.SI-ID 
1024279388]  
4. KOREZ, Bernarda (intervjuvanec), GRAHOR, Lucija (intervjuvanec), TRATNIK, Marija (intervjuvanec). Otroci 
izdelovali velikonočne okraske. Lokalec.si, 15. apr. 2017, [1] str. http://www.lokalec.si/novice/video-otroci-
izdelovali-velikonocne-okraske/. [COBISS.SI-ID 1024279900]  

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94303233?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/93930753?lang=sl
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https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/64538113?lang=sl
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https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94282753?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/93891841?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/82301953?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94020609?lang=sl
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174479503
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1024280668?lang=sl
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http://www.lokalec.si/novice/video-otroci-izdelovali-velikonocne-okraske/
http://www.lokalec.si/novice/video-otroci-izdelovali-velikonocne-okraske/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1024279900?lang=sl
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5. KOROŠEC, Matej (avtor, oseba, ki intervjuva), KOREZ, Bernarda (intervjuvanec), SRBLIN, Žiga (intervjuvanec). 
Kraška sivka na Štajerskem : TV Slovenija 1, oddaja Prvi dnevnik. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 7. jul. 2017. 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174481095. [COBISS.SI-ID 1024281948]  
6. KOREZ, Bernarda. Zakonodaja s področja dopolnilnih dejavnosti, popoldanskih obrti, društev in sličnih 
statusov. Selniške novice, maj 2017, leto [10], št. 30, str. 62. [COBISS.SI-ID 1024280412]  
 
3.11 Radijski ali TV dogodek 
7. POKERŽNIK, Špela (avtor, oseba, ki intervjuva), KOREZ, Bernarda (intervjuvanec). Društvo Godi mi : v oddaji 
Report. Maribor: BK TV, 4. apr. 2017. http://www.lokalec.si/novice/report-oddaja-28-4-4-2017/. [COBISS.SI-ID 
1024279644]  
 
3.25 Druga izvedena dela 
8. KOREZ, Bernarda, LEGAT, Dunja. Elektronsko založništvo in odprti dostop - priložnosti in pasti : 2-urno 
predavanje v sklopu izobraževanj za zaposlene na UM "Izpopolni UM", 22. februar 2017, Univerza v Mariboru. 
https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=33. [COBISS.SI-
ID 90980353] 
 
Urednik 
9. KOREZ, Bernarda (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Kuhajmo s sivko : sivkastične jedi, ki nimajo 
okusa po milu. Selnica ob Dravi: Rokodelsko, izobraževalno in turistično društvo Godi Mi, 2017. 48 str., ilustr. 
ISBN 978-961-285-761-5. [COBISS.SI-ID 92380673]  
 
Prevajalec 
10. KOREZ, Bernarda (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Kuhajmo s sivko : sivkastične jedi, ki nimajo 
okusa po milu. Selnica ob Dravi: Rokodelsko, izobraževalno in turistično društvo Godi Mi, 2017. 48 str., ilustr. 
ISBN 978-961-285-761-5. [COBISS.SI-ID 92380673]  
 
Avtor dodatnega besedila 
11. KOREZ, Bernarda (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Kuhajmo s sivko : sivkastične jedi, ki nimajo 
okusa po milu. Selnica ob Dravi: Rokodelsko, izobraževalno in turistično društvo Godi Mi, 2017. 48 str., ilustr. 
ISBN 978-961-285-761-5. [COBISS.SI-ID 92380673]  
 
Intervjuvanec 
12. ŽERJAL, Špela, PEČEK, Teja. QL sivka : v Občinskem informatorju, 7. 7. 2017. Maribor: BK TV, 7. jul. 2017. 
http://www.lokalec.si/novice/obcinski-informator-736-7-7-2017/. [COBISS.SI-ID 1024281692]  
 
Drugo 
13. Selnica se je predstavila. Lokalec.si, 26. maj 2017, [1] str. http://www.lokalec.si/novice/foto-selnica-se-je-
predstavila/. [COBISS.SI-ID 1024280156]  
14. Paša za vse čute. Štajerʼc, ISSN 2536-3123, 6. jul. 2017, št. 12, str. 1. [COBISS.SI-ID 1024281436]  
 
SANDRA KURNIK ZUPANIČ 

 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 
1. LORENC, Vesna, KURNIK ZUPANIČ, Sandra. Učbenik ali "bestseller" : bralne navade študentov Univerze v 
Mariboru. V: BEŠTER, Tomaž (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Povezovanje, sodelovanje, skupnosti : ustvarimo državo 
bralcev : zbornik referatov = Connection, collaboration, communities : building a country of readers : proceedings. 
Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2017, str. 95-111, graf. prikazi. 
[COBISS.SI-ID 93429761]  
 
DUNJA LEGAT 

 
3.25 Druga izvedena dela 
1. LEGAT, Dunja, GRAŠIČ, Jerneja. Delavnica DKUM : strokovno predavanje in delavnica, 31. januar 2017, 
Univerzitetna knjižnica Maribor, 31. januar 2017. [COBISS.SI-ID 90849025]  
2. KOREZ, Bernarda, LEGAT, Dunja. Elektronsko založništvo in odprti dostop - priložnosti in pasti : 2-urno 
predavanje v sklopu izobraževanj za zaposlene na UM "Izpopolni UM", 22. februar 2017, Univerza v Mariboru. 
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132 

https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=33. [COBISS.SI-
ID 90980353]  
 
NINA LONČAR 

 
2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid 
1. Živeče fotografije v življenski velikosti. LONČAR, Nina. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016-. 
http://kinematografivmariboru.si/. [COBISS.SI-ID 90847745]  
2. Wilhelm Tegetthoff. LONČAR, Nina. Maribor: Univerzitetna knjižnica, Enota za domoznanstvo, 2010-. 
http://www.tegetthoff.si/. [COBISS.SI-ID 66581761]  
 
Urednik 
3. Mariborski biografski leksikon. Lončar, Nina (urednik 2006-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, Enota za 
domoznanstvo, 2006-. http://www.ukm.um.si/mariborski-biografski-leksikon. [COBISS.SI-ID 66582017]  
4. Univerzitetna knjižnica Maribor. Lončar, Nina (glavni urednik 2012-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, [199-]-. 
ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  
5. KAC, Dejan, STAVBAR, Vlasta, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen, LONČAR, Nina (urednik, avtor razstave). Včasih 
zasebno --- : iz osebnih zapuščin. 1 : [Knjižno razstavišče UKM, 6. februar 2017 - 10. april 2017], (Razstavni katalogi 
UKM, zv. 8). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2017. 24 cm, ilustr. [COBISS.SI-ID 93930753]  
Avtor razstave 
6. KAC, Dejan, STAVBAR, Vlasta, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen, LONČAR, Nina (urednik, avtor razstave). Včasih 
zasebno --- : iz osebnih zapuščin. 1 : [Knjižno razstavišče UKM, 6. februar 2017 - 10. april 2017], (Razstavni katalogi 
UKM, zv. 8). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2017. 24 cm, ilustr. [COBISS.SI-ID 93930753]  
 
VESNA LORENC 
 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 
1. LORENC, Vesna, KURNIK ZUPANIČ, Sandra. Učbenik ali "bestseller" : bralne navade študentov Univerze v 
Mariboru. V: BEŠTER, Tomaž (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Povezovanje, sodelovanje, skupnosti : ustvarimo državo 
bralcev : zbornik referatov = Connection, collaboration, communities : building a country of readers : proceedings. 
Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2017. Str. 95-111, graf. prikazi. 
ISBN 978-961-6683-20-3. [COBISS.SI-ID 93429761]  
 
3.12 Razstava 
2. VNUK, Klavdija (avtor razstave), FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave), LORENC, Vesna (avtor razstave), GABER, 
Borut (avtor razstave). Nevidno vrisane poti : usmerjevalni sistem UKM - od zamisli do izvedbe : razstavišče Avla 
Univerzitetne knjižnice Maribor, 18. januar - 5. februar 2017. [COBISS.SI-ID 94289153]  
 
RENATA MOČNIK 

 
3.12 Razstava 
1. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (avtor razstave), MOČNIK, Renata (avtor razstave). Prejemniki Plečnikovih odličij in 
Plečnikovi učenci v Mariboru : razstava v okviru projekta Stičišča slovenske in češke kulture --- v mariborski 
arhitekturi : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 20. november - 16. december 2017. [COBISS.SI-
ID 93516801]  
2. MOČNIK, Renata (avtor razstave). S standardi do pametnih mest : priložnostna razstava ob svetovnem dnevu 
standardizacije : 2. nadstropje Univerzitetne knjižnice Maribor, 16. do 23. oktober 2017. [COBISS.SI-ID 94282497]  
3. JANŽEKOVIČ, Boža (avtor razstave), MOČNIK, Renata (avtor razstave). Ženske v naravoslovju in tehniki : 
razstava v okviru Evropske noči : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 18. september - 10. oktober 
2017. [COBISS.SI-ID 92993281]  
 
Urednik 
4. Seznam novosti. Močnik, Renata (urednik 2014-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 
2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  

  

https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=33
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ALJOŠA NIKL 

 
1.05 Poljudni članek 
1. STAVBAR, Vlasta, NIKL, Aljoša, GRAJFONER, Aleksandra. Repozitorij UKM. UMniverzum, ISSN 2463-9303, feb. 
2017, št. 3, str. 26-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 91294721]  
 
ZDENKA PETERMANEC 

 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
1. PETERMANEC, Zdenka, ŠEBJAN, Urban. Evaluation components of information literacy in undergraduate 
students in Slovenia : an experimental study. Library & Information Science Research, ISSN 0740-8188. [Print ed.], 
Jan. 2017, vol. 39, no. 1, str. 69-75. http://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2017.01.009, doi: 10.1016/j.lisr.2017.01.009. 
[COBISS.SI-ID 12692764]  
 
1.22 Intervju 
2. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), ČASAR, Katja (intervjuvanec). Nova oprema v UKM : v sklopu 
Informativnega programa na TV Maribor, 3. 2. 2017. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X. 
http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174453043. [COBISS.SI-ID 90627329]  
 
1.25 Drugi sestavni deli 
3. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), SVETINA, Ivo (intervjuvanec), FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), 
GOMBAČ, Borut (intervjuvanec). Slovesnost v UKM : Radio Slovenija 1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 18. 4. 
2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/radijski-dnevnik/174466777. [COBISS.SI-ID 94237953]  
 
2.19 Radijska ali televizijska oddaja 
4. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), TOMAŽIČ, Dušan (oseba, ki intervjuva, urednik). Dr. Zdenka Petermanec 
: Televizija Maribor : oddaja Dober večer. Maribor: Televizija Maribor, 3. okt. 2017. 
http://4d.rtvslo.si/arhiv/dober-vecer/174494516. [COBISS.SI-ID 93172481]  
5. KAVČIČ, Alan (intervjuvanec), BOROVAC, Vanja (intervjuvanec), PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), PAUKO, 
Miha (intervjuvanec), ŽAJDELA, Veronika (oseba, ki intervjuva, urednik). Univerza v Mariboru : Televizija Maribor 
: oddaja Naš arhiv je živ. Maribor: Televizija Maribor, 24. sep. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/nas-arhiv-je-
ziv/174492820. [COBISS.SI-ID 93174273]  
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
6. PETERMANEC, Zdenka. Ozavestiti potrebe po informacijskem opismenjevanju v akademskem okolju : na 
posvetovanju "Visokošolske knjižnice: primeri dobrih praks in novosti", 14. junij 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 
92367873]  
 
3.25 Druga izvedena dela 
7. PETERMANEC, Zdenka. Uvodne besede : na znanstvenem srečanju Mariborske osebnosti, 29. marca 2017, 
Univerzitetna knjižnica Maribor. [COBISS.SI-ID 92068865]  
 
Urednik 
8. Knjižnica. Petermanec, Zdenka (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih 
društev Slovenije, 1957-. ISSN 0023-2424. http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/issue/archive, 
https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query='keywords%3d%220023-2424%22'&pageSize=25, 
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-L1LNKFLF. [COBISS.SI-ID 331277]  
9. Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto .... Petermanec, Zdenka (odgovorni urednik 2009-). 
Maribor: Univerzitetna knjižnica, [19--]-. [COBISS.SI-ID 33143041]  
10. Slovenika. Petermanec, Zdenka (član uredniškega sveta 2015-). [Online izd.]. Beograd: Nacionalni savet 
slovenačke nacionalne manjine: = Nacionalni svet slovenske narodne manjšine, 2015-. ISSN 2466-2852. 
http://slovenci.rs/slovenika/. [COBISS.SI-ID 85326593] 
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https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query='keywords%3d%220023-2424%22'&pageSize=25
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https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33143041?lang=sl
http://slovenci.rs/slovenika/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/85326593?lang=sl
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Drugo 
11. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita. Partljičevi Mariborčani za večer, kot ga še ni bilo. Večer, ISSN 1580-2639. 
[Spletna izd.], 14. dec. 2017, [1] str., fotograf. https://www.vecer.com/partljicevi-mariborcani-za-vecer-kot-ga-
se-ni-bilo-6367202. [COBISS.SI-ID 94229505]  
12. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita. Mariborčani kot Dublinčani. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 16. dec. 
2017, 73, [št.] 291, str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 93715713]  
 
MILOŠ PETROVIČ 

 
1.05 Poljudni članek 
1. PETROVIČ, Miloš. Knjižnične aplikacije za učinkovitejše delo z informacijskimi viri. UMniverzum, ISSN 2463-
9303, jun. 2017, št. 4, str. 26-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 92605953]  
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
2. PETROVIČ, Miloš. Raziskovalni vodiči po strokah : na posvetovanju "Visokošolske knjižnice: primeri dobrih praks 
in novosti", 14. junij 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 92367617]  
 
Urednik 
3. Seznam novosti. Petrovič, Miloš (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 
2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
 
PATRICIJA REMŠAK 

 
2.17 Katalog razstave 
1. REMŠAK, Patricija (avtor razstave). Anton Jehart : duhovnik, teolog, publicist, popotnik in prevajalec : Knjižnica 
Janka Glazerja Ruše, 21. do 31. marec 2017. Ruše: Mariborska knjižnica, 2017. 4 str. (zloženka), ilustr. [COBISS.SI-
ID 91574017]  
 
Urednik 
2. Univerzitetna knjižnica Maribor. Remšak, Patricija (član uredniškega odbora 2012-). Maribor: Univerzitetna 
knjižnica, [199-]-. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  
3. STAVBAR, Vlasta (urednik, član uredniškega odbora). Framsko : zgodovina Frama z okolico. Rače: Občina Rače-
Fram, 2013-. Zv. < 1->, ilustr. ISBN 978-961-92322-1-7. [COBISS.SI-ID 74997249]  
 
Grafični oblikovalec 
4. REMŠAK, Patricija (avtor razstave). Anton Jehart : duhovnik, teolog, publicist, popotnik in prevajalec : Knjižnica 
Janka Glazerja Ruše, 21. do 31. marec 2017. Ruše: Mariborska knjižnica, 2017. 4 str. (zloženka), ilustr. [COBISS.SI-
ID 91574017]  
5. JIRAK, Karel (umetnik), BERDIČ, Mario (avtor dodatnega besedila, avtor razstave). Slovensko obdobje : Likovno 
razstavišče UKM 7. februar - 10. april 2017. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2017. 4 str. (zloženka), ilustr. 
[COBISS.SI-ID 91572481]  
6. KOVAČIĆ, Gordana (umetnik), MACOLIĆ, Slaven (umetnik), BERDIČ, Mario (avtor dodatnega besedila, avtor 
razstave). Varaždinski duet : Likovno razstavišče UKM 18. januar - 4. februar 2017. Maribor: Univerzitetna 
knjižnica, 2017. 4 str. (zloženka), ilustr. [COBISS.SI-ID 91572225]  
 
Avtor razstave 
7. KAC, Dejan, STAVBAR, Vlasta, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen, LONČAR, Nina (urednik, avtor razstave). Včasih 
zasebno --- : iz osebnih zapuščin. 1 : [Knjižno razstavišče UKM, 6. februar 2017 - 10. april 2017], (Razstavni katalogi 
UKM, zv. 8). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2017. 24 cm, ilustr. [COBISS.SI-ID 93930753]  
 
KARMEN SALMIČ 

 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
1. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Donedavno pojmovanje glasbenega modernizma - ˝adornovska zmota˝? = The 
until recently prevailing concept of musical modernism - ˝Adornian mistake?˝. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-
373X. [Tiskana izd.], 2017, zv. 53, [št.] 1, str. 121-141, doi: 10.4312/mz.53.1.121-141. [COBISS.SI-ID 93999873] 
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2.01 Znanstvena monografija 
2. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Glasba za orkester Demetrija Žebreta, (Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918). 1., 
elektronska izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 284 str. ISBN 978-961-237-892-9. 
https://e-knjige.ff.uni-lj.si, http://slovenskaglasbenadela.ff.uni-lj.si, doi: 10.4312/9789612378929. [COBISS.SI-ID 
288778496]  
 
2.17 Katalog razstave 
3. KAC, Dejan, STAVBAR, Vlasta, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen, LONČAR, Nina (urednik, avtor razstave). Včasih 
zasebno --- : iz osebnih zapuščin. 1 : [Knjižno razstavišče UKM, 6. februar 2017 - 10. april 2017], (Razstavni katalogi 
UKM, zv. 8). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2017. 24 cm, ilustr. [COBISS.SI-ID 93930753]  
 
3.12 Razstava 
4. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (avtor razstave), MOČNIK, Renata (avtor razstave). Prejemniki Plečnikovih odličij in 
Plečnikovi učenci v Mariboru : razstava v okviru projekta Stičišča slovenske in češke kulture --- v mariborski 
arhitekturi : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 20. november - 16. december 2017. [COBISS.SI-
ID 93516801]  
3.25 Druga izvedena dela 
5. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Demetrij Žebrè in sodobne slogovne tendence slovenske glasbe : predstavitev 
izsledkov doktorske disertacije : vabljeno predavanje Slovenskega muzikološkega društva, 8. marec 2017, 
Ljubljana. [COBISS.SI-ID 94126337]  
6. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (diskutant), TOMAŽ, Klasinc (diskutant), ČERIČ, Jasna (diskutant), PETRIČ, Valter 
(diskutant), ŠPENDAL, Manica (diskutant). Dr. Roman Klasinc : okrogla miza : Konservatorij za glasbo in balet 
Maribor, 21. januar 2017. [COBISS.SI-ID 94123521]  
 
Urednik 
7. Seznam novosti. Salmič Kovačič, Karmen (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-
. ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
 
Avtor dodatnega besedila 
8. Komorni ciklus. Salmič Kovačič, Karmen (avtor dodatnega besedila 2000-). Maribor: Narodni dom: Koncertna 
poslovalnica, 2000-. [COBISS.SI-ID 45127681]  
9. Simfonični orkester Mariborske filharmonije. Salmič, Karmen (avtor dodatnega besedila 1996-). Maribor: 
Narodni dom Maribor: Koncertna poslovalnica: SNG Maribor: Radio Maribor, [19??]-. [COBISS.SI-ID 5390852]  
 
Avtor razstave 
10. KAC, Dejan, STAVBAR, Vlasta, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen, LONČAR, Nina (urednik, avtor razstave). Včasih 
zasebno --- : iz osebnih zapuščin. 1 : [Knjižno razstavišče UKM, 6. februar 2017 - 10. april 2017], (Razstavni katalogi 
UKM, zv. 8). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2017. 24 cm, ilustr. [COBISS.SI-ID 93930753]  
 
NATAŠA STADLER 

 
Urednik 
1. Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto .... Stadler, Nataša (urednik 2010-). Maribor: 
Univerzitetna knjižnica, [19--]-. [COBISS.SI-ID 33143041]  
 
VLASTA STAVBAR 

 
1.05 Poljudni članek 
1. STAVBAR, Vlasta. Zlati studenec v Framu. Novice občine Rače-Fram, sep. 2017, letn. 20, št. 75 = 3, str. 29-31, 
ilustr. http://www.race-fram.si/dokument.aspx?id=5527. [COBISS.SI-ID 13816606]  
2. STAVBAR, Vlasta, NIKL, Aljoša, GRAJFONER, Aleksandra. Repozitorij UKM. UMniverzum, ISSN 2463-9303, feb. 
2017, št. 3, str. 26-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 91294721] 
 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 
3. STAVBAR, Vlasta. Maistrova knjižnica UKM : kulturni spomenik državnega pomena?. V: VIDEC, Andreja (ur.). 
Zbornik referatov. Celje: Osrednja knjižnica, 2017, str. 19-31, fotogr. [COBISS.SI-ID 93649153]  
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1.22 Intervju 
4. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). Maistrova knjižnica : v sklopu Ioddaje "Izluščeno" na TV Maribor, 3. 2. 2017. 
MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X. [COBISS.SI-ID 90628097]  
5. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). Razstava Včasih zasebno v Mariboru : TV Slovenija 1, 7. februar 2017. MMC 
RTV SLO, ISSN 1581-372X. http://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174453855. [COBISS.SI-ID 94249985]  
6. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). Rudolf Maister - ljubitelj literature : v sklopu oddaje Dobro jutro, TV SLO 1, 
1. mar. 2017. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174457719. [COBISS.SI-ID 
94248705]  
7. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor bodo odprli dve razstavi : v sklopu oddaje 
"Aktualno regionalno" na Radio Maribor, 6. 2. 2017. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X. 
http://4d.rtvslo.si/arhiv/aktualno-regionalno/174453437. [COBISS.SI-ID 94251009]  
8. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), BERDIČ, Mario (intervjuvanec). Včasih zasebno : Tele M, 7. februar 2017. 
MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174453784. [COBISS.SI-ID 94249729]  
 
2.17 Katalog razstave 
9. STAVBAR, Vlasta, STAVBAR, Vlasta (urednik), JUVAN, Alenka (urednik, lektor). Majniška deklaracija 1917 in 
deklaracijsko gibanje. Kamnik: Medobčinski muzej, 2017. 1 zgibanka (10 str.), fotogr. [COBISS.SI-ID 93795329]  
10. KAC, Dejan, STAVBAR, Vlasta, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen, LONČAR, Nina (urednik, avtor razstave). Včasih 
zasebno --- : iz osebnih zapuščin. 1 : [Knjižno razstavišče UKM, 6. februar 2017 - 10. april 2017], (Razstavni katalogi 
UKM, zv. 8). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2017. 24 cm, ilustr. [COBISS.SI-ID 93930753]  
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3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
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osebnosti, 29. marca 2017, Univerzitetna knjižnica Maribor. [COBISS.SI-ID 92069377]  
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Komentator 
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Zgodovinsko društvo Maribor, 1904-. ISSN 0590-5966. http://www.sistory.si/11686/menu83. [COBISS.SI-ID 
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