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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. – 15. 7.; 19. 8. –31. 12.)   8.00 – 19.00 
sob (1. 1. – 31. 12.)     9.00 – 13.00 
pon, tor, čet, pet (16. 7. – 18. 8.)   8.00 – 14.00 
sre (16. 7. – 18. 8.)     8.00 – 17.00 
 
Čitalnica ČUK: 
pon – sob      12.00 – 24.00 
ned        12.00 – 18.00 
 
  

OSNOVNI podatki v letu 2018 
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Knjižnična zbirka       1.147.427 enot gradiva 

Letni prirast knjižničnega gradiva    24.182 enot gradiva 

Število aktivnih članov      9.727 

Izposoja        218.815 enot gradiva 

Izobraževanje uporabnikov     6.246 

Število zaposlenih       74 

Prireditve        94 

Odprtost knjižnice       5.062 ur letno 

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

podatkovne zbirke       61 
e-serijske publikacije      31.557 
e-knjige        2.630.398 
 

 

 

 

Ob osrednjem knjižničnem prostoru ponujamo tudi Glazerjevo dvorano, 

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

Sončna pot. 

 

 

 

  



5 
 

 

 
 

1 SKUPNE NALOGE 10 

1.1 DELOVNA PODROČJA UKM 10 
1.2 OCENA USPEHA PO PODROČJIH DEJAVNOSTI 11 
1.2.1 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 11 
1.2.2 ČLANI UKM V LETU 2018 21 
1.2.3 KNJIŽNIČNA ZBIRKA 24 
1.2.4 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 26 
1.2.5 FINANČNO POROČILO 27 
1.2.6 KADRI –RAZVOJ STROKOVNIH POTENCIALOV 29 
1.2.6.1 Kadrovska struktura 29 
1.2.6.2 Izraba delovnega časa 31 
1.2.6.3 Javna dela in usposabljanje na delovnem mestu 31 
1.2.6.4 Delovna praksa 31 
1.2.7 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE JAVNEGA ZAVODA 32 

2 ORGANIZACIJSKE ENOTE 36 

2.1 NOTRANJA ORGANIZIRANOST UKM 36 
2.1.1 KOMISIJE IN DRUGA DELOVNA TELESA UKM 36 
2.2 RAVNATELJSTVO 42 
2.3 ENOTA ZA PODPORO ŠTUDIJU IN RAZISKOVANJU 45 
2.3.1 GRADNJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE 45 
2.3.2 AVSTRIJSKA ČITALNICA 50 
2.3.3 EVROPSKI DOKUMENTACIJSKI CENTER 51 
2.3.4 PATLIB-CENTER 51 
2.3.5 REDAKCIJA BIBLIOGRAFIJE UNIVERZE V MARIBORU IN PODPORA ODPRTEMU DOSTOPU DO ZNANSTVENIH 

INFORMACIJ 52 
2.3.6 IZOBRAŽEVALNA IN SVETOVALNA DEJAVNOST 57 
2.4 ENOTA ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 61 
2.4.1 PRIDOBIVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 62 
2.4.2 OBDELAVA MONOGRAFIJ IN NEKNJIŽNEGA GRADIVA 63 
2.4.3 OBDELAVA KONTINUIRANIH VIROV 65 
2.4.4 KNJIGOVEZNICA 66 
2.5 ENOTA ZA IZPOSOJO IN POSREDOVANJE DOKUMENTOV 67 
2.5.1 UPORABNIKI IN ČLANI UKM 68 
2.5.2 DOSTOPNOST KNJIŽNIČNIH STORITEV UKM 69 
2.5.3 IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 70 
2.5.4 MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 72 
2.6 ENOTA ZA INFORMATIKO IN DIGITALNO KNJIŽNICO 74 
2.7 ENOTA ZA DOMOZNANSTVO IN POSEBNE ZBIRKE 80 
2.7.1 GLASBENA IN FILMSKA ZBIRKA 86 
2.7.2 KARTOGRAFSKA ZBIRKA 88 
2.7.3 ROKOPISNA ZBIRKA 89 
2.7.4 ZBIRKA DROBNIH TISKOV 90 
2.7.5 ZBIRKA RARITET IN STARE PERIODIKE 93 
2.7.6 MAISTROVA KNJIŽNICA 94 
2.8 TAJNIŠTVO UKM 96 

KAZALO 



6 
 

2.8.1 FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA 98 
2.8.2 TEHNIČNA SLUŽBA 99 

3 POVEZAVE Z DRUGIMI KNJIŽNICAMI IN USTANOVAMI 100 

3.1 KNJIŽNIČNI INFORMACIJSKI SISTEM UNIVERZE V MARIBORU 100 
3.1.1 KOMISIJA ZA KNJIŽNIČNI SISTEM 100 
3.1.2 KNJIŽNIČNA MREŽA UNIVERZE V MARIBORU 101 
3.2 SODELOVANJE S PARTNERSKIMI USTANOVAMI (NUK, CTK, IZUM, OOK – MARIBORSKA 

KNJIŽNICA) 102 
3.3 FAKULTETA ZA ENERGETIKO 103 
3.4 OBISKI V KNJIŽNICI 103 

4 PROMOCIJA IN MEDIJSKI ODZIVI 104 

4.1 USMERJEVALNI SISTEM UKM 105 
4.2 KLUB PRIJATELJEV 106 
4.3 SLOVENSKA ČITALNICA 106 

5 IZDAJATELJSTVO UKM 107 

6 RAZSTAVNA IN PRIREDITVENA DEJAVNOST KNJIŽNICE 108 

6.1 RAZSTAVE V UKM 108 
6.2 PRIREDITVE V UKM (V ORGANIZACIJI ALI SOORGANIZACIJI UKM) 110 

7 BIBLIOGRAFIJA O UKM 114 

8 BIBLIOGRAFIJA ZAPOSLENIH 122 

 
 
 
  



7 
 

 

 

 
AČ – Avstrijska čitalnica 

OA – Open Access (odprti dostop) 

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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Letošnje leto izpostavlja 30-letnico preselitve v zgradbo na 
Gospejni 10, kjer v bližini rektorata in gledališča domuje naša 
knjižnica. Da je bila zgradba premišljeno načrtovana, dokazuje 
njena notranja opremljenost in funkcionalnost, ki je še vedno 
ista, pa odprtost prostora, ki omogoča obiskovalcem prosto 
gibanje po knjižici. V zadnjih letih smo jim le-tega olajšali s 
premišljenim prenovljenim usmerjevalnim sistemom. 
Koncept ponudbe knjig v prostem pristopu je bil pred 30 leti v 
knjižničarstvu revolucionaren, a njegova snovalka profesorica 
Brada Filo je bila pri tem vizionarka. V UKM smo se ji oddolžili s poimenovanje študijskega prostora po 
njej. Še vedno je lepa, ta naša UKM! 
 
Prešli smo magično mejo milijona knjig v našem fondu, število aktivnih uporabnikov knjižničnih storitev 
(ne obiskovalcev) pa se je znižalo za 9 odstotkov in se spustilo pod 10.000. Pri učnem osebju pa 
beležimo 4-odstotno rast članstva. Akademsko okolje predstavlja 75 odstotkov vseh aktivnih članov. 
Razlogi za upad se skrivajo v slovenski demografiji z generacijskim upadom, v širitvi slovenske 
visokošolske mreže, v letnem budžetu knjižnice, ki si zaradi pokrivanja funkcionalnih stroškov vedno 
težje privošči nakup knjižnih novosti ali nakup zadostnega števila učbenikov. Klasična knjiga je po 
učinkih, ki jih pušča, še vedno pred sicer številčnejšo uporabo e-knjig. Razlogi za to se skrivajo pri 
študentih in profesorjih v času, hitrosti branja, lažjem upravljanju s posameznimi deli knjige ali seznami 
strokovne literature. Prav zaradi naštetega nam iz leta v leto raste število izobraževanj uporabnikov 
naših storitev. 
 
Informacijsko opismenjevanje pridobiva mesto, ki si ga zaradi zviševanja kompetenc študentov pri 
iskanju in vrednotenju virov zasluži. Ob sodelovanju z najboljšimi profesorji, ki sami obvladajo te 
veščine, nam ga je namreč uspelo vpeljati v doktorske šole posameznih članic. 
 
K prepoznavnosti rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela na UM in njihovi dostopnosti pripomore s 
svojim strokovnih delom tudi naša knjižnica (pravilnik o odprtem dostopu, avtomatizirani izpisi za 
izvolitve v habilitacijske nazive …). 
 
UKM ima na področju uvajanja odprtega dostopa kot svetovalni center na UM pomembno vlogo. 
 
Nenehno preoblikujemo tradicionalno ponudbo in jo bogatimo z novimi storitvami. Trenutno 
ponujamo preko 2 milijona in pol e-knjig ter preko 6 milijonov in pol drugih digitalnih dokumentov. 
Število uporabe celotnih besedil e-virov iz leta v leto raste. 
 
Za digitalizacijo naših unikatnih, dragocenih gradiv imamo sicer sodobni skener, vendar postopki 
zahtevajo dobro načrtovanje, strokovno usposobljen kader in premišljeno izvedbo. Kljub temu nam je 
letos uspelo digitalizirati skoraj 18.000 strani, s čemer smo presegli načrtovano število digitaliziranih 
redkih gradiv. 
 
Naši člani lahko za vpis v knjižnico uporabijo spletno obliko. Povečujejo se naročila na daljavo. Vedno 
več medknjižnične izposoje poteka preko spleta. Že nekaj let omogočamo uporabo orodja za brskanje 
po člankih v različnih digitalnih revijah – BrowZine. Z ustrezno promocijo moramo zvišati število 
dostopov in podaljšati čas uporabe tega orodja. 
 

UVOD ravnateljice 
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Avtomatizirana oddaja doktoratov v največjo specializirano bazo le-teh na svetu ProQuest poteka brez 
večjih težav. 
 
Vsako leto sodelavci – strokovni referenti pripravijo nove raziskovalne vodiče različnih znanstvenih 
disciplin oz. informacije o ponudbi virov. Trenutno ponujamo 56 raziskovalnih vodičev. 
 
Ob Avstrijski čitalnici, kot edini te vrste v Sloveniji, smo letos odprli tudi Švicarski knjižni kotiček, ki 
predstavlja zametek nove posebne zbirke. 
 
UKM je uporabnikom dostopna knjižnica. S čitalnico ČUK je zaprta samo 9 dni v letu. 
 
Bogata razstavna in prireditvena dejavnost vpliva na pozitivno javno podobo knjižnice, univerze in 
mesta. 
 
Brez tehnične pomoči knjigovezov si postavitve naših razstav sploh ne znamo več predstavljati. Ob tem 
pa naši knjigovezi sami izdelujejo še škatle, mape in ovojnice. Tako prihranimo sredstva in zaščitimo 
gradivo. 
 
Po dolgih letih prizadevanj nam je končno uspelo, da je ob 100. obletnici bojev za severno mejo 
Ministrstvo za kulturo Maistrovo knjižnico v UKM razglasilo za kulturni spomenik nacionalnega 
pomena. 
 
V naši knjižnici je 74 redno zaposlenih, od tega jih ima 46 strokovne nazive, še vedno prevladujejo 
ženske (58), starostno povprečje je 51 let. Toga zaposlitvena zakonodaja v javnem sektorju, omejitve v 
bibliotekarski stroki in sramotno nizke plače visokošolskih knjižničarjev ne dovoljujejo ali omogočajo 
pomladitve kolektiva, kar bo imelo v kratkem, ko bo prišlo do menjave generacij, zagotovo posledice v 
strokovnem razvoju knjižnice. Vodstvo knjižnice se zaveda koristi različnih izobraževalnih oblik, zato 
posveča izobraževanju zaposlenih posebno pozornost.  
 
V uvodu izpostavljamo naše največje dosežke leta 2018. Seveda ob njih obstajajo tudi problemi, kot so 
veliko pomanjkanje prostora v skladiščih, pomanjkanje sredstev za nakup knjig in že omenjeno 
nezadostno financiranje dejavnosti. Takim razmeram se nenehno prilagajamo z varčevanjem, vendar 
se ob tem dobro zavedamo, da krnimo kakovost naših storitev in motivacijo zaposlenih za delo. Naši 
zvesti in stalni uporabniki pa so s knjižnico že vrsto let še vedno zelo zadovoljni.  
 
To pa pomeni za nas največjo nagrado. 
 
 

Dr. Zdenka Petermanec, 
ravnateljica UKM 
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1.1 DELOVNA PODROČJA UKM 
 
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:  

 izdajanje in prodaja knjig, revij in druge 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; 

 ponudba drugih storitev zainteresiranim v okviru svoje dejavnosti. 
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1.2 OCENA USPEHA PO PODROČJIH DEJAVNOSTI 

1.2.1 Knjižnična dejavnost 
 

Tabela 1: Ocena uspeha knjižnične dejavnosti v letu 2018 
 

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

Kratkoročni cilj za leto 
2018 

Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost Realizacija 

Strateški razvojni 
program UKM 

 Katalog delovnih 
procesov: obstaja. 

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

 REALIZIRANO 
Vzpostavljeni kazalniki za 
spremljanje kakovosti 
knjižnične dejavnosti na 
UM. 

 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 –pridobitev 
mnenja vodstva UM in 
članic do predloga 
enovitega poslovnega 
knjižničnega sistema 
UM v srednjeročnem 
obdobju. 

 DELNO REALIZIRANO 
Strateška razvojna 
področja, pomembna za 
razvoj knjižničnega 
sistema na UM, smo 
predstavili odločevalcem 
na univerzi in 
predstavnikom članic 
Komisije za knjižnični 
sistem že leta 2016. 
K pripravi osnutka nismo 
pristopili, ker člani KISUM-
a ne podpirajo enovitega 
poslovnega sistema 
knjižnic na UM. V okviru 
delovne skupine za 
strategijo visokošolskega 
knjižničarstva pri MIZŠ je 
UKM sodelovala pri 
pripravi osnutka strategije 
razvoja visokošolskega 
knjižničarstva. Strateški 
cilj, vzpostavitev 
enovitega poslovnega 
modela knjižničarstva na 
UM, smo prestavili v novo 
strateško obdobje 2020-
2030. 

Razvoj dejavnosti 
knjižnic UM na osnovi 
sodobnih standardov 
knjižnične dejavnosti 

 Pogodba o izvajanju 
knjižnične dejavnosti na 
Fakulteti za energetiko 
(FE), 2013: obstaja. 

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

 REALIZIRANO 
Po pogodbi izvajamo 
knjižnične storitve za 
članico – Fakulteto za 
energetiko. 

Skupne razvojne naloge 
knjižničnega sistema 
UM 

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

 Sofinanciranje 
skupnih nalog 
knjižničnega sistema na 
UM, določitev višine in 
vira financiranja. 

 REALIZIRANO 
Skupne naloge 
knjižničnega sistema na 
UM so sofinancirane z 
združevanjem sredstev 
članic, UKM in 
pridobljenih sredstev na 
razpisu ARRS. 
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Funkcionalno 
povezovanje, strokovna 
pomoč in svetovanje 
knjižnicam članic UM 
pri izvajanju knjižnične 
dejavnosti na osnovi 
sodobnih standardov 

 Nova platforma 
COBISS3/izposoja v 
knjižnicah UM: obstaja. 

Uvedba novih 
funkcionalnosti 
C3/izposoja:  

 vpis na daljavo 
(spletni vpis). 

 REALIZIRANO 
Uvedena je storitev 
spletnega vpisa za 
študente UM. 

 Pravilnik o študentih s 
posebnimi potrebami na 
UM: obstaja. 

 Sprememba 
Pravilnika o študentih s 
posebnimi potrebami: 
definiranje knjižničnih 
storitev. 

 REALIZIRANO 
Opravljen sestanek s 
strokovnimi službami UM; 
predlog sprememb 
posredovan na UM; 
osnutek sprememb 
pravilnika pripravijo 
strokovne službe UM. 

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, 2017: izveden. 

 Skupno kandidiranje 
članic UM za sredstva 
sofinanciranja 
znanstvene literature in 
baz podatkov pri ARRS 
v 2018 za 2019. 

 REALIZIRANO 
Pristop k razpisu na tak 
način se je izkazal za 
racionalnega in 
učinkovitejšega. Pridobili 
smo več sredstev kot v 
preteklem letu. 

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

 REALIZIRANO 
Opravljena analiza 
poslovnega modela PDA 
različnih ponudnikov e-
knjig; zaradi znižanja 
sredstev smo poslovni 
model nadomestili z 
nakupom individualnih 
naslovov e-knjig. 

Načrtovanje in 

koordinacija 

izobraževalne 

dejavnosti uporabnikov 

 Program izobraževanja 
UKM. 

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

 Osnutek dokumenta 
Bibliotekar tutor: obstaja. 

 Potrditev dokumenta 
Bibliotekar tutor na 
ustreznih organih UM. 

 DELNO REALIZIRANO 
Izveden sestanek s 
prorektorico za študijsko 
dejavnost UM. 

Načrtovanje in 

koordinacija ponudbe/ 

dostopnosti/ 

upravljanja 

knjižničnega gradiva na 

UM 

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

 Aplikacija LibGuides: 
obstaja. 

 Aplikacija EndNote 
Professional: obstaja. 

 Obnovitev nakupa 
programske opreme za 
napredni iskalnik po 
informacijskih virih, 
raziskovalni vodiči in 
program za upravljanje 
referenc za naslednje 
pogodbeno obdobje. 

 REALIZIRANO 
 

2. Dolgoročni cilj: Združitev knjižničarstva in založništva UM 

Kratkoročni cilj za leto 

2018 

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. 

 Uveljavitev 
poslovnega modela 
odprtega dostopa za 
izdajanje publikacij na 
UM. 

 REALIZIRANO 
Predstavitev osnutka 
pravilnika na komisijah 
senata, na UM v procesu 

sprejemanja. 
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 Univerzitetna založba 
UM: vzpostavljena. 

 Definiranje procesov 
strokovne podpore 
UKM založniški 
dejavnosti na UM. 

 REALIZIRANO 
Opredelili smo procese 
strokovne podpore UKM 
založniški dejavnosti (CIP 
zapisi, vnos gradiv v 
DKUM, povezovanje 
bibliografskih zapisov s 
polnimi besedili publikacij, 
obvezni izvod univerze). 

3. Dolgoročni cilj: Izboljšanje kakovosti knjižnične dejavnosti v osrednji univerzitetni knjižnici UKM in 
fakultetnih knjižnicah na UM 

Kratkoročni cilj za leto 

2018 

Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Ocenjevanje kakovosti 

knjižnične dejavnosti na 

UM 

 Strokovni standardi in 
priporočila za 
organizacijo, delovanje in 
evalvacijo visokošolskih 
knjižnic (2012-2020), 
2012: sprejeti. 

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

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

 Vzpostavljeni 
kazalniki kakovosti 
knjižnične dejavnosti 
glede na končne učinke 
univerze. 

 REALIZIRANO 
Izvedba meritev na 
podlagi novih kazalnikov 
za spremljanje kakovosti 
knjižnične dejavnosti na 
UM ter opravljena analiza 
podatkov. Opredelitev 
nabora kazalnikov za 
ocenjevanje vpliva knjižnic 
po ISO 16439. 
 

 2. strateški kolegij 
rektorja UM, 2016. 

 Analiza knjižnične 
dejavnosti UM. 

 REALIZIRANO 
Opravljena analiza 
kazalnikov s področja 
evalvacije in predstavitev 
na Strokovnem 
posvetovanju Standardi in 
knjižnice. 

4. Dolgoročni cilj: Oblikovanje virtualnega sveta znanja 

Kratkoročni cilj za leto 

2018 

Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Nadgradnja 

funkcionalnosti 

repozitorija UKM 

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

 Vzpostavitev trajnega 
hranjenja digitalnih 
objektov Repozitorija 
UKM. 
 

 REALIZIRANO 
Sklenitev pogodbe za 
trajno hranjenje z NUK  
(1. 1. 2018 - 31. 12. 2022); 
zaradi zunanjih okoliščin 
(vdor virusa) aktivnost v 
presoji. 
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 Razvoj novih 
funkcionalnosti 
Repozitorija UKM. 

 DELNO REALIZIRANO 
Pripravljen je osnutek 
dogovora, ki bo osnova za 
sodelovanje z ZPM, (Mladi 
za napredek Maribora), 
nekatere načrtovane 
aktivnosti so zaradi 
zunanjih okoliščin (vdor 
virusa) preložene v 2019. 

Nadgradnja 

funkcionalnosti DKUM 

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

 Revidiran dogovor o 
vzdrževanju in nujnih 
nadgradnjah DKUM. 

 REALIZIRANO 
Po pregledu dogovora 
smo zaključili, da vsebina 
dokumenta ustreza. 

• Plan razvoja DKUM 
2018: obstaja. 
• Idejna zasnova trajnega 
hranjenja 
znanstvenoraziskovalnih, 
strokovnih in drugih del 
UM v elektronski obliki v 
DKUM: obstaja. 

 Vzpostavitev trajnega 
hranjenja digitalnih 
objektov DKUM 
(pogodba z NUK-
izvajalec UKM; izvajalec 
FERI LHRS). 

 DELNO REALIZIRANO 
Zaradi zunanjih okoliščin 
(vdor virusa) je naloga v 
izvajanju. 
 

• Uskladitev DKUM z 
EU General Data 
Protection Regulation 
(GDPR) regulativo 
(izvajalci Rektorat, 
UKM in FERI). 

 REALIZIRANO 
V skladu s potrjenim 
poročilom o opravljenih 
delih letnega načrta 
razvoja DKUM za leto 
2018 in finančnimi 
sredstvi. • Paketni vnos 

podatkov v DKUM 
(izvajalec FERI LHRS). 

• Izboljšanje varnosti 
(izvajalec FERI LHRS). 

• Metapodatki za 
popularne upravljalce 
citatov (izvajalec FERI 
LHRS). 

• Razširitev 
metapodatkovne 

sheme – ponovljivost 

polj za projekt 
(izvajalec FERI LHRS). 

• Pretvorba skupnih 
predlog za zaključno 
delo v MS Word, Open 
Office (Writer) in  
LaTeX (izvajalec UKM). 

 NEREALIZIRANO 
V skladu s potrjenim 
poročilom o opravljenih 
delih letnega načrta 
razvoja DKUM za leto 
2018 in finančnimi 
sredstvi. 
Skupna priporočila za 
zaključna dela študentov 
UM so bila potrjena na 
Senatu UKM dec. 2018. 
 • Oddaja več datotek s 

strani raziskovalcev 
(izvajalec FERI LHRS). 

Izboljšava iskalnika v 
DKUM-u. 
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  Normalizacija 
avtorjev in odstranitev 
dvojnikov gradiv 
(izvajalec FERI LHRS). 

 Izvedba odzivno 
oblikovanega DKUM-a 
(izvajalec FERI LHRS). 

Digitalizacija, vnos in 

javna objava 

digitaliziranih objektov 

domoznanskih vsebin, 

raritet, rokopisov in 

drugega dragocenega 

knjižničnega gradiva v 

Repozitorij UKM 

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

 Izdelan prioritetni 
seznam gradiv za 
digitalizacijo v 2018. 

 REALIZIRANO 
 
 
 

 Digitalizacija redkih 
gradiv (št. strani): 8.000 

 REALIZIRANO 
17.000 strani 

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

 DELNO REALIZIRANO 
Zaradi zunanjih okoliščin 
(vdor virusa) nismo 
arhivirali in javno objavili 
digitaliziranih objektov v 
celoti. 

Zbiranje digitalno 

rojenih dokumentov 

domoznanskega 

značaja 

 E-publikacije lokalnih 
skupnosti – identifikacija: 
obstaja. 

 Priprava osnutka za 
zajem digitalno rojenih 
dokumentov 
domoznanskega 
značaja. 

 NEREALIZIRANO 
Cilj prestavljen v 2019 

5. Dolgoročni cilj: Oblikovanje knjižnice kot učnega centra univerze 

Kratkoročni cilj za leto 

2018 

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: 
vzpostavitev načela 
odprtega dostopa do e-
učnih gradiv. 

 Glej cilj 2, ki je 
predpogoj za 
realizacijo: Združitev 
knjižničarstva in 
založništva UM 

 Zasnova ažurnega 
interaktivnega 
centralnega seznama 
obvezne in priporočene 
študijske literature. 

 DELNO REALIZIRANO 
Osnutek zasnove pilota in 
okolje za razvoj sta 
pripravljena - usklajeno z 
RCUMom, Moodle in 
dodatki za Moodle, 
programiranje vtičnika za 
Moodle - realizacija 20 %. 

 Vzpostavitev enotne 
vstopne točke do 
polnih besedil učnega 
gradiva na UM (vzorčni 
primer npr. ene 
članice). 

 DELNO REALIZIRANO 
Pripravljena prototipna 
aplikacija – vtičnik za e-
učno okolje Moodle. 
 

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: 
10 %. 

 REALIZIRANO 
Popularizacija uporabe 
knjižničnih storitev v e-
učnem okolju poteka v 
okviru izobraževanj za 
študente in profesorje. 
Obsežnejše stopnje 
uporabe še ni zaznati. 
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Večja stopnja 
informacijske 
pismenosti študentov 
UM 

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

 Tutorski sistem na UM 
v pripravi. 

• Informacijska 
pismenost: 
• št. udeležencev 
izobraževanj v UKM: 
4.700, 
• uveljavitev sistema 
bibliotekar – tutor. 

• REALIZIRANO 
Usposabljanje 
uporabnikov: 6.246. 
Usposabljanje v okviru 
programa Izpopolni UM: 
št. izvedenih predavanj: 6. 
 glej cilj 1:  
Načrtovanje in 
koordinacija izobraževalne 
dejavnosti uporabnikov 

• Primeri dobre prakse na 
različnih fakultetah: 
obstajajo. 

Vzpostavitev 
programov 
informacijskega 
opismenjevanja: 
• izdelan program IO za 
različne stopnje študija 
na UM, 
• št. izvedenih 
programov: 10. 

• REALIZIRANO 
Pripravljeni osnutki 
programa IO za različne 
stopnje študija. 
Usposabljanje v okviru 
študijskega programa 
visokošolskega zavoda (št. 
ur; št. udeležencev):  
90/1.709. 

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

Kratkoročni cilj za leto 

2018 

 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. 

 Potrditev Pravilnika o 
odprtem dostopu na 
UM ustreznim organom 
UM. 

 Glej cilj 2: Združitev 
knjižničarstva in 
založništva UM 

 Nadgradnja portala 
Odprimo:UM (npr. 
upravljanje z 
raziskovalnimi podatki). 

 REALIZIRANO 
 

Vzpostavitev novih 

storitev za podporo 

znanstvenoraziskovalne

mu 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 

2018 

Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Digitalizacija po 

naročilu 

 Gradivo iz posebnih 
zbirk in drugega fonda 
UKM. 

 Skener: obstaja. 

Digitalizacija gradiv iz 
fonda UKM:  

 oblikovanje protokola 
izvedbe digitalizacije 
gradiv po naročilu in po 
prioritetnem seznamu. 

 REALIZIRANO 
 

Razvoj informacijske 
programske in strojne 
infrastrukture 

 Načrt nakupa opreme 
2018. 

 Vzpostavitev 
programske platforme 
za digitalizacijo na 
področju 
postprocesiranja 
skenogramov in 
optične prepoznave 
besedil (OCR) za 
obstoječi proces 

 NEREALIZIRANO 
Cilj prestavljen  v 2019 - 
dopolnitev pogodbe z 
NUK za trajno ohranjanje z 
aneksom za vključitev 
postprocesiranja 
skenogramov z OCR-om v 
obstoječi proces vlaganja 
gradiva v RepozitorijUKM. 
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vlaganja gradiva v 
Digitalni repozitorij 
UKM. 

Ureditev sistema 

označevanja v UKM 

 Enoten sistem 
označevanja: obstaja. 

 Nadgradnja sistema 
označevalnih in 
usmeritvenih tabel in 
napisov za uporabnike 
(poimenovanje celic za 
študij, oznake za 
gibalno ovirane 
uporabnike). 

 REALIZIRANO 
Projekt bo zaključen v 
2019. 
 

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

Kratkoročni cilj za leto 

2018 

Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Ustrezno arhiviranje 

obveznega izvoda 

publikacij RS in 

obveznega izvoda 

publikacij UM 

 Predračun za opremo 
arhivskega skladišča s 
kompaktnimi policami na 
lokaciji UKM: obstaja. 

 Dokument 
Problematika skladiščenja 
arhivskega izvoda 
Republike Slovenije, 
2017: obstaja. 

 Izdelava dokumenta 
identifikacije 
investicijskega projekta 
(DIIP) za dislocirano 
lokacijo arhiva UKM. 

 NEREALIZIRANO 
Cilj smo po presoji in 
zaradi pomanjkanja 
sredstev opustili. Projekt 
morata podpreti UM in 
MIZŠ. 
 
 

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

Kratkoročni cilj za leto 

2018 

Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Razstavna in 

prireditvena dejavnost 

 Načrt razstavne in 
prireditvene dejavnosti 
UKM. 

 Št. razstav: 20  REALIZIRANO 
Št. razstav: 31 

 Št. prireditev: 80  REALIZIRANO 
Št. prireditev: 94 

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 %, 

 sodelovanje pri 
projektu Zasedanja s 
knjigami, 

 razstava v 
Cankarjevem letu. 

 Glej cilj 9: Razstavna 
in prireditvena 
dejavnost 

Promocija knjižnice, 

knjižničnega gradiva, 

knjižničnih storitev in 

prostorov UKM 

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

 Prireditvena in 
razstavna dejavnost 
UKM, 2018: obstaja. 

 Celostna grafična 
podoba UKM. 
 

 Promocija izbranih 
virov, delov fonda in 
zbirk ter poslanstva 
knjižnice. 

 REALIZIRANO 
 
 
 

 Izdelava nabora 
knjižničnih storitev za 
promocijo uporabe 
elektronskih 
informacijskih virov. 

 REALIZIRANO 
Izdelan plakat S klikom do 
pdf, vodič E-viri, vključena 
funkcionalnost Kopernio. 

 30. obletnica 
preselitve UKM v novo 
zgradbo (prireditev). 

 REALIZIRANO 
Obeležje obletnice z 
enodnevnim dogodkom. 
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 Maistrova knjižnica, 
UKM: obstaja. 
 

 Popularizacija 
Maistrove knjižnice in 
povezava z Maistrovimi 
točkami po Sloveniji. 

 REALIZIRANO 
Ministrstvo za kulturo je 
Maistrovo knjižnico 
razglasilo za kulturni 
spomenik nacionalnega 
pomena. 

Promocija edinstvenih 

zbirk gradiva UKM 

 Obseg in stopnja 
dostopnosti 
digitaliziranega gradiva. 

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

 glej 4: Digitalizacija, 
vnos in javna objava 
digitaliziranih 
objektov 
domoznanskih vsebin, 
raritet, rokopisov in 
drugega dragocenega 
knjižničnega gradiva v 
Repozitorij UKM. 

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. 
Izvedli smo predstavitev 
dela enot, s katero so se 
seznanili vsi zaposleni. 
 

 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 
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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 ciljev univerze. Zastavljene cilje na področju knjižnične dejavnosti 
v letu 2018 je izpolnila po zastavljenih pričakovanjih. Večino ciljev smo uresničili, dosegli načrtovane 
rezultate ali jih ponekod celo presegli. Od vseh zastavljenih ciljev smo jih realizirali 73,8 %, 16,7 % 
delno, 9,5 % pa jih zaradi objektivnih razlogov nismo uspeli uresničiti. 
 
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 vsak dan, razen ob nedeljah, odprt tudi dopoldne. V njem je 
uporabnikom na voljo dodatnih 66 študijskih mest in brezžični internet. 
 
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. Zastavljeni cilj izdelave idejnega osnutka strateškega načrta razvoja knjižnične 
dejavnosti na UM smo prestavili v naslednje strateško obdobje. V letu 2018 se je v okviru delovne 
skupine za strategijo visokošolskega knjižničarstva pri MIZŠ nadaljevala priprava strategije 
visokošolskega knjižničarstva. Osnutek je bil pozitivno sprejet na Nacionalnem svetu za knjižničarstvo 
in na obeh komisijah za knjižnični sistem UL in UM, sedaj pa čaka na obravnavo pri novi sestavi 
ministrstva. Rezultat koordinacije na področju nabave informacijskih virov na UM je skupno 
kandidiranje vseh članic UM na razpisu ARRS za sofinanciranje sredstev pri nakupu mednarodne 
znanstvene literature. UKM je že tretjič zastopala vse dosedanje prijaviteljice iz UM. Na javnem razpisu 
smo bili uspešni, saj smo pridobili 161.402,65 EUR, kar je za 14.673,37 EUR več kot v preteklem letu. S 
tem dokazujemo, da s skupnim nastopanjem knjižnic pod okriljem UKM pomembno obvladujemo 
finančne obveznosti pri nakupu mednarodne znanstvene literature, hkrati pa znotraj univerze 
zagotavljamo racionalno organizacijo in dosegamo večje učinke pri pogajanjih. Situacija v letu 2018 je 
bila za sofinanciranje nabave mednarodne znanstvene literature manj ugodna kot v preteklem letu, saj 
UKM ni prejela dodatnih namenskih sredstev za nakup nujne strokovne literature in plačila zakupnin 
za dostop do e-baz kot na primer v letu 2017. V pričakovanem trendu pa uporaba elektronskih 
informacijskih virov narašča. 
 
Visokošolski knjižničarji se v preteklih dveh desetletjih soočamo z velikimi izzivi na področju razvoja 
informacijske tehnologije. Podobno se pri implementaciji le-teh dogaja nenehno tudi v naši knjižnici. 
Ustvarjamo nove storitve in preoblikujemo tradicionalne v dostopne na daljavo. V preteklem letu smo 
prilagodili delovne postopke zaradi uvedbe novosti v C3/Izposoja: izposoja inventarja, nadgradnja 
sistema naročanja in rezervacij gradiva ter spletni vpis. Prilagajamo knjižnične zbirke, sodelujemo pri 
razvoju in vzdrževanju institucionalnega repozitorija DKUM, se posvečamo novim založniškim 
modelom in spreminjajočemu se znanstvenemu komuniciranju ... Pripravili smo osnutek Pravilnika o 
odprtem dostopu na Univerzi v Mariboru in ga ponovno predstavili novemu vodstvu univerze. UKM že 
opravlja naloge 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. Velik 
uspeh predstavljajo dosežene večje ugodnosti za raziskovalce UM pri objavljanju člankov v znanstvenih 
revijah v odprtem dostopu (znižano plačilo APC). Te ugodnosti smo dosegli s pogajanji pri nakupu 
mednarodne znanstvene literature z dobavitelji in založniki Elsevier, Sage, ACS in MDPI. Doktorandom 
UM ni treba več samim oddajati svojih doktorskih tez v bazo Proquest Dissertations & Theses, saj se 
zaključna dela od maja 2018 zajemajo (»harvestirajo«) avtomatizirano. UKM je tudi v 2018 zakupila 
licenco za uporabo programskega orodja za upravljanje z referencami EndNote Professional X9, ki bo 
akademski skupnosti dostopen od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Tako so bile digitalne in digitalizirane 
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vsebine, razvoj DKUM in razvoj Repozitorija UKM prednostne naloge UKM tudi v letu 2018. Čeprav je 
načrtovan razvoj Repozitorija UKM preprečil napad kriptovirusa, ki je delno poškodoval podatke, 
vztrajamo pri začrtanih prednostnih nalogah. Repozitorij UKM ponuja akademski skupnosti in drugim 
uporabnikom digitalizirano knjižnično gradivo 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. S sklepom Vlade RS z dne 16. novembra 2018 je bila 
Maistrova knjižnica razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. 
 

Izobraževanje uporabnikov strmo narašča. Individualno smo usposobili 2.030 uporabnikov. V okviru 
skupinskih usposabljanj smo usposobili 163 skupin oz. 4.147 uporabnikov, v okviru študijskega 
programa visokošolskega zavoda pa smo informacijsko opismenjevanje izvajali skupaj 92 ur z 1.709 
študenti. Predvsem bi izpostavili sodelovanje v doktorskih šolah posameznih članic. Lani smo bili 
prisotni na Pravni fakulteti, Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteti za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter na Ekonomsko-poslovni fakulteti. 
 

Dotok knjižničnega gradiva v fizični obliki 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 2019. Razmerje med čitalniško izposojo in izposojo na dom 
ostaja v prid izposoji na dom, pri čemer evidenca čitalniške izposoje gradiva ne temelji v celoti na 
računalniški statistiki. Število izposojenih enot gradiva na dom je povezano tudi z razpoložljivostjo 
gradiva.  
 

Zametek centra digitalnih veščin smo v letu 2018 dopolnili z nakupom 3D-tiskalnika. 
 

Pripravili smo 31 razstav in 94 prireditev. Osrednji dogodek lanskega leta je bila 30. obletnica preselitve 
v novo stavbo UKM, ki smo jo počastili 27. novembra 2018 z nizom zanimivih dogodkov. Z visoko 
medijsko podprtostjo smo prispevali k večjemu ugledu Univerzitetne knjižnice Maribor kakor tudi 
Univerze v Mariboru. 
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1.2.2 Člani UKM v letu 2018 
 
Struktura in število uporabnikov in članov UKM je tudi v letu 2018 odraz primarnega poslanstva 
knjižnice. Kot osrednjo knjižnico Univerze v Mariboru jo obiskuje in njene storitve uporablja največ 
študentov in zaposlenih iz akademskega okolja, tem pa skladno s sekundarnim poslanstvom knjižnice 
sledijo druge kategorije uporabnikov.  
 

Na podlagi knjižničarskih standardov so potencialni uporabniki univerzitetnih knjižnic vsi študenti, 
vpisani na visokošolski zavod oz. univerzo, ter učno osebje visokošolskega zavoda (visokošolski učitelji, 
visokošolski sodelavci, raziskovalci, strokovni sodelavci in laboranti) oz. t. i. »pedagoški« delavci.   

 
 

Tabela 2: Potencialni uporabniki UKM z visokošolskega zavoda v letih 2010 do 2018 
(na dan 31. 12. posameznega koledarskega leta) 

 

Kategorije uporabnikov 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Študenti - dodiplomski 17.829 16.481 15.294 13.641 11.631 10.756 10.212 8.919 8.812 

Študenti - podiplomski 3.161 3.544 4.074 4.333 5.049 4.206 4.036 4.488 4.525 

Študenti skupaj  20.990 20.025 19.368 17.974 16.680 14.962 14.248 13.407 13.337 

Visokošolski učitelji,  

visokošolski sodelavci 
876 924 889 878 871 909 907 910 917 

Raziskovalci, strokovni  

sodelavci, laboranti 
238 243 210 211 175 149 159 183 219 

»Pedagoški« delavci  

skupaj 
1.114 1.167 1.099 1.089 1.046 1.058 1.066 1.093 1.136 

Študenti in 

»pedagoški«  

delavci skupaj 

22.104 21.192 20.467 19.063 17.726 16.020 15.314 14.500 14.473 

Zaposleni na 

spremljajočih del. 

mestih  

(»nepedagoški« delavci) 

605 647 710 706 774 776 782 712 729 

Vsi zaposleni skupaj 1.719 1.814 1.809 1.795 1.820 1.834 1.848 1.805 1.865 

 
Skupno število potencialnih uporabnikov je v zadnjem devetletnem obdobju upadlo za 34,5 %, in sicer 
predvsem na račun upada vpisanih študentov na UM, ki je v opazovanem osemletnem obdobju znašal 
36,5 %. 
 

 

Poleg študentov in zaposlenih na UM imamo med našimi člani tudi ostale skupine, kot so npr. zaposleni, 
upokojenci, srednješolci, za katere si še posebej prizadevamo, da kasneje na svoji izobraževalni poti postanejo 

naši aktivni člani 
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Graf 1: Upadanje števila potencialnih uporabnikov UKM v letih 2010 do 2018 

 
 
Upad števila potencialnih uporabnikov je bil v letu 2018 skoraj zanemarljiv glede na leto poprej, saj je 
znašal le 0,2 % (leta 2017 je znašal kar 5,3 %). Pri študentih je upad znašal le 0,5 % (leta 2017 kar 6 %), 
pri učnem osebju pa zaznamo manjši porast (za skoraj 4 %). Porast števila učnega osebja na UM sicer 
beležimo že vse od leta 2014 in znaša v zadnjem petletnem obdobju 8,6 %. 
 
Na upadanje števila potencialnih uporabnikov visokošolskih knjižnic zadnja leta vpliva več dejavnikov, 
povezanih s splošnimi družbenimi in ekonomskimi vzroki, generacijskim upadom in širitvijo slovenske 
visokošolske mreže.  
 

Tabela 3: Člani UKM v letih 2010 do 2018 
 

 Kategorija članov 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Študenti - dodiplomski, redni  8.610 8.363 8.031 7.930 8.401 8.413 6.530 5.274 5.360 

Študenti - dodiplomski, izredni 738 698 605 495 309 348 171 220 322 

Študenti - podiplomski 612 698 906 1.147 658 551 432 826 885 

Študenti skupaj 9.960 9.759 9.542 9.572 9.368 9.312 7.133 6.320 6.567 

Zaposleni na UM 682 682 680 705 637 809 634 792 695 

Študenti in zaposleni na UM 10.642 10.441 10.222 10.277 10.005 10.121 7.767 7.112 7.262 

Srednješolci 838 828 893 950 849 702 583 554 513 

Zaposleni 2.675 2.619 2.381 2.274 2.171 2.399 2.056 1.848 1.619 

Upokojenci 188 220 213 222 222 235 197 199 193 

Tuji državljani 53 42 46 45 43 42 38 28 19 

Drugi člani 1.329 1.212 1.190 1.301 1.418 1.418 1.299 1.015 121 

SKUPAJ članov UKM 15.537 15.362 14.948 15.069 14.708 15.060 11.940 10.756 9.727 

 
 
Člane knjižnice, ki imajo v sistemu COBISS.SI registrirano vsaj eno transakcijo storitve v knjižnici, 
štejemo kot aktivne člane. Tudi v letu 2018 se je nadaljeval upad števila aktivnih članov, in sicer za 9,4 
%, kar je pomenilo 1.029 članov manj. Upad je le nekoliko manjši kot leto poprej, ko je znašal 10 % (oz. 
1.184 članov manj), vendar ga ne beležimo pri vseh kategorijah članov. Pri primarnih skupinah članov 
(študenti in zaposleni v akademskem okolju) beležimo celo porast, in sicer za 2,2 %, kar gre na račun 
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skoraj 4 % porasta študentov kot aktivnih članov (pri zaposlenih v akademskem okolju je namreč 
zaznati upad števila aktivnih članov). Vse ostale kategorije so prav tako ponovno v upadu.  
 
Struktura članov v letu 2018 je glede na primarno poslanstvo knjižnice bolj ugodna kot leto poprej. 
Glavnino članov predstavlja kategorija študentov, ki ji sledi kategorija zaposlenih. Naslednji dve 
kategoriji članov predstavljajo srednješolce v enakem deležu kot leto poprej ter majhen delež ostalih 
uporabnikov (upokojenci, tuji državljani, nezaposleni ipd.). 
 

 

 
 

Graf 2: Aktivni člani knjižnice v letu 2018 

 

 

Vzroke za upad števila aktivnih članov UKM je potrebno iskati na različnih področjih: transformacija 
učnih gradiv od klasičnih k elektronskim, spremembe učnih navad, povezanih z bolonjskim sistemom 
izobraževanja, generacijske in splošne družbene spremembe, upad finančnih sredstev za nakup 
klasičnega knjižničnega gradiva. To so le nekateri dejavniki, ki dolgoročno vplivajo na upad števila 
aktivnih članov visokošolskih knjižnic in jih moramo pozorno spremljati ter se jim pri ponudbi 
knjižničnih storitev prilagajati. 
 

  

Študenti 68 %

Srednješolci 5 %

Zaposleni 23%

Ostali 4%
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1.2.3 Knjižnična zbirka1 
 
KNJIŽNO GRADIVO 
 

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

Knjige, brošure 
Disertacije, 
mag., dipl., 
razisk. nal. 

Serijske 
publikacije 

Patenti Standardi SKUPAJ 

834.239 25.275 203.097 0 44 1.062.655 

 
 

Tabela 5: Prirast knjižnega gradiva UKM (inv. enote) v 2018 
 

 
Knjige, 
brošure 

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

Serijske 
publikacije 

Patenti Standardi SKUPAJ 

Nakup 357 0 367 0 1 724 

Obvezni izvod po 
zakonu 

13.327 14 3.941 0 2 17.284 

Obvezni izvod 
ustanove (univerze, 
fakultete) 

116 63 40 0 0 219 

Zamena 214 1 38 0 0 253 

Dar 1.395 148 871 0 0 2.414 

SKUPAJ 15.409 226 5.257 0 2 20.894 

 
 

Tabela 6: Odpis knjižnega gradiva UKM v 2018 (inv. enote) 
 

Knjige, brošure 
Disertacije, 
mag., dipl., 
razisk. nal. 

Serijske 
publikacije 

Patenti Standardi SKUPAJ 

230 0 280 0 0 510 

 
 

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 

46.701 8.272 29.799 84.772 

 
 

Tabela 8: Prirast neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih po načinu pridobivanja v 2018 (inv. enote) 
 

 
Avdiovizualno 

gradivo 

Elektronske 
publikacije na 

fizičnih nosilcih 

Drugo neknjižno 
gradivo 

SKUPAJ 

Nakup 266 6 41 313 

Obvezni izvod  
po zakonu 

1.197 247 1.291 2.735 

Obvezni izvod 
ustanove 
(univerze, fakultete) 

0 2 0 2 

Zamena 1 0 0 1 

Dar 71 26 140 237 

SKUPAJ 1.535 281 1.472 3.288 

                                                           
1 Cezar, 2018. 
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Tabela 9: Odpis neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih v 2018 (inv. enote) 
 

Avdiovizualno gradivo 
Elektronske publikacije na 

fizičnih nosilcih 
Drugo neknjižno 

gradivo 
SKUPAJ 

18 0 0 18 

 
 

SKUPAJ KNJIŽNIČNA ZBIRKA, PRIRAST IN ODPIS 
 

Tabela 10: Skupaj knjižnična zbirka (inv. enote) 
 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

1.062.655 84.772 1.147.427 

 
 

Tabela 11: Skupaj prirast knjižničnega gradiva v 2018 (inv. enote) 
 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

20.894 3.288 24.182 

 
 

Tabela 12: Skupaj odpis knjižničnega gradiva v 2018 (inv. enote) 
 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

510 18 528 

 
 

Z NAKUPOM PRIDOBLJENI ELEKTRONSKI VIRI, DOSTOPNI NA DALJAVO 
 

Tabela 13: Elektronski viri, pridobljeni z nakupom (število naslovov na dan 31. 12. 2018) 
 

 Samostojno V sodelovanju Zunanje financiranje SKUPAJ 

Podatkovne 
zbirke 

3 31 27 61 

Elektronske 
serijske 
publikacije 

1 31.437 119 31.557 

Elektronske 
knjige 

173.014 31.071 2.426.313 2.630.398 

Drugi digitalni 
dokumenti 

0 6.599.414 0 6.599.414 

 
 

TEKOČE NAROČENI NASLOVI SERIJSKIH PUBLIKACIJ 
 

Tabela 14: Tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij v 2018 (v vseh oblikah) (štejemo nakup, obvezni izvod, zameno, dar) 
 

Časopisi, časniki Druge serijske publikacije SKUPAJ 

33.058 579 33.637 

 
 

Od tega (iz zgornje tabele): 

Število naslovov, ki so naročeni samo v tiskani obliki 2.167 

Število naslovov, ki so naročeni samo v elektronski obliki 31.421 

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

 
49 
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1.2.4 Investicije in investicijsko vzdrževanje 
 

Tabela 15: Investicije (nakup opreme) v letu 2018 v UKM 
 

 SKLOP 1. PRIORITETA REALIZACIJA 

I. Računalniška oprema 7.010,40 4.836,57 

II. Strežniki, omrežna oprema 12.142,00 12.097,89 

III. Oprema za multimedije 1.431,00 1.425,05 

IV. Programska oprema 0,00 0,00 

V. Laboratorijska oprema 0,00  

VI. Pohištvo 21.655,00 20.877,09 

VII. Knjige za knjižnice 0,00  

VIII. Druga oprema 13.419,00 13.579,45 

 SKUPAJ 55.657,40 52.816,05 

 

 

Strokovni svet UKM je potrdil načrt nakupa opreme na 1. redni seji 23. 1. 2018. Na podlagi Pogodbe o 
financiranju nakupa opreme, povezane z izvajanjem knjižnične dejavnosti, v letu 2018, ko je MIZŠ 19. 
7. 2018 dodelilo UKM namenska sredstva v višini 49.107,69 EUR in navodilo o rebalansu Finančnega 
načrta UKM za leto 2018, je strokovni svet na 7. redni seji 18. 10. 2018 potrdil spremembe Načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem in nakupa opreme, v katerem je bil predviden nakup opreme v 
vrednosti:  

 49.108 EUR iz vira MIZŠ, 

 3.752 EUR iz presežkov preteklih let ter 

 2.797 EUR s sredstvi, ki jih je zbral Klub prijateljev UKM. 
 
V glavnem so odstopanja v zneskih med načrtovanim in realiziranim nakupom opreme zaradi razlik v 
ceni, do katerih je prišlo v času od načrtovanja do realizacije, ter zaradi upoštevanja odbitnega deleža 
DDV. Večje odstopanje je pri nabavi računalniške opreme (sklop I), kjer smo načrtovali nakup 3D-
tiskalnika v vrednosti 2.159,40 EUR. S sredstvi, ki jih je zbral Klub prijateljev UKM, smo nakup 3D-
tiskalnika realizirali konec leta 2018, a je bilo plačilo izvedeno v letu 2019, zato vrednost ni zabeležena 
v realizaciji nakupov za leto 2018.  
 
V letu 2018 smo načrtovali izdelavo DIIP za dislocirani univerzitetni osrednji arhiv v vrednosti 2.500 
EUR, v kolikor bi našli ustrezen objekt. K realizaciji nismo pristopili, ker sami morebitne investicije ne 
zmoremo in ker smo projekt osrednjega univerzitetnega arhiva umestili med skupne projekte UM v 
okviru Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo. Delovna skupina za Trajnosti urbani 
razvoj Univerze v Mariboru je v program dela za obdobje 2018 – 2028 vključila vzpostavitev trajnostnih 
projektov UM v povezavi z regijo ali mestnimi občinami. Del tega je osrednji univerzitetni arhiv: »Med 
večje projekte, ki jih bo morala izvesti Univerza v Mariboru, spada tudi univerzitetni arhiv. Ker imajo 
podobne težave z arhivskim prostorom tudi druge javne institucije v Mariboru, bo UM predlagala 
skupno dolgoročno reševanje stiske z arhivskimi prostori, ki bi jih v mestu potrebovali več kot 25.000 
m2.«  
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1.2.5 Finančno poročilo 
 

Računovodsko poročilo za leto 2018 je sestavljeno na podlagi slovenske računovodske zakonodaje in 
sprejetih aktov UM. 
 

Tabela 16: Izkaz prihodkov nad odhodki - povzetek2 
 

št. naziv 2018 2017 Indeks 18/17 Struktura 2018 

I. prihodki    % 
      

a prihodki od poslovanja  2.567.742 2.593.554 99 99,7 

b finančni prihodki  182 0 0 0 

c drugi prihodki 6.988 6.381 110 0,3 

č prevrednot. posl.prihodki 647 5.042 13 0 

D celotni prihodki 2.575.559 2.604.977 109 100 

II. odhodki     

      

e stroški blaga, mat. in stor. 745.201 718.014 124 34,5 

f stroški dela 1.794.412 1.584.225 105 64,7 

g amortizacija 2.157 3.597 99 0,1 

h rezervacije 0 0 0 0 

j drugi stroški 12.111 13.850 90 0,5 

k finančni odhodki 124 62 1.892 0 

l drugi odhodki 4.236 8.785 44 0,2 

m prevrednot. posl.odhodki 0 168 0 0 

n celotni odhodki 2.558.241 2.328.701 111 100 

o presežek prihodkov 17.318    

  presežek odhodkov  -6.950   

  davek od dohodka pravnih oseb 0 0   

  

presežek prihodkov obračunskega 

obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka 

17.318    

  

presežek odhodkov obračunskega 

obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka 

 -6.950   

 

presežek prihodkov iz prejšnjih let, 

namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja 

4.548 19.615   

 
 
  

                                                           
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 2018: 
UKM je poslovala uspešno in ustvarila 17.318 EUR presežka prihodkov. 
 
V letu 2018 smo nabavili za 464.585,11 EUR knjižničnega gradiva. Od tega za monografske in serijske 

publikacije ter neknjižno gradivo 277.313,42 EUR, dostop do e-virov in programskih orodij v vrednosti 

187.271,69 EUR; od tega znašajo darovi Avstrijske čitalnice 3.437,69 EUR. 
 

V UKM smo v letu 2018 pridobili osnovna sredstva in drobni inventar v skupni vrednosti 

54.618,18EUR. 
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1.2.6 Kadri –razvoj strokovnih potencialov 
 

1.2.6.1 Kadrovska struktura 
 
Na dan 31. 12. 2018 je bilo v UKM zaposlenih 74 oseb, od tega 72 za nedoločen čas in 2 za določen čas 

(1 zaposlena za določen čas mandata in 1 zaposlena zaradi nadomeščanja). Žensk je 58, moških pa 16.  

 
 

Tabela 17: Število zaposlenih po enotah 
 

Enota Št. zaposlenih 

Ravnateljstvo 4 

Enota za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva 20 

Enota za domoznanstvo in posebne zbirke  6 

Enota za podporo študiju in raziskovanju 8 

Enota za informatiko in digitalno knjižnico 6 

Enota za izposojo in posredovanje dokumentov 16 

Tajništvo  12 

 
 
Knjižnica je tudi v letu 2018 sodelovala v programu javnih del in imela zaposlenih pet javnih delavcev. 

 
 
 

Tabela 18: Knjižnični delavci dne 31. 12. 2018 (stanje po delovnih mestih) 
 

Naziv 

redni-polni del. 

čas 

finan. mšš 

redni-krajši 

del. čas 

finan. MIZŠ 

redni-polni 

del. čas 

finan. MOM 

redni dol. 

čas 
skupaj 

ravnatelj 1 - - - 1 

bibliotekar 21 - 6 - 27 

informatik 2 - - - 2 

višji knjižničar 3 - - - 3 

knjižničar 17 - - 1 18 

knjižničarski 

manipulant 
4 - - - 4 

knjigovez 4 - - - 4 

tehnični delavci 6 2 - - 8 

uprav.-adm. delavci 6 - - 1 7 

Skupaj 66 2 6 1 74 
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Tabela 19: Seznam delavcev (pregled po bibliotekarskih nazivih) 
 

Naziv Število delavcev z nazivi 

bibliotekarski višji svetnik 2 

nižji bibliotekarski svetnik 1 

višji bibliotekar specialist 1 

bibliotekar specialist 7 

višji bibliotekar 8 

samostojni bibliotekar 2 

bibliotekar 4 

bibliotekarski referent 1 

samostojni bibliotekarski sodelavec 1 

višji knjižničarski referent 2 

samostojni knjižničarski referent 3 

knjižničarski referent 6 

knjižničar 8 

Skupaj 46 

 
Tabela 20: Izobrazbena in starostna struktura zaposlenih ter struktura zaposlenih po spolu v letu 2018 

 

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 5 1 7 1 0 

Ženske 0 0 0 5 17 4 26 2 4 

SKUPAJ 0 0 0 7 22 5 33 3 4 

Starostna struktura 

zaposlenih 
0 0 0 56,42 53,72 54,80 46,87 50,00 54,25 

Povprečna starost zaposlenega v UKM: 50,87 

 

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

 
Tabela 21: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2018 

 

 
Pridobivanje formalne 

izobrazbe 
Strokovno usposabljanje 

Krajša usposabljanja in 

tečaji 

Realizirano 2018 7 92 125 

Načrt 2018 8 60 140 

 
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. 

 
V letu 2018 so zaposleni pridobili tudi naslednje strokovne nazive in znanja: 

 odločbe Ministrstva za kulturo o podelitvi naziva višja bibliotekarka (1) in samostojna bibliotekarka 
(2); 

 opravljen bibliotekarski izpit in s tem naziv bibliotekarka (1); 

 opravljen izpit za pridobitev dovoljenja A za vzajemno katalogizacijo (1); 

 višjo stopnjo izobrazbe - univerzitetni študijski program 1. stopnje (1).  
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1.2.6.2 Izraba delovnega časa 
 
V letu 2018 je bilo načrtovanih 156.000 delovnih ur. Opravljenih je bilo 116.668 ali 74,78 % vseh ur, 

odsotnosti je bilo 39.332 ali 25,22 % vseh ur, od tega je pripadalo dopustom 13,19 % vseh izostankov, 

bolezenskim izostankom 6,93 % in državnim praznikom 5,10 % vseh izostankov. 

 
 

Tabela 22: Izraba delovnega časa v letu 2018 
 

Vrsta 

odsotnosti 
Leto 2018 Leto 2017 Indeks 18/17 

Dopusti 20.572 19.208 107 

Bolezenske 

odsotnosti 
10.802 9.984 108 

Državni 

prazniki 
7.958 6.722 118 

SKUPAJ 39.332 35.914 109 

 
 

1.2.6.3 Javna dela in usposabljanje na delovnem mestu 
 
 

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 2018. Ob 
ustreznem mentorstvu so se seznanili z organiziranostjo knjižnice in z osnovnimi delovnimi procesi ter 
varstvom pri delu. 
 

Po dva udeleženca sta delo opravljala v Enoti za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva in v Enoti 
za domoznanstvo in posebne zbirke, ena udeleženka pa v Enoti za informatiko in digitalno knjižnico. 
 
Vsi udeleženci so prav tako sodelovali pri izvajanju inventure knjižničnega gradiva. 
 
 

1.2.6.4 Delovna praksa 
 
 

V letu 2018 sta v UKM opravljala delovno prakso dva študenta Medkulturne germanistike in študentka 
bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva. 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. 
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1.2.7 Zakonske in druge pravne podlage za delovanje javnega zavoda 
 
UKM deluje na podlagi zakonodaje Republike Slovenije, ki se nanaša na strokovno 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 2018. 
 
Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti UKM: 
 

 Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1 - Ur.l. RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 
58/07, 67/08, 96/09, 17/15, 26/17 in 8/2019) 

 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 in 14/2018) 

 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 7/19) 

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja  v RS (Ur.l. RS, št. 52/94 s spr. in dop. do 4/2019)  

 Zakon o javnih uslužbencih – prvi del (Ur.l. RS, št. 56/02 s spr. in dop. do 40/12) 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. ,56/02, s spr. in dop. do 84/2018). 

 

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. do13/18) 
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 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, članic in drugih članic z dne 20.1.2017 

 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  

 Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št.  N 19-2010-41 AG - NPB3 

 Navodilo o izplačevanju 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. 
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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. 012/2017/N 11/521 NP– 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. 012-5/2017 

 Pravilnik o opravljanju prostovoljskega dela v UKM. 
 

Finance in revizija: 

 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 potnih nalogih, obračunu in izplačilu stroškov službenega potovanja v UKM št. 012-2/2018  

 Pravilnik o izobraževanju delavcev v UKM št. 012-2/2017 

 Pravilnik o volitvah predstavnikov zaposlenih za člane strokovnega sveta UKM št. 012/4/2017 

 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 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 

 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. 
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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 

 Kazalniki spremljanja človeških virov UM 

 Kazalniki knjižnične dejavnosti UM 

 Berlinska deklaracija o odprtem dostopu do znanosti. 
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2.1 NOTRANJA ORGANIZIRANOST UKM 
 
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 

 

 

2.1.1 Komisije in druga delovna telesa UKM 
 
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.  Komisija za iz ločanje in odpis knjižničnega gradiva  

Komisija je opravljala redne naloge, kot so letno in sprotno vrednotenje odpisanega gradiva, priprava 
izpisov odpisanega gradiva, priprava gradiva, namenjenega prodaji na poličnici v izposoji in za tržnico 
pod arkadami v času Študentskega oktobra, priprava seznamov odpisanega gradiva za NUK ter seznam 
manjkajočega gradiva za uporabnike, kadar bi le-ti želeli izgubljeno gradivo nadomestiti z drugim 
gradivom, ter stalno spremljanje postopkov in opozarjanje na nepravilnosti. Kot dodatno nalogo smo 
v odprodajo ponudili tudi ustrezne izvode periodike, ki smo jih predhodno združili po letnikih. 
 
2.  Komisija za kakovost UKM  

Komisija je izvedla meritve na podlagi novih kazalnikov kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti 
in samoevalvacijo, na osnovi katerega je nastalo Samoevalvacijsko poročilo UKM za študijsko leto 
2016/2017. Z njim je seznanila Strokovni svet UKM, Komisijo za knjižnični sistem, Komisijo za 

ORGANI UKM
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ocenjevanje kakovosti univerze ter zaposlene UKM. Analizirala je rezultate ankete o zadovoljstvu 
uporabnikov in zadovoljstvu zaposlenih ter jih primerjala z rezultati preteklih anket. Rezultate ankete 
o zadovoljstvu uporabnikov je predstavila Komisiji za knjižnični sistem UM in ŠS UM. Izvedla je 
kvantitativno evalvacijo knjižnične dejavnosti Univerze v Mariboru (analiza izpolnjenih vprašalnikov 
visokošolskih knjižnic UM oz. enotnih preglednic za vrednotenje knjižnične dejavnosti na UM) za 
študijsko leto 2016/2017. Trende razvoja je predstavila Komisiji za knjižnični sistem UM. Na tej osnovi 
je nastal prispevek Desetletje samoevalvacije v UKM za strokovno srečanje ZBDS Standardi in knjižnice. 
Pomembno delo komisije je bilo opredelitev nabora kazalnikov za ocenjevanje vpliva knjižnic in 
določitev metod za izvedbo študije uporabnikov. Redno spremlja uresničevanje dokumenta Načrt 
izboljšav delovanja UM do leta 2020 oz. aktivnosti UKM v sklopu tega dokumenta. 
 
Sodelovala je pri prenovi samoevalvacijskih poročil na UM za področje knjižnične dejavnosti in se redno 
udeleževala sej Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze (KOKU). Redno posodablja spletno stran za 
področje kakovosti Univerzitetne knjižnice Maribor. 
 
3.  Komisija za prošnje in pritožbe uporabnikov  

V letu 2018 se je komisija, upoštevaje prakso preteklih let, sestajala glede na prispele prošnje in 

pritožbe uporabnikov. Komisija je obravnavala 3 prošnje in 3 pritožbe, ki so prispele v pisni obliki (po 

klasični ali e-pošti). Prošnje so se nanašale na odpis dolgov iz naslova opominov. Razlogi za odpis dolgov 

so bili socialno stanje dolžnikov. Pritožbe uporabnikov so se nanašale na postopke izdaje opominov, 

kjer je komisija v dveh primerih preverila postopke ter izdala pojasnilo o upravičenosti izvedbe 

postopkov, v enem primeru pa ugodila pritožbi uprabnika zaradi napake UKM in mu vrnila stroške 

plačila opomina. 

 

Zaradi programske napake pri pošiljanju e-obvestil na sistemske naslove student.um.si v letu 2017 smo 

neupravičene dolgove odpisali še 7-im članom v znesku 32,15 eur. 

 

4.  Komisija za promocijo UKM  

Delovala je po načrtu Komisije za promocijo za leto 2018. Tako se je promocija osredotočila zlasti na 
dva dogodka – promocijo 30-letnice zgradbe UKM in promocijo Maistrove knjižnice v pričakovanju 
njene razglasitve za kulturni spomenik državnega pomena. 
 
Veliko energije in razmislekov je komisija posvetila pripravi koncepta promocijskega kompleta UKM, ki 
pa ga zaradi finančnih razmer v UKM žal ni mogla izpeljati. Prav tako je zaradi finančnih razlogov 
sprejela odločitev, da ne izvede natisa Knjige o UKM – kompleta k brošuri Pozdrav iz UKM, ki jo je v 
načrtu predvidela in vsebinsko v veliki meri pripravila. 
 
Komisija ugotavlja, da v razmerah, ko razpolaga z izredno nizkimi sredstvi, svojega poslanstva ne more 
izpeljati v meri, ki jo predvidi in za katero meni, da bi jo UKM nujno potrebovala. Zato apelira na vodstvo 
knjižnice, da za potrebe promocije nameni višja finančna sredstva. Opaža namreč izrazit manko zlasti 
na področju domišljenih promocijskih gradiv, ki bi zaokrožili med uporabniki in s katerimi bi se lahko 
predstavili na informativnih dnevih, sejmih in podobnih dogodkih pa tudi na drugih področjih, npr. pri 
tehnično sodobnejših nosilcih promocijskih gradiv UKM. 
 
Komisija za promocijo UKM je v letu 2018 tako izvedla dve varianti dopisnih listov, označevalno tablo 
v Orožnovi ulici, skupaj z vodstvom knjižnice promocijske aktivnosti v zvezi z dogodkom 30 let zgradbe 
UKM (izbor oblikovalca, izbor načina promocije, scenarij dogodka, organizacija dogodka, koordinacija 
sponzorskega promocijskega gradiva s Comtecom …), pripravo promocijskega žiga ob 30-letnici 
zgradbe UKM in v tej zvezi sodelovanje s filatelističnim društvom, promocijski video v izvedbi Tineta 
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Franka, obravnavala je ponudbo spletnega medija Maribor 24.si in sodelovala pri oblikovanju 
novoletnih voščilnic in daril. 
 
5.  Uredniški  odbor spletnih komunikacij  

V preteklem letu je uredniški odbor ažurno oglaševal in celovito predstavljal dejavnosti UKM na 
knjižnični domači spletni strani in v socialnem omrežju Facebook, urejal domačo spletno stran in 
socialno omrežje Facebook, izbiral, obdelal ter pripravil slikovne in besedilne objave ter ustvarjal 
dogodke na Facebooku. V okviru nove storitve IZUM-a je na modri trak umestil ikone za Spletni vpis. 
Spletno stran je uredil v skladu z GDPR. 
 
V letu 2018 se je domača spletna stran srečevala s težavami, kot npr. težave pri nalaganju določenih 
vsebin, odstopanja od začrtane vizualne oblike spletne strani, podvajanje vsebin. Uredniški odbor je 
opozarjal tudi na številne komunikacijske šume, katerih posledice so neizpeljane pobude. Rešitev vidi 
v zasledovanju jasno določenih ciljev, ki jih je na določenem področju treba izpolnjevati.  
 
Kljub temu je uredniški odbor dosegel vse cilje v tekočem letu. Knjižnična spletna stran bi lahko bila 
bolj kakovostna, če bi se med zaposlenimi okrepilo zavedanje, da predstavlja javno podobo 
Univerzitetne knjižnice Maribor. 
 
6.  Komisija za IKT  

Področje dela Komisije za IKT je bilo v preteklem mandatu tehnološko naravnano (vpeljava novih 
programskih in infrastrukturnih računalniških tehnologij v UKM). To je tudi njen prihodnji namen. Ob 
sodelovanju in usklajeni podpori deležnikov v okolju UM, od katerih sta najpomembnejša RCUM in 
Laboratorij za heterogene računalniške sisteme na FERI, obravnava potrebe po novih tehnologijah v 
procesih UKM, ki uresničujejo varnostno politiko UM. Sprejeli smo dogovore, ki jih zajema letni načrt 
dela UKM: 

 oddaljeni dostop do e-virov preko posredovalnega strežnika EZPROXY. Vključitev avtentikacije preko 
digitalne identitete (Arnes AAI, MSFS). Ob tem obdržimo tudi dosedanji način avtentikacije preko 
»Moja knjižnica – Libroam.si«, v letu 2019 pa moramo pridobiti dodatna znanja na tem področju; 

 deljenje skupin v novem strežniku EZPROXY se zaradi kompleksnosti v prvi fazi ni uredilo po afiliacijah 
posameznih članic, ohranilo se je dosedanje deljenje na eno skupino (UKM) z izjemami. Druga faza 
predvideva deljenje skupin po afiliacijah članic. Strežnik EZPROXY bo preseljen na novi IP naslov in 
istočasno vklopljen v sistem avtentikacije preko digitalne identitete; 

 statistike posredovanja zahtevkov v strežniku EZPROXY smo v letu 2018 analizirali z implementacijo 
»log managerja« in ostalo primerljivo licenčno programsko opremo, izmed katerih bo izbrana 
najustreznejša. Kot najustreznejši je vzpostavljen »log manager« SawMill; 

 v testnem okolju smo testirali programsko opremo različnih proizvajalcev. Z Nukom je dogovorjeno, 
da se najkasneje do maja 2019 pripravi sprememba pogodbe za trajno ohranjanje digitalnih objektov, 
ki bo omogočala vključitev Nukove storitve za postprocesiranje skenogramov in optične prepoznave 
besedil v obstoječi proces vlaganja digitalnih objektov v Repozitorij UKM.  
 
7.  Komisija za odprti  dostop  

Komisija za odprti dostop je v okviru redne dejavnosti sodelavcev UKM na področju uveljavljanja in 
promocije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov opravila naslednje 
aktivnosti: 

 predavanja, izobraževanje: 
- Legat D.: Open Access at University of Maribor. Maribor, UKM, 29. 5. 2018 (za udeležence 

Erasmus+ izmenjave), 
- Legat D.: Odprti dostop in kakovost znanstvenih objav. Maribor, UM Fakulteta za strojništvo, 

19. 6. 2018, 
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- Legat D.: Aktivno sodelovanje s prispevkom na 8. strokovnem srečanju slovenskih nabavnih 
konzorcijev mednarodne znanstvene literature Pogled na odprto znanost (#sicisl18 #os18Lj), 
Ljubljana, 11. september 2018, 

- Legat D., Korez B., Grašič J.: Kaj moram vedeti o odprtem dostopu?, UM UKM, Maribor, 23.-
25. 10. 2018; 

 usmeritve: 
- 2018 – delovna skupina pri ARRS za vzpostavitev kontrolnih mehanizmov odprtega dostopa 

(člani: dr. Polona Pečlin, ARRS; Maja Vihar, CTK; dr. Luka Šuštaršič, IJS, mag. Dunja Legat, 
UKM); 

 mednarodni projekti: 
- prijava na program H2020: projekt NI4OS-Europe - National Initiatives for Open Science; 

 znanstveno komuniciranje in založništvo: 
- sodelovanje in podpora e-založništvu pri indeksiranju revije JET, 
- upravljanje s kuponi (vavčerji) za brezplačno odprtodostopno objavo v Royal Society of 

Chemistry (RSC) – Gold, 
- vključitev Univerze v Mariboru v program IOAP založnika MDPI (10 % popust za plačilo APC). 

 promocija odprtega dostopa: 
- dopolnjevanje portala in raziskovalnega vodiča »Odprimo:UM«, 
- sprotno obveščanje o novostih s področja odprtega dostopa na spletni strani UKM in na 

blogu BiblioUM. 

 
8.  Komisija  za digital izac ijo  

V začetku leta 2018 je bila Delovna skupina za digitalizacijo preimenovana v Komisijo za digitalizacijo.  
Vsebinsko je razvila repozitorij, sodelovala pri tehničnem razvoju repozitorija s predlogi, testiranji, 
vnašala gradiva in metapodatke, izpopolnjevala metapodatkovne sheme za »nove« tipe gradiv, jih 
preverjala, raziskovala bibliografske podatke o gradivu, gradivo digitalizirala po prioritetnem seznamu 
pri zunanjem izvajalcu ter na produkcijskem skenerju UKM - skupno digitaliziranih 17.706 strani. 
Dopolnili smo dokumentacijo projekta Digitalni repozitorij UKM (dopolnjeno z navodili vnosa za polje 
signature, hierarhija zbirk …), intenzivno smo testirali delovanje repozitorija in koordinirali 
tehnična/programska dela v repozitoriju (predlogi in pregled dobrih praks, spremljanje novosti na 
področju digitalizacije, testiranje v praksi). Repozitorij smo stalno nadgrajevali z novimi 
funkcionalnostmi. Sodelovali smo z NUK pri pripravi tehnične dokumentacije in obliki metapodatkovne 
sheme, tudi za digitalizirano gradivo UKM v dLib-u, pripravili osnutek Dogovora o sodelovanju z Zvezo 
prijateljev mladine Maribor pri projektu Mladi za napredek Maribora (vzpostavitev aplikacije Mladi za 
napredek Maribor z repozitorijem UKM) in pravne podlage avtorskega prava. 
 
6. 11. 2018 je prišlo do vdora kripotovirusa v računalniški sistem UKM, kar je botrovalo izgubi 
digitaliziranih objektov in metapodatkov v repozitoriju. Izgubljeno je bilo gradivo in metapodatki oz. 
spremembe na metapodatkih iz celotnega leta 2018. Ob tem smo ugotovili, da rekonstrukcija podatkov 
repozitorija, poslanih v trajno hranjenje v NUK, ni mogoča. 
 
Zaradi navedenih težav nismo mogli izpeljati vseh načrtovanih nalog, kot npr. vnos digitaliziranih 
objektov in metapodatkov, izvesti dogovor o sodelovanju pri projektu Mladi za napredek Maribora in 
uvesti novih kuratorjev, ki so potrebni pri novih vrstah gradiva. 
 
9.  Komisija  za nabavo knjižničnega gradiva  

Skladno s poslanstvom osrednje univerzitetne knjižnice Univerze v Mariboru kupuje UKM temeljno 
strokovno in znanstveno literaturo ter dodatne učbenike za študijske programe UM ter licenčne e-vire 
z vseh področij znanosti z licencami za UM. Prioriteto predstavljajo e-viri v okviru konzorcijev z najširšo 
dostopnostjo vsebin. 
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Kot prednostni cilj pri nakupu knjižničnega gradiva smo zastavili nakup strokovne in znanstvene 
periodike. Za dopolnjevanje zbirke študijske literature pa glede na potrebe študijskih programov na 
Univerzi v Mariboru kupujemo tudi knjige. 
 
Komisija za nabavo knjižničnega gradiva se je sestala dvakrat. Obravnavali smo: 

 načrt porabe sredstev za knjižnično gradivo za leto 2018; 

 razrez finančnih sredstev po skladih za posamezne znanstvene discipline in vrste gradiva za 2018; 

 poročilo o prijavi na razpis ARRS za sofinanciranje mednarodne znanstvene literature v letu 2018; 

 stari fond (medvojne publikacije, knjižnični fond Metalne, zamejska literatura); 

 Turnerjeva čitalnica (kriteriji za nakup gradiva, anketa o zadovoljstvu uporabnikov); 

 BIBLOS (obnovitev naročila osnovnega paketa); 

 priprava teoretičnih izhodišč za razrez finančnih sredstev za nakup gradiva v letu 2019. 
 
Ne glede na način nabave je bil v letu 2018 prirast knjižničnega gradiva naslednji: 

 15.409 monografij, 

 226 zaključnih del, 

 5.257 serijskih publikacij, 

 2 standarda, 

 3.288 neknjižnega gradiva. 
 
Skupaj: 24.182 inventarnih enot. 
 

Tabela 23: Nabava knjižničnega gradiva za leto 2018 
 

  Prihodek 2018 
Prihodki 2017 
Strošek 2018 

Porabljeno do 
31.12.2018 

Razmejitve 2019 
(cto:19xxxx) 

Razpoložljiva 
sredstva (prenos 

v 2019) 

MIZŠ  84.670,34 84.670,34  0,00 

ARRS 161.402,65  161.402,65  0,00 

CTK 11.462,03  0,00  11.462,03 

Odpisane knjige 
764139 

1.223,90 500,97 1.093,31  631,56 

Vpisnine UM 48.175,20 48.110,13 48.110,13  48.175,20 

UM za baze 181.285,56 64.076,37 106.383,99 45.198,55 93.779,39 

Odškodnina 
zavarovalnice 

  0,00  0,00 

DINOS (star papir) 298,80  0,00  298,80 

NS cenik   0,00  0,00 

Vračilo MK   0,00  0,00 

Drugi viri(sof. 
Cinahl, Wiley,...) 

2.444,07 2.635,76 2.635,76 2.444,07 -0,00 

Presežek   0,00  0,00 

Odškodnina 
763202 

310,00 1.351,50 1.661,50  0,00 

SKUPAJ 406.602,21 € 201.345,07 € 405.957,68 € 47.642,62 € 154.346,98 € 
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10.  Delovna skupina za dis locirani arhiv  

V letu 2018 je UKM na podlagi aktivnosti iz konca leta 2017, da bi UM postala lastnica dela stavbe na 
Ljubljanski ul. 42, skupaj z vodstvom UM seznanila MIZŠ, da začasno odstopa od namere prenosa 
lastništva. Za ureditev prostora bi bila potrebna lastna sredstva, ki jih UKM in UM nimata, zato smo 
ponovno pozvali MIZŠ, da premisli o našem predlogu nakupa opreme za drugo skladišče s premičnimi 
regali. 
 
V okviru Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo Senata Univerze v Mariboru deluje 
delovna skupine za Trajnosti urbani razvoj Univerze v Mariboru, ki je v program dela za obdobje 2018 
- 2028 vključila vzpostavitev trajnostnih projektov UM v povezavi z regijo ali mestnimi občinami. Eden 
izmed teh je tudi osrednji univerzitetni arhiv. 
 
UKM je v finančnem načrtu za leto 2018 sicer predvidela sredstva za izdelavo DIIP, a k realizaciji nismo 
pristopili, ker sami morebitne investicije ne moremo realizirati. Prav zato smo projekt osrednjega 
univerzitetnega arhiva uspešno umestili med skupne projekte UM. 
 
11.  Delovna skupina za usmerjevalni  s istem  

Delovna skupina se je na svojih sestankih občasno srečevala z oblikovalko Klavdijo Vnuk, občasno pa z 
Borutom Gombačem, ki je sodeloval pri izboru citatov in pridobivanju soglasij za uporabo osebnih 
podatkov. 
 
V letu 2018 je delovna skupina opravila aktivnosti iz 3. faze usmerjevalnega sistema UKM. Pripravila je 
koncept in besedila citatov in biografij za označitev študijskih sob ter z oblikovalko koordinirala 
oblikovanje označitve študijskih sob. Koncept označevanja študijskih sob je predstavila na kolegiju 
ravnateljice. Pripravila in izvedla je evalvacijo novega usmerjevalnega sistema – vsebinska zasnova, 
priprava vprašalnikov, koordinacija z izvajalci na več mestih v knjižnici. Članice delovne skupine so za 
tematsko številko revije Knjižnica napisale članek o novem usmerjevalnem sistemu UKM. Ob zaključku 
smo v koordinaciji z oblikovalko pripravili predlog za njihovo umestitev v prostor, ki se bo zgodila v 
prihodnjem letu. 
 

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

sredstev. Te so: 

  centralna popisna komisi ja  

  komisija za popis računalniške opreme  

  komisija za popis knjižničnega gradiva  

 komisija za uničenje osnovnih sredstev . 
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2.2 RAVNATELJSTVO 
 
Dejavnost 
Leto 2018 začenjam v tretjem mandatu ravnateljevanja z začrtano strategijo razvoja knjižnice, 
ustaljenimi postopki delovanja in enakimi odgovornostmi. Nove so le priložnosti, ki nam jih na pot 
prinese vsak delovni dan, dragocena pa je sposobnost, da prepoznamo med njimi prave. Pri tem mi 
pomagajo: pomočnica za strokovni razvoj mag. Dunja Legat, tajnik UKM Borut Gaber, dr. Jerneja Ferlež, 
ki skrbi za stike z javnostmi, pravnica Mojca Žuželj Ogrizek in tajnica Vlasta Simonič. 
 
Področja dela ravnateljice bi lahko opredelila kot upravljanje in vodenje knjižnice s poudarkom na 
spremljanju dela posameznih organizacijskih enot, na zadovoljstvu uporabnikov naših storitev in na 
zadovoljstvu zaposlenih. 
 

Na področje upravljanja in vodenja v letu 2018 sodijo tedenski sestanki kolegija ravnateljice, vodenje 
sej strokovnega sveta, (konstitutivna seja je bila januarja), udeležba na organih Univerze v Mariboru 
(kolegij dekanov, strateški kolegiji dekanov, senat, upravni odbor, statutarna komisija, srečanja s 
prorektorji za posamezna področja), sestanki z glavno tajnico UM, s predstavniki Študentskega sveta 
UM in ŠOUM, delovni sestanki z vodji visokošolskih knjižnic, sklic in vodenje komisije za knjižnični 
sistem na univerzi v Mariboru (konstitutivna seja je bila marca), pogovori s predstavniki sindikata, 
sestanki z delovnimi komisijami in skupinami v UKM, redni sestanki po enotah in občasni zbori 
zaposlenih. Pomembno je bilo tudi dogovarjanje z našim financerjem domoznanske dejavnosti, to je 
Uradom za kulturo pri Mestni občini Maribor. 
 

Med pomembnejše aktivnosti sodijo: popisi delovnih mest in postopkov ter kriteriji za vrednotenje 
delovne uspešnosti. Ti zahtevajo vsako leto odgovoren odnos ravnateljice do zaposlenih, saj so od njih 
odvisni vzvodi za motiviranje in nagrajevanje. Četrtletno, polletno in letno analiziramo vsebinski, 
kadrovski in finančni načrt, uresničevanje načrtovanja nabave gradiva in opreme. Slabše finančno 
stanje UKM ob koncu leta je zahtevalo veliko aktivnosti – dogovarjanja in dopisovanja z rektorjem, 
poslanci in ministrom na MIZŠ. Prav zaradi navedenega je pomembno tudi pridobivanje sponzorjev 
(DEM, Pošta Slovenije …). Oblikovali smo kadrovsko projekcijo 2019-2021 in različne pravilnike oz. 
navodila (o dnevnih iztržkih, delovnem času, knjižničnem redu …). 
 

UKM je znana po številnih, dobro organiziranih in obiskanih prireditvah, pri katerih kot ravnateljica 
sodelujem na različne načine. Taka so: Zasedanja s knjigami (Maleš, Geografija Podravja, pater Pavel 
Geržan, Borut Gombač, Andrej Brvar, Ivan Ketiš, Inštitut za novejšo zgodovino, Barica Marentič 
Požarnik, Aleš Maver, Božo Grafenauer, Marko Košir, 25 let Inštituta za podjetništvo, Silvija Borovnik, 
Založba Aristej, Majniška deklaracija, Francka Premk in Eva Premk Bogataj, Marija Švajncer, Dragan 
Potočnik, Mariborske osebnosti, Tone Kuntner, Victor Kennedy, Alojz Ihan in Andraž Stožer, Metka 
Kavčič), bralni krožek, branje z brezdomci, slovenski kulturni praznik (slavnostni govornik je bil Jurij 
Drevenšek), Poezija povezuje, sprehodi Iz knjižnice v 
mesto, Spominjanja, razstave v vseh treh razstaviščih, 
dan Primoža Trubarja, Študentski oktober (Adi Smolar), 
šahovski turnir in še nekateri drugi dogodki. 
 
 

Po vseh dobljenih nagradah je založba Beletrina izdala zbrano 
delo Andreja Brvarja z naslovom Transverzala; na Zasedanjih 
s knjigami sta se dan po kulturnem prazniku o knjigi 
pogovarjala glavni urednik založbe Mitja Čander in avtor 
 
 

Vodila sem organizacijski odbor za proslavljanje 30. obletnice preselitve stavbe UKM in sodelovala pri 
organizaciji mednarodnih konferenc: mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in 
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kognitivnem modeliranju v izobraževanju ter pri mednarodnem simpoziju Nemške jezikovne manjšine 
v vzhodni in JV Evropi.  
 

Na področju promocije izpostavljam intervjuje za različne medije (TV SLO, BK TV, Večer), sodelovanje 
na tiskovnih konferencah, ob predstavitvi rektorskih kandidatov in udeležbo na sestankih komisije za 
promocijo. 
 

Pri aktivnostih ravnateljstva je pomembno dobro načrtovanje kadrovske politike in ob tem 
zadovoljstvo zaposlenih, ki ga preverjamo z anketami, sodelovanje z drugimi ustanovami, društvi in 
posamezniki (Narodni dom – kulturniški dnevnik, Mariborska knjižnica, SNG - priprave na 100. 
obletnico, UGM, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Sinagoga, Zveza kulturnih društev Maribor, 
Domovinsko društvo generala Maistra, Fotoklub Maribor, NUK in IZUM  – letna delovna srečanja, 
sodelovanje z Andragoškim zavodom Maribor, z Mini univerzo na FF v Mariboru (pot knjige od 
knjigarne do skladišča), z Lancomom, s fakultetami UM (dnevi fakultet, inavguracije novih dekanov), 
Študentskim svetom in ŠOUM). Enkrat letno se sestanemo direktorji mariborskih kulturnih ustanov. 
 
Na področju mednarodnega sodelovanja izpostavimo obisk avstrijske veleposlanice v okviru AČ, obiske 
irskega, izraelskega in švicarskega veleposlanika v Sloveniji, predsednika Avstrijskega kulturnega 
foruma, udeležbo na ECIL konferenci v Oulu na Finskem od 23. 9. do 27. 9. 2018 – informacijska 
pismenost, obisk Dunaja v okviru sodelovanja Avstrijske čitalnice, po katerem smo dorekli sodelovanje 
z novo znanstveno sodelavko Avstrijske čitalnice - prof. dr. Vesno Kondrič Horvat. 
 

Za uspeh ustanove, ki jo vodim, je pomembno tudi članstvo v različnih organih: Društvo univerzitetnih 
učiteljev (članica upravnega odbora), Svet Mariborske knjižnice, Svet CTK, Nacionalni svet za knjižnično 
dejavnost (konstitutivna seja, april), Statutarna komisija UM, Komisija za podelitev nagrad in priznanj 
UM in Komisija za priznanja Občine Miklavž. 
 

Najpomembnejše od vsega pa je skrb za kadre in omogočanje njihove rasti: udeleževanje na 
izobraževanjih Izpopolni UM, top teme za zaposlene, sodelovanje z DIDAKT.UM, e-učna gradiva, 
preverjanje zadovoljstva na delovnem mestu z anketo, pogovori s kandidati za prostovoljstvo, 
organiziranje javnih del in druge aktivnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eden izmed načinov za ustvarjanje pozitivnega vzdušja med zaposlenimi je tudi strokovna ekskurzija; na 
fotografiji smo v Brnu pred drugo največjo češko knjižnico - Moravská zemská knihovna, ki je hkrati 

univerzitetna knjižnica in splošna knjižnica za Južno Moravsko 
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zpostavljamo v 2018 
Na področju knjižnične dejavnosti je treba izpostaviti aktivno vlogo v delovni skupini za pripravo 
strategije razvoja visokošolskih knjižnic v Sloveniji, ki jo je imenovala ministrica za šolstvo. Po vzoru 

tujih univerz je bila pomembna naša pobuda za ustanovitev Univerzitetne založbe in naraščanje 
članstva v Klubu prijateljev UKM (skupščina, srečanja, obveščanja …). Med prireditvami velja 
izpostaviti: proslavljanje Maistrovega leta in razglasitev njegove knjižnice v UKM za kulturni spomenik 
državnega pomena, 30 let preselitve UKM v novo zgradbo in odmevne razstave ob Cankarjevem letu. 
Pomembne so tudi aktivnosti za pridobitev Glazerjeve knjižnice, sestanki s prof. Damjanom Zazulo in 
prof. Alenko Glazer. Izpostaviti velja obisk predsednika Vlade RS Marjana Šarca v knjižnici in obisk 
župana Andreja Fištravca. Na področju mednarodnega sodelovanja v letu 2018 izpostavljamo 
organizacijo tedna mobilnosti Erasmus za knjižničarje iz Evrope in otvoritev švicarskega kotička v 
knjižnici. Na področju izobraževanja kadrov izpostavljamo možnosti pridobivanja socialnih veščin in 
tečaji angleškega jezika, organizirani na delovnem mestu v sodelovanju z Andragoškim zavodom. 

 

Obisk visokih gostov v UKM; na levi fotografiji župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec, na desni 
predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec 

 
  

I 
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2.3 ENOTA ZA PODPORO ŠTUDIJU IN RAZISKOVANJU 
 
Med glavne naloge Enote za podporo študiju in raziskovanju (EPŠR) sodijo poleg strokovnega 
referentstva še koordinacija izobraževalne dejavnosti v smislu informacijskega opismenjevanja in 
izobraževanja uporabnikov, vnos bibliografij ter skrb za posebne zbirke in centre, tj. Evropski 
dokumentacijski center, Avstrijsko čitalnico ter Patlib center, od novembra 2018 pa še za Švicarski 
knjižni kotiček. Leto 2018 je zaznamovala tudi celoletna odsotnost vodje enote Mirjane Gazvoda. 
 
Dejavnost strokovnih referentov delno opravljajo tudi sodelavci iz drugih enot knjižnice, ki so zadolženi 
za strokovna področja bibliotekarstvo, geografija, zgodovina, arheologija in biografija, domoznanstvo 
ter glasba in film. 
 

2.3.1 Gradnja knjižnične zbirke 
 
Dejavnost 
Za knjižnično zbirko določenih strokovnih področij skrbimo strokovni referenti ne samo z nabavo 
novega in relevantnega gradiva, ampak tudi s permanento redakcijo. Pri nabavi sodelujemo s profesorji 
UM, v promoč pa so nam tudi seznami obvezne in priporočene študijske literature, saj nakup le-te sodi 
med naše prednostne naloge. Našim uporabnikom nudimo tudi možnost oddaje predloga za nakup 
gradiva, ki ga poskušamo v največji možni meri uresničili. Število nakupov se iz finančnih razlogov iz 
leta v leto zmanjšuje, zato veliko pozornosti namenjamo darovom in zamenam. Strokovni referenti 
smo zadolženi za vsebinsko obdelavo gradiva, delno pa poskrbimo tudi za katalogizacijo. Vsi smo poleg 
skrbi za knjižnično zbirko svojih strokovnih področij zadolženi še za vrsto drugih obveznosti. 
 
 

zpostavljamo v 2018 
Promocija odprte znanosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu odprtega dostopa so v letu 2018 

doživeli velik razmah, saj smo v Tednu odprtega dostopa UKM pripravili štiri predavanja za 

zaposlene in študente UM, ki sta jih izvajali Bernarda Korez in mag. Dunja Legat. 

 

Odmeven je bil prispevek Bože Janžekovič, Renate Močnik ter Jerneje Grašič, ki so ga predstavile na 

Medicinski fakulteti UM v sklopu Na dokazih temelječe medicine oz. Evidence based medicine.  

 

Pred začetkom študijskega leta smo sodelovali pri Uvajalnem tednu za bruce, pri katerem je z 

organizacijo dejavnosti v UKM sodelovala Kristina Šrot. 

 
Oktober je zaznamoval tradicionalni 
Študentski oktober, pri katerem je 
sodelovalo več sodelavk naše enote 
in je tokrat potekal v malo drugačni 
obliki. Še vedno so potekale 
predstavitve knjižnice ter Tržnica 
pod arkadami.  
 
 
Več knjig kot jih oktobra prodamo na 
tržnici, večji je znesek za nakup novih 
knjig za knjižnično zbirko 

 
 
 

I 
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Kot vrhunca Študentskega oktobra lahko izpostavimo pogovor med dr. Alojzem Ihanom in dr. 
Andrejem Stožerjem Od estetike do nesmrtnosti in od leposlovja do fiziologije, ki ga je organizirala Boža 
Janžekovič ter koncert Adija Smolarja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Osrednje predavanje je, poleg koncerta, 
najbolj obiskan dogodek Študentskega 
oktobra; gosta tokratnega predavanja sta 
bila doktorja medicinskih znanosti, ki sta 
razpravljala o medicini, literaturi, družbi in 
še čem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Študentski oktober se je zaključil s 7. šahovskim turnirjem. Uvod v šahovski turnir je bilo strokovno 
predavanje prof. Darka Špelca z naslovom Humor v šahu, pripravili pa smo tudi priložnostno razstavo 
Karikatura v šahu, karikaturista Remigija Bratoža – Migia, v kateri smo prikazali delček bogate šahovske 
zapuščine UKM; predstavili smo originalne karikature priznanih šahovskih mojstrov iz 70. let 20. 
stoletja, ki jih hranimo v zbirki UKM. V septembru smo izvedli tudi pozivni šahovski turnir v sodelovanju 
s KGD Reciklaža. Oba turnirja je uspešno izpeljala Bernarda Korez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktobra se knjižnica spremeni v prizorišče sedaj že 
uveljavljenega šahovskega turnirja 
 
 
 
 
 

 

Konec novembra smo v sodelovanju s Švicarskim veleposlaništvom in Avstrijskim kulturnim forumom 
odprli Švicarski knjižni kotiček z namenom, da našim uporabnikom približamo švicarsko in 
liechtensteinsko književnost, s švicarsko književnostjo pa se v okviru svojih obveznosti ukvarjajo tudi  
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študenti germanistike UM. Ob sami otvoritvi je potekalo odprtje fotografske razstave Swiss-Image.ch, 
predstavitev projekta in literarno branje Noëmi Lerch, z glasbo pa sta dogodek popestrila še Daniel 
Eyer ter Špela Girandon Koren. Posebna zbirka gradiva je konec leta 2018 obsegala skoraj 100 enot 
gradiva, v prihodnosti pa želimo organizirati čim več literarnih večerov in drugih prireditev. Skrbnica 
posebne zbirke Švicarskega knjižnega kotička je Mateja Pongrac. 
 
 
Ostale aktivnosti 
 Zaposleni v EPŠR smo aktivno sodelovali pri ciklusu Zasedanja s knjigami ter pri sprehodih Iz knjižnice 
v mesto.  

 

O prostranostih vesolja je spregovoril avtor knjige Raziskovanje sončnega sistema mag. Ivan Ketiš, s katerim se je 
pogovarjala direktorica Založbe Obzorja Nevenka Richter Peče (levo); na sprehodu Kirurg gre po svoje sta od ogleda 

publikacij in drobnih tiskov ter biografije mariborskega zdravnika Mirka Černiča v knjižnici do nekdanjega Černičevega 
sanatorija v Tyrševi ulici sprehajalce popeljali kolegici Boža Janžekovič in Renata Močnik (desno) 

 
 
Raziskovalni vodiči (LibGuides) so našim uporabnikom na voljo že nekaj časa, leta 2017 pa so bili 
temeljito prenovljeni. V letu 2018 se je število vodičev v primerjavi z letom poprej povečalo za 6 in tako 
lahko naši uporabniki izbirajo med 56-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. 
 
V preteklem letu je imel daleč največ ogledov vodič DKUM - Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru, 
med najpopularnejšimi pa so bili še naslednji vodiči: Orodja za citiranje in organizacijo referenc, Dostop 
do elektronskih virov UKM, EndNote X9 - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje in EndNote 
basic - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje. 
 
Aplikacija BrowZine je namenjena sledenju znanstvenih revij in časopisov tudi z mobilnimi napravami. 
Njena dodana vrednost je zmožnost integracije v druge aplikacije, namenjene 
znanstvenoraziskovalnemu delu. V letu 2018 se je tako povezala z UM:NIK-om in sedaj uporabniki 
lahko iščejo določene članke ali znanstvene časopise tudi v BrowZinu. V primeru, da iskanega gradiva 
v BrowZinu ne najdejo, je urejena avtomatska prevezava v UM:NIK, zato uporabniki nimajo dodatnega 
dela s prijavljanjem. Velika prednost je ob vizualni podobi tudi možnost, da si lahko uporabnik shrani 
in spremlja do 64 znanstvenih časopisov hkrati. Prav tako je možno shranjevati polne tekste člankov. 
 
 
  

http://libguides.ukm.um.si/
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Uporabite 
BrowZine za 
enostaven in hiter 
dostop do 
znanstvenih 
časopisov z 
različnih področij z 
vaše mobilne 
naprave 

 
 
 
 

 
 
 

Tabela 24: Statistični podatki o dostopu od januarja do novembra 2018 
 

 Januar - November 2018 

Dostopi 865 

Moja poličnica - vpogledi 390 

Ogledi kazal 2.086 

Polni teksti 800 

  

Odstotek dostopov na IOS ~ 17% 

Odstotek dostopov na Android ~ 13% 

Odstotek dostopov na BrowZine.com ~ 30% 

  

Čas uporabe BrowZine 60 ur 68 minut 

 

V letu 2018 smo bili povabljeni v projekt X5GON. Namen projekta je implementirati inovativne 
tehnologije in povezati razpršene prosto dostopne izobraževalne vire (OER), ki so na voljo v različnih 
državah v Evropi in po svetu. Projekt X5GON združuje: 

 razumevanje vsebine, 

 metode za zagotavljanje kakovosti modeliranja uporabniških modelov, 

 orodja za povečanje homogene mreže spletnih mest (OER). 
 
Uporabnikom omogoča dostop do kakovostnih prosto dostopnih izobraževalnih virov ter učenje na 
različnih strokovnih in znanstvenih področjih ter na različnih zahtevnostnih oz. izobraževalnih ravneh. 
X5GON razvija odprte tehnologije, ki bodo dostopne v obliki API (application program interface) za: 
 priporočila (recomendation) 
 analize učenja (learning analitics) 
 storitve personalizacije učenja, ki delujejo na različnih lokacijah OER, so neodvisne od jezikov, 

modalitet, znanstvenih področij in družbeno kulturnih kontekstov. 
 
Projekt bo ustvaril tri storitve (X5oerfeed, X5analytics in X5recommend) in vodil študije pilotnih 
primerov, ki omogočajo merjenje širših ciljev zagotavljanja uporabne in prijetne izobraževalne izkušnje. 
Mednarodni projekt X5GON je bil v letu 2017 izbran v okviru javnih razpisov Obzorje 2020. V njem 
sodeluje 5 držav (Anglija, Slovenija, Francija, Nemčija in Španija), slovenski partnerji pa so: Institut Jožef 
Stefan, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Pošta Slovenije. Univerzitetna knjižnica 
Maribor v projektu sodeluje kot udeleženec, ki omogoča uporabo repozitorijev (DKUM in repozitorij 
UKM) ter kot testator za potrebe projekta (npr. vtičnik za odprtodostopne vire v Moodlu). 
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Prav tako smo zelo aktivni na področju informacijskega opismenjevanja za dijake, ki so naši potencialni 
uporabniki, ter študente in raziskovalce UM, sodelujemo pa tudi pri doktorskih šolah. Število 
izobraževanj, predvsem doktorskih šol, se je v primerjavi z letom poprej povečalo. Konec maja smo 
organizirali drugi Erasmus Staff Training Week for Librarians, ki se ga je udeležilo 13 kolegov 
bibliotekarjev iz drugih držav. Erasmus izmenjave sta se v letu 2018 udeležili dve bibliotekarki naše 
enote in s tem prispevali k promociji knjižnice v tujini. Aktivno smo sodelovali tudi v komisijah in 
delovnih skupinah UKM in UM, zlasti v delovni skupini za usmerjevalni sistem, delovni komisiji za 
analizo obrata knjižnične zbirke, komisiji za odprti dostop UM, habilitacijski komisiji UM in drugih. 

 
 

Tabela 25: Opravljeno delo v enoti v letu 2018 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 

2018 

Število bibliografskih 
enot oz. enot informacij 

2017 
Indeks 18/17 

načrtovano realizirano 

Opisna in vsebinska 
katalogizacija 

tekoča 
obdelava 

4.773 4.312 111 

Redakcije 800 650 582 112 

Posredovanje informacij 1.000 970 1.250 78* 

 
Postopek stalne redakcije knjižničnega gradiva poteka v prostem pristopu in v skladišču. 
 
*Število posredovanih informacij se morda niža, se je pa spremenila zahtevnost vsebinskih poizvedb, 
ki so vedno zahtevnejše in obsežnejše. 
 
 

Tabela 26: Vsebinska obdelava ali opisna katalogizacija z vsebinsko obdelavo po posameznih strokovnih področjih 
 

 2018 2017 Indeks 18/17 

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

524 133* 394* 

naravoslovje, biologija, medicina, kmetijstvo 692 792 87 

uporabne vede, tehniške vede, računalništvo, kemija, arhitektura 529 358 148 

splošno, filozofija, verstvo, pravo, ekonomija 406 346 117 

jezikoslovje, književnost 695 846 82 

bibliotekarstvo 79 71 111 

glasba, film 998 1.244 80 

zgodovina, arheologija 406 345 118 

domoznanstvo 336 206 163 

zemljepis 108 90 120 

SKUPAJ 4.773 4.518 106 

 
*Razlog za veliko razliko med obdelanim gradivom v primerjavi z letom prej je v dolgotrajni odsotnosti 
vodje enote, zato smo njene obveznosti razdelili med zaposlene v naši in delno tudi drugih enotah, pri 
nekaterih strokovnih področjih pa je razlika nastala zaradi številnih dodatnih in drugih obveznosti 
strokovnih referentov znotraj naše enote (predvsem povečano število izobraževanj, promocija 
odprtega dostopa oz. odprte znanosti, sodelovanje pri razstavni dejavnosti, razvojne naloge, skrbništvo 
posebnih zbirk). 
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2.3.2 Avstrijska čitalnica 
 

Dejavnost 
Avstrijska čitalnica (AČ) je kot v preteklem letu tudi v letu 2018 doživela kar nekaj kadrovskih 
sprememb. Dobili smo namreč novo znanstveno svetovalko, to je red. prof. dr. Vesno Kondrič Horvat 
iz Oddelka za germanistiko Filozofske fakultete UM, ki bo hkrati tudi naša glavna sogovornica pri 
dejavnosti Švicarskega knjižnega kotička, ter novo ÖAD-lektorico, mag. Anno Leskovich. Pri organizaciji 
prireditev še naprej sodelujemo v prvi vrsti z Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana, ki prireditve 
tudi sofinancira, Oddelkom za germanistiko in Oddelkom za prevodoslovje Filozofske fakultete UM, 
Društvom slovensko-avstrijskega prijateljstva Maribor in kulturnim društvom nemško govorečih žena 
Mostovi Maribor, okrepili pa smo sodelovanje s Švicarskim veleposlaništvom. Našim uporabnikom in 
drugi zainteresirani javnosti smo tako ponudili pestro ponudbo literarnih branj, razstav, predavanj, 
tečaj konverzacije za mlade in mednarodni znanstveni simpozij. Za študente germanistike smo 
pripravili predstavitev bibliotekarskega poklica. Naša glavna partnerja v Avstriji ostajata Ministrstvo za 
Evropo, integracijo in zunanje zadeve ter Avstrijsko literarno združenje, za potrebe Švicarskega 
knjižnega kotička pa švicarska fundacija ProHelvetija. Iz sklopa dejavnosti AČ je treba izpostaviti že 
omenjeni Švicarski knjižni kotiček (ŠKK), ki smo ga odprli 23. 11. 2018. Svečanega odprtja s simbolično 
predajo prvih knjig se je udeležilo večje število učiteljev nemškega jezika. Knjige je darovala fundacija 
ProHelvetia in predstavljajo zametek te 
posebne zbirke gradiva, ki bo hkrati tudi 
prostor za prireditve in promocijo 
švicarske in liechtensteinske književnosti.  
 
 
 
 
 
Švicarski veleposlanik v Sloveniji Denis Knobel 
je na otvoritvi ŠKK predal knjižno gradivo, s 
katerim bomo dodatno napolnili police 

 
 

Izpostaviti velja obiska avstrijske veleposlanice mag. Sigrid Berka ter švicarskega veleposlanika g. 
Pierra-Yves Fuxa. Oba obiska smo organizirali skupaj z Društvom univerzitetnih profesorjev UM. Med 
literarnimi branji bi izpostavili branji Juliana Schuttinga ter Masche Dabić, ki sta navdušila številne 
študente. Meseca junija smo bili soorganizatorji mednarodnega znanstvenega simpozija Nemške 
jezikovne manjšine v vzhodnoevropskih regijah. Sodelovali smo pri organizaciji predavanj in delavnic za 
študente prevodoslovja, prav zanje pa je bil zanimiv tudi seminar Kulturne in spoznavne dimenzije 
vplivov avstrijskih izvirnikov na slovenske prevode nekoč in danes, ki je nastal v sodelovanju z Društvom 
slovensko-avstrijskega prijateljstva Maribor. 100. obletnico konca prve svetovne vojne smo obeležili z 
dvema predavanjema priznanih zgodovinarjev, prof. Feliksa Bistra iz Dunaja in sodelavke dr. Vlaste 
Stavbar. Novost v ponudbi AČ je bil tečaj konverzacije za mlade Sprich mit!  
 
 

Tabela 27: Zbirka AČ 
 

Gradivo/število enot 2018 2017 Indeks 18/17 

Knjižno gradivo 7.462 7.307 102 

Serijske publikacije 4.826 4.792 101 

Neknjižno gradivo (CD-ROM) 229 208 110 

Skupaj 12.517 12.307 102 
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Tabela 28: Načrtovano delo AČ v letu 2018 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 

2018 

Število bibliografskih 
enot oz. enot 

informacij 
2017 

Indeks 
18/17 

načrtovano realizirano 

Vsebinska obdelava  50 155 110 140 

Redakcije 100 130 130 100 

Posredovanje informacij 100 110 80 137 

Izposoja 2.000 1.792 1.845 97 

 
Zbirko ureja bibliotekarka Mateja Pongrac, strokovna referentka za jezikoslovje in književnosti. 
 
 

2.3.3 Evropski dokumentacijski center 
 
Dejavnost 
Zbirka EDC vsebuje uradne publikacije in dokumente inštitucij Evropske unije s področij evropskega 
prava, evropskih integracij ter evropske politike in njenih ustanov. S svojim bogatim fondom podpira 
učne programe na univerzi, ki se ukvarjajo z Evropsko unijo oz. s procesi integracij. Tako prispeva k 
boljšemu poznavanju politike Evropske unije ter omogoča dostop do njenih dokumentov. Dostopnost 
dokumentov, še posebej strokovnega gradiva, ki je na razpolago v Knjižnici Evropske komisije 
(European Comission Library) je olajšana, saj je medknjižnična izposoja brezplačna. 
 
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 2018 ni bilo. 
 
 

2.3.4 PATLIB-center 
 
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 čimer smo postali del mreže 
Patlib (PATent LIBrary) centrov Evropske patentne organizacije (EPO). 
 
Namembnost PATLIB centrov se v zadnjem času spreminja, saj Espacenet - zbirka z več kot 100 milijoni 
patentnih dokumentov - omogoča prost dostop do podatkov o izumih in tehničnih izboljšavah. Kljub 
vsemu pa se trudimo vzdrževati in poglabljati znanja, ki so potrebna, da ostajamo zadovoljivo 
informirani o spremembah, ki se dogajajo na tem področju. 
 

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

računalništvo, kemijo in arhitekturo. 

 
 

zpostavljamo v 2018 
V začetku maja se je na dvodnevni konferenci Evropskega patentnega urada (EPU) PATLIB zbralo 
okoli 200 predstavnikov iz več kot 36 držav. Predstavljene so bile smernice, kako najbolje podpreti 

podjetja in izumitelje prek svojih patentnih informacijskih storitev. Dogodek, ki poteka vsako leto že 
od leta 1990, združuje osebje centrov za patentiranje, ki svoje izkušnje in znanje izmenjujejo z 
informacijami in nasveti o intelektualni lastnini na lokalni ravni ter nudijo vrsto različnih storitev, zato 
so pogosto prva točka za stike z lokalnimi podjetniki, srednjimi in malimi podjetji, izumitelji in študenti. 

I 
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Direktor Urada RS za intelektualno lastnino (URSIL) dr. Vojko Toman se je zahvalil EPU za organizacijo 
dogodka v Sloveniji. V svojem govoru je poudaril pomen inovativnosti sodobne družbe, saj po njegovih 
besedah »inovacije in njihovo patentno varstvo zagotavljajo konkurenčno gospodarstvo, ki vpliva na 
gospodarsko rast in na blaginjo družbe kot celote". 
 
Na konferenci je bilo govora o dvostranskem sodelovanju med EPU in URSIL ter nedavnim dogajanjem 
v zvezi z načrtovanim enotnim patentnim sistemom, od katerega se pričakuje, da bo zmanjšal stroške 
in formalnosti ter hkrati zagotovil večjo pravno varnost evropskim podjetjem in izumiteljem. Obe strani 
sta kasneje pozdravili novico o ratifikaciji Združenega patentnega sodišča v Združenem kraljestvu kot 
odločilen razvojni korak. Predsednik EPU je poudaril tudi pomen zaključka postopka ratifikacije 
Sporazuma o enotnem sodišču za patente s strani Slovenije, tudi zato, ker bo Ljubljana gostila enega 
od sedežev novega centra za mediacijo in arbitražo za patente.  
 
 

2.3.5 Redakcija bibliografije Univerze v Mariboru in podpora odprtemu dostopu do 
znanstvenih informacij 

 
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 2018 
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 je bila objavljena za potrebe avtomatiziranega vrednotenja bibliografskih kazalcev uspešnosti kot 
pomoč pri oddaji habilitacijskih vlog. 
 
Sproti posodabljamo vsebine 6 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, 

 Odprtodostopne revije in 

 Odprimo:UM. 
 
 

Raziskovalni vodiči predstavljajo nov način 
informiranja, izobraževanja in promocije 
knjižničnih storitev in informacijskih virov. 

 

I 
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Zaposlene na UM stalno izobražujemo o odprtem dostopu, metodah vrednotenja znanstvene 
uspešnosti v Sloveniji, plagiatorstvu, citiranju, nezaupanja vrednem elektronskem založništvu in 
nezaupanja vrednih revijah. Tako smo tudi v letu 2018 izvedli 6 predavanj z uporabnimi vsebinami za 
mlade raziskovalce, tiste, ki želijo objavljati, in za profesorje. 
 
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 dodatnega izobraževanja na IZUM-u. 
 
Osnutek Pravilnika o odprtem dostopu na UM, pripravljen že v letu 2017, je še vedno v postopku 
sprejemanja na organih UM. 
 
Skrbeli smo tudi za kupone za brezplačno odprtodostopno objavo za bazo Royal Society of Chemistry. 
 
Ostale aktivnosti 
 
Zapisi za bibliografijo raziskovalcev v letu 2018 
 
 

Tabela 29: Realizacija načrtovanih zapisov za potrebe bibliografij v UKM za leto 2018 
 

Zapisi 
Članki in sestavki 

načrt./realiz. 

Monog. in druga 
zaključena dela 

načrt./realiz. 

Kontinuirani 
viri 

načrt./realiz 

Izvedena dela 
načrt./realiz. 

Skupaj 
načrt./realiz. 

kreirani 
zapisi 

600/701 200/409 8 160/275 
960/1.393 

indeks 18/17 
87 

redaktirani 
zapisi 

385 872 75 63 
8003/1.395 

Indeks 18/17 
85 

 
 
Presežen je načrt kreiranih zapisov v COBIB.SI za potrebe bibliografij. Tudi v letu 2018 smo imeli 
sklenjene pogodbe s Fakulteto za energetiko, z oddelkom za arhitekturo na Fakulteti za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhitekturo, z Nacionalnim laboratorijem za varstvo zdravja, z Visoko šolo za 
zdravstvene vede Slovenj Gradec ter Zdravstvenim domom Adolfa Drolca Maribor. 
 
Število redakcij je še vedno visoko, saj skušamo upoštevati vsa navodila, ki jih dobimo s strani 
bibliografske kontrole IZUM-a in posledično odpravimo napake ali dopolnimo zapise po njihovih 
priporočilih tudi za starejše zapise. 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. 

  

                                                           
3 Načrtovano je bilo skupno 800 redaktiranih zapisov ne glede na vrsto zapisa. 
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Tabela 30: Zapisi za bibliografijo raziskovalcev v letu 2018 po visokošolskih knjižnicah UM glede na vrsto gradiva 
 

 
 
 
Knjižnica 

2018 2017 

Kreirani/redaktirani zapisi Kreirani/redaktirani zapisi 

Članki in 
sestavki 

Monog. in 
druga 

zaključ. 
dela 

Izvede-
na dela 

Kontinuirani 
viri4 

Članki in 
sestavki 

Monog. in 
druga 

zaključ. 
dela 

Izvede-
na dela 

Kontin. 
viri 

KTF5 1.079 1.224 363 66 972 2.093 221 68 

EPF  286 475 81 13 314 471 110 8 

Miklošičeva 
knjižnica6 

835 821 701 25 914 728 614 30 

PF 306 222 82 9 234 485 159 8 

FKBV 154 134 137 3 161 124 140 6 

FOV 159 168 18 3 176 174 23 2 

FVV  215 196 81 3 187 396 202 2 

FZV  76 177 46 9 90 178 20 2 

FE  49 62 2 1 82 76 11 3 

FL 93 117 30 10 76 119 17 1 

MF 293 35 73 12 182 32 29 1 

FT 49 63 38 0 106 56 32 1 

UKM 715 424 274 37 664 738 203 195 

Skupaj 4.309 4.118 1.926 191 4.158 5.670 1.781 327 

Skupaj 10.544 11.936 

 
 
 

  

                                                           
4 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. 
5 Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo in Fakulteta za strojništvo. 
6 Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta, Fakulteta za matematiko in naravoslovje. 
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Tabela 31: Indeks rasti vseh kreiranih zapisov za bibliografijo raziskovalcev v letu 2018 po posameznih visokošolskih 
knjižnicah UM 

 

Knjižnica 2018 2017 Indeks 18/17 

KTF 2.732 3.354 81 

EPF 855 903 95 

Miklošičeva knjižnica 2.382 2.286 104 

PF 619 886 70 

FKBV 428 431 99 

FOV 348 375 93 

FVV 495 787 63 

FZV 308 290 106 

UKM 1.450 1.631 89 

FE 114 172 66 

FL 250 213 117 

MF 413 244 169 

FT 150 195 77 

Skupaj (brez UKM) 9.094 10.136 90 

Skupaj 10.544 11.936 88 

 
 
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 bibliografij niso imeli. 
 
Največja odstopanja glede na predhodno leto zasledimo pri Pravni fakulteti, Fakulteti za varnostne 
vede in Fakulteti za energetiko, kjer se je število vnosov za potrebe bibliografije znatno znižalo, 
medtem ko se je pri Medicinski fakulteti število zapisov bistveno povečalo. Glede na trend v letu 2017, 
ko se je npr. pri Medicinski fakulteti število zapisov znižalo, lahko sklepamo, da so vnosi za potrebe 
bibliografije vezani na vloge za habilitacije. Domnevamo, da avtorji ne oddajo svojih del za vnos v bazo 
COBIB.SI sprotno, pač pa kampanjsko ob prijavah na razpise, habilitacije ipd., ko morajo bibliografi 
vnašati dela tudi retrospesktivno. 
 
Pri tem bibliografi sami na končno število vnosov nimamo vpliva, saj je le-to odvisno od števila objav 
avtorjev ter njihove zainteresiranosti za vnos v bazo COBIB.SI. 
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Tabela 32: Indeks rasti zapisov v bazo CONOR.SI7 v letu 2018 
 

Knjižnica 2018 2017 Indeks 18/17 

UKM 2.285 2.601 88 

KTF 1.421 1.517 94 

EPF 420 383 110 

Miklošičeva knjižnica 648 690 94 

PF 150 373 40 

FKBV 159 207 77 

FOV 151 146 103 

FVV 240 226 106 

FZV 139 172 81 

FE 75 46 163 

FL 104 119 87 

MF 230 120 192 

FT 85 65 131 

Skupaj (brez UKM) 3.822 4.064 94 

Skupaj 6.107 6.665 92 

 
 
Nadaljuje se trend upadanja kreiranih normativnih zapisov, kar je verjetno posledica vedno bolj 
urejenih normativnih zapisov ali tega, da avtorji UM objavljajo svoje prispevke z že uveljavljenimi 
soavtorji. Predvidevamo tudi, da je večina novih zapisov v bazi CONOR.SI kreiranih za nove diplomante 
ob vnosu njihovih zaključnih del v COBIB.SI. 
 

Analiza znanstvenoraziskovalne uspešnosti UM 
UM tudi v letu 2018 zaradi visoke cene še vedno ni uspela nabaviti bibliometričnih orodij, kot so InCites 
ali SciVal, s katerimi bi lahko pripravili temeljite bibliometrične analize. 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 omogoča 
izpis vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela za potrebe habilitacije. V letu 2018 smo v sodelovanju 
s habilitacijsko komisijo UM in IZUM-om odpravljali težave in napake pri izračunu ter svetovali 
habilitantom in knjižničarjem na matičnih knjižnicah pri izpolnjevanju in razumevanju obrazcev.  
 
Promocija znanstvenoraziskovalnega dela UM 
Doktorske naloge UM se tekoče oddajajo v ProQuestovo bazo Dissertations & Theses. Pri ponudniku 
smo dosegli, da od julija 2018 oddaja poteka avtomatizirano preko DKUM-a. Tako se ob objavi 
disertacije na DKUM le-ta avtomatsko doda tudi v bazo Dissertations & Theses. 
 
 
 
 
 

                                                           
7 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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2.3.6 Izobraževalna in svetovalna dejavnost 
 
Dejavnost 
Univerzitetna knjižnica Maribor sledi strategiji oblikovanja knjižnice kot učnega centra univerze. Z 
izvajanjem informacijskega opismenjevanja v okviru projekta Tutor bibliotekar nudi celovito podporo 
tako pedagoškemu kadru pri kariernem razvoju in pridobivanju kompetenc kot študentom, dijakom in 
drugim uporabnikom 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iskanje, vrednotenje in etična raba študijskih virov in literature - delavnica za študente razrednega pouka 

 
 

Tabela 33: Primerjalna tabela usposabljanja uporabnikov v letih 2015-2018, glede na št. udeležencev in izvedenih ur 
informacijskega opismenjevanja 

 

Oblika 
usposabljanja 

Št. 
udeležencev 

2018 

Št. ur 
2018 

Št. 
udeležencev 

2017 

Št. ur 
2017 

Št. 
udeležencev 

2016 

Št. ur 
2016 

Št. 
udeležencev 

2015 

Št. ur 
2015 

Individualno 
usposabljanje 

2.032 221 1.979 205 2.019 190 1.773 212 

Skupinsko 
usposabljanje 

4.214 219 4.425 240 4.175 161 3.387 166 

Skupaj  6.246 440 6.403 445 6.194 351 5.160 378 

 
Primerjalna tabela usposabljanja uporabnikov kaže, da se je v letu 2018 modulov informacijskega 
opismenjevanja udeležilo 157 udeležencev manj kot v letu 2017, kar bi bilo lahko povezano tudi z 
zmanjševanjem števila vpisanih študentov, ki študirajo na UM. 
 
Univerzitetna knjižnica Maribor izvaja izobraževanja in usposabljanja, katerih vsebine se povezujejo s 
predmetniki študijskih obveznosti na UM ter izobraževanja v okviru knjižničnih informacijskih znanj 
(KIZ) za dijake. Ostalim uporabnikom predstavimo storitve knjižnice v okviru projektov, ki jih izvajajo 
inštitucije v lokalnem okolju. Vse izobraževalne oblike so predstavljene v organigramu. 
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Legenda: IO=informacijsko opismenjevanje 
 

Organigram izobraževalne dejavnosti UKM 

 
zpostavljamo v 2018 
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. Module informacijskega 
opismenjevanja izvajamo za študente biologije, medicine, kmetijstva, predšolske vzgoje, razrednega 
pouka, pedagogike, germanistike, medijskih komunikacij, slavistike, zgodovine, glasbene pedagogike, 
prava, ekonomije itd. V lanskem letu so se jim pridružili še študenti arhitekture in strojništva ter 
študenti v sklopu doktorske šole (FERI, FS, PF, EPF). 
 
Vsebine tečajev in delavnic izvajamo glede na razpisano temo (informacijski viri za posamezna 
znanstvena področja), ki jo prilagodimo potrebam izobraževalnega procesa v okviru posameznega 
predmeta. Izhodišče informacijskega opismenjevanja predstavljajo na študenta osredotočeni pristopi 
k učenju in poučevanju. Nosilci predmetov pripravijo koncept izvedbe, bibliotekarji pa izberemo 
podatkovne zbirke in pakete e-časopisov, v okviru katerih predstavimo iskanje, vrednotenje in etično 
rabo študijskih virov in literature ter spletno učno zbirko in dostop do nje. 
 
Module znanstvenega komuniciranja izvajamo za visokošolske učitelje, raziskovalce in strokovne 
delavce UM. 
 
Študente in zaposlene na UM seznanjamo z učinki informacijskega opismenjevanja tudi s 
promoviranjem izobraževalne dejavnosti, npr. z objavami na IZUM-ovem blogu, objavami v 

I 
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univerzitetni reviji UMniverzum ter v strokovnih bibliotekarskih revijah (Knjižnica), s promocijskim 
filmom o UKM. 
 

Kot rezultat promoviranja sta bila pri Komisiji za ocenjevanje kakovosti na Univerzi v Mariboru na 15. 
redni seji 14. junija 2018 sprejeta dva sklepa: 

 SKLEP 8: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s projektom vzpostavitve 
sodobnega kataloga učnih gradiv Univerze v Mariboru; 

 SKLEP 9: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze povabi predstavnika Univerzitetne knjižnice 
Maribor, da v zimskem semestru študijskega leta 2018/2019 članicam Univerze v Mariboru 
predstavi prednosti uporabe sodobnega kataloga učnih gradiv. 

 

V okviru omenjenih sklepov je UKM Komisiji za ocenjevanje kakovosti na Univerzi v Mariboru 
predstavila vzpostavitev sodobnega kataloga učnih gradiv Univerze v Mariboru ter prednosti njegove 
uporabe. 
 
Tutorski sistem UKM 
UKM si prizadeva seznaniti študente s ponudbo storitev in dejavnosti knjižnice ter z možnostmi pri 
razreševanju študijskih in informacijskih problemov na začetku študija (vstopno tutorstvo), med njim 
(vsebinsko tutorstvo) ter ob njegovem zaključevanju (izstopno tutorstvo). Navedeno uresničujemo v 
okviru projekta Tutor bibliotekar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutorji bibliotekarji UKM s kolegi iz 
ERASMUS izmenjave  

 
Uvajalni teden za bruce 
Namen uvajalnega tedna je, da bruce že pred pričetkom študija seznanimo z osnovnimi informacijami 
o storitvah in dejavnostih knjižnice. Program aktivnosti je namenjen manjšim skupinam in 
posameznikom. Predstavitve so informativnega značaja in potekajo v dogovoru s študenti tutorji in 
profesorji tutorji. 
 

Študentski oktober v UKM 
Njegov osrednji namen je nagovoriti študente k obisku in uporabi knjižnice. Obsega osrednje 
predavanje, literarni nastop, tržnico odpisanega gradiva in šahovski turnir. Najbolj obiskan dogodek 
tokratnega Študentskega oktobra v UKM je bil glasbeno-literarni koncert Adija Smolarja. 

 

Koncert z Adijem Smolarjem, ki je kot osrednji dogodek Študentskega oktobra privabil največ obiskovalcev 



60 
 

Za tuje študente smo izvedli modul 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.  
 

Zadnji sklop modulov je namenjen Uporabi sodobne tehnologije pri študiju in raziskovanju. Obsega 
iskanje informacij v iskalniku UM:NIK ter uporabo njegovih funkcionalnosti.  
 
UKM sodeluje tudi pri izvedbi projektov, s katerimi se povezuje z lokalnim okoljem: Sprehodi iz knjižnice 
v mesto, Izrazi.se – šola igre, sproščenega nastopa in pozitivne komunikacije, Teden vseživljenjskega 
učenja, Kulturni dnevnik itd. 

 

Utrinek z delavnice Kako nastane knjiga, ki jo izvaja slovenski pesnik, pisatelj in knjižničar UKM Borut Gombač v 
okviru projekta Kulturni dnevnik 
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2.4 ENOTA ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
 
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. 
 
 

zpostavljamo v 2018 
Na Javnem razpisu za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature smo med 47 
prijaviteljicami dosegli največje število točk (32). Prejeli smo 161.402,65 EUR, kar je za 14.651,96 

EUR več v primerjavi s prejšnjim letom. 
 
V lokalnem katalogu je bila narejena redakcija bibliografskih zapisov Univerzitetne založbe Univerze v 
Mariboru za elektronske vire – redaktiranih in s katalogom založbe je bilo usklajenih 86 zapisov. UZUM 
smo svetovali tudi pri oblikovanju obveznih podatkov za objavo publikacij. Vseh skupaj je bilo 
redaktiranih 106 bibliografskih zapisov za elektronske vire. S tem smo izboljšali informacije o gradivu 
za naše uporabnike. 
 
Nadaljevalo se je akcesijsko pregledovanje starega fonda, prejetega v preteklosti, kot tudi sprotnih 
darov, in selektivnim uvrščanjem v redni fond. Ocenjujemo, da smo pregledali ca. 5.000 izvodov gradiva 
oz. starega fonda. Izpostaviti velja nekatere darove, ki smo jih uvrstili v naš fond. Dr. Irena Sapač je 
darovala 49 gramofonskih plošč, Frančiškanski samostan Maribor 34 knjižnih publikacij (pregledali smo 
5 tm gradiva), Zavod Sv. Stanislava iz Ljubljane je daroval 50 naslovov knjižnih publikacij (pregledali 
smo 8 tm gradiva) in Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje Maribor 101 DVD oz. glasbeni CD. 
 
S selekcijo gradiva v fond so se dodatno sprostile police v arhivskem skladišču za prestavitev 
periodičnega gradiva iz rednega skladišča; sodelavci so tako sodelovali pri prestavljanju arhivskega 
gradiva na začasno lokacijo (1.012. tm gradiva), pri demontaži in odvozu polic na začasno lokacijo v 
zaklonišče (1.246 tm polic) in pri ponovni montaži polic v arhivskem skladišču (1.246 tm polic). 
 
V letu 2018 je bila prejeta zapuščina Janka Glazerja. Sodelavci iz knjigoveznice so prejeto gradivo 
ustrezno očistili, drugi so pomagali pri selitvi, s pomočjo sodelavca iz programa javnih del pa smo 
organizirali popis prejetega gradiva (razen rokopisov), vključno s preverbo po lokalnem in vzajemnem 
knjižničnem katalogu – popisanega je bila tretjina knjižnega gradiva. 
 
S sistematično retrospektivno obdelavo antikvarnega gradiva se je bibliografsko obdelalo ter v lokalni 
računalniški katalog dodalo 74 novih zapisov za antikvarno monografsko gradivo, ki se je tudi ustrezno 
opremilo. 
 
Pomemben delež predstavlja retrospektivna obdelava periodičnih publikacij, ki je potekala 
sistematično. Obdelanih je bilo 122 naslovov oz. 1.573 izvodov predvsem starega fonda in 200 naslovov 
oz. 839 izvodov raritet periodičnih publikacij. 
 

Zaključene so bile tudi preverbe in popis listkovnega abecednega imenskega kataloga serijskih 

publikacij, na osnovi česar smo pripravili seznam za prednostno retrospektivno katalogizacijo in vnos 

zaloge.  

 

I 
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V letu 2018 so bili popolnoma urejeni podvojeni zapisi (duplikati) za periodične publikacije, ki nastajajo 

na podlagi redakcij lokalnega in vzajemnega kataloga in po seznamu, ki ga posreduje IZUM. 

 

Izpostaviti velja uspešno sodelovanje z NUK-om za povečanje funkcionalnosti sistema COBISS tako za 

zaposlene kot za uporabnike ter v zvezi s tem prikaz izpisov na COBISS+. Analizirali in testirali smo 

zapise in IZUM-u predlagali izboljšave sistema za izpis pq tabel in za izpis zaloge, za prikazovanje in 

odpis integrirnih virov, za prikazovanje na COBISS+ in pri kontroli dotoka na zalogi periodičnih 

publikacij. Testirali smo naročilnice po vključitvi nove storitve in predlagali izključitev naročanja zaradi 

nefunkcionalnosti pri periodičnih publikacijah. 

 
Zaradi kadrovskega zmanjšanja sodelavcev iz programa javnih del je bilo potrebno konec leta 
spremeniti oz. prilagoditi delovne postopke opreme knjižničnega gradiva. Naloge smo glede na 
specifične zahteve knjižničnih gradiv porazdelili med več sodelavcev. 
 
V letu 2018 smo pričeli izvajati inventuro tudi na gradivu iz zbirke raritet: skupaj je bilo pregledanih in 
urejenih 600 bibliografskih zapisov. Redno inventuro smo morali prilagoditi zaradi sprememb pri 
kadrovskem nadomeščanju sodelavcev v drugih enotah.  
 
Izredno pomembno je sodelovanje pri izgradnji repozitorija. Sodelavec knjigovez je sodeloval pri 
skeniranju gradiva, dve sodelavki pa pri obdelavi gradiva za vnos v repozitorij, opisu metapodatkov ter 
pri objavi digitalnih objektov - pri tem je bilo zaradi tehničnih zapletov repozitorija potrebno ponovno 
urejanje objektov. Ponovno smo vzpostavili stanje objektov, ki so bili enkrat že urejeni. 
 
Pri sodelovanju z drugimi enotami velja izpostaviti nadomeščanja sodelavcev v Enoti za izposojo in 
posredovanje dokumentov na vseh delovnih mestih v različnem časovnem obsegu in z nenehnim 
prilagajanjem primarnih delovnih opravil. Prav tako smo nadomeščali odsotnost sodelavcev v 
vratarnici. 
 

2.4.1 Pridobivanje knjižničnega gradiva 
 

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 sezname obveznih izvodov iz NUK-a in jih dokončno obdelali. Reklamirali smo 
neprejete obvezne izvode in selektivno nakupovali naslove neprejetih obveznih izvodov (obnova 
nacionalnega fonda). Dopolnjevali smo starejše in manjkajoče izvode slovenike iz slovenskih 
antikvariatov ter iz sprotnih darov ter preverjali in vključevali v fond gradivo iz odpisov drugih knjižnic. 
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Skrbeli smo za dotok in dopolnjevanje obveznega izvoda UM in za obveščanje zavezancev za oddajo 
obveznih izvodov. 
 

2.4.2 Obdelava monografij in neknjižnega gradiva 
 
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. 

 
Skrbimo za kakovost in dopolnjevanje kataloga in za izvode (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 2018 9.894 (l. 2017 11.206, l. 2016 10.792, 2015 11.297, l. 2014 11.030, l. 
2013 13.692 in l. 2012 11.930). 

 
Tabela 34: Prirast baze UKM v COBIB.SI v letu 2018 

 

Prispevek UKM8 

Število bibliografskih/normativnih 

zapisov 2018 
Število bibliografskih/normativnih 

zapisov 2017 

Indeks 

18/17 
načrtovano realizirano 

COBIB.SI - kreirani 8.000 8.635 9.266 93 

COBIB.SI - kopirani 12.000 8.959 11.869 75 

CONOR.SI - kreirani 1.700 2.285 2.601 87 

CONOR.SI - redakcija 100 43 53 81 

 
Glede na Izumove podatke je skupni prispevek zapisov UKM v vzajemno bazo podatkov COBIB.SI znašal 
na dan 31. 12. 2018 254.456 bibliografskih zapisov (l. 2017 246.0679, l. 2016 236.945 zapisov, l. 2015 
228.068 zapisov). Skupni prispevek UKM v normativni bazi podatkov CONOR.SI je znašal na dan 31. 12. 
2018 51.622 (l. 2017 49.337, l. 2016 46.736 zapisov, l. 2015 44.127 zapisov), medtem ko se je število 
verificiranih zapisov zmanjšalo na 945 (1.033 l. 2017, 744 l. 2016). 
 
Redakcije 

Nepovezani zapisi: z vzajemno bazo smo povezali 675 lokalnih zapisov (l.2017 199, l. 2016 562 zapisov, 

l. 2015 399 zapisov)10. 

Starejši zapisi: dopolnili smo 253 naslovov kratkih oz. nepopolnih bibliografskih zapisov (l. 2017 80 

naslovov, l. 2016 461 naslovov, l. 2015 346 naslovov). 

Brisani zapisi: v letu 2018 je bilo brisanih 246 lokalnih zapisov kot posledica redakcij, napak ali 

povezovanja lokalnih zapisov z vzajemnim katalogom (l. 2017 521, l. 2016 866 in l. 2015 766 zapisov). 

                                                           
8 Zapisi za vse vrste gradiva vseh enot UKM. 
9 Prikazuje se skupni prispevek UKM v COBIB.SI v tekočem letu. Stanje zapisov v lokalni bazi UKM na dan 31.12.2018 je 
585.840, v sistemu COBISS/SI pa 722.315 bibliografskih zapisov (l. 2017 568.246 v COBIB/UKM oz. v sistemu COBISS/SI 
704.719, v l. 2016 pa v COBIB/UKM 547.539 zapisov oz. v sistemu COBISS.SI 684.012; vključuje se tudi separatna baza 
DOM/UKM s 136.473 zapisi). 
10 Število povezanih zapisov je odvisno od stanja redakcije, saj se le-ti ne redaktirajo sistematično po vnaprej pripravljenih 
seznamih. Na dan 31.12.2018 je stanje nepovezanih zapisov v lokalni bazi UKM 20.204. 



64 
 

Število brisanih zapisov je manjše kot prejšnja leta, ker je bilo več gradiva že obdelanega v lokalnem 

katalogu in ga je bilo potrebno povezati z vzajemnim katalogom – posledično je naraslo število 

povezanih zapisov. 

 
Tabela 35: Redakcija 2018 

 

 
2018 

2017 
Indeks 
18/17 Načrtovano Realizirano 

Redakcija — brisani zapisi 011 246 521 47 

Redakcija — starejši zapisi (old) 1.000 253 80 316 

 

 
Dokončna obdelava 

Dokončno smo obdelali (določili gesla, vrstilce UDK in postavitve) 4.367 naslovov (l. 2017 5.317, l. 2016 
6.941, l. 2015 5.610 naslovov). Večina nove slovenike se zaradi hitrejše dostopnosti uporabnikom 
dokončno obdela v naši enoti. Prav tako vsebinsko obdelamo tudi vse gradivo pri retrospektivni 
katalogizaciji. 
 

Tabela 36: Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva v letu 2018 v lokalni bazi COBISS/UKM (vse gradivo12) 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot/izvodov 

2018 
Število bibliografskih 

enot/izvodov 2017 

Indeks 

18/17 
načrtovano realizirano 

obdelava obveznih izvodov (slovenika) 15.000 20.019 13.592 147 

obdelava nakupov, zamen, darov, 

obveznih izvodov ustanove13 
5.000 4.163 4.537 91 

obdelava starih zalog (retrospektiva) 

(zapisi) 
4.000 4.335 5.567 78 

 
 

Retrospektivna katalogizacija 

Retrospektivno smo katalogizirali 4.335 naslovov (l. 2017 5.567 naslovov, l. 2016 4.896, l. 2015 3.476 
naslovov). Načrtovane naslove smo presegli zaradi permanentne delovne inventure in vseh drugih 
redakcij. 
 
 

CIP 

Za založnike s področja Maribora in SV Slovenije Izdelujemo kataložne zapise o publikaciji (CIP zapisi). 
Svetujemo jim glede pridobivanja zapisa CIP in številke ISBN. Zapisi so pripravljeni pred izidom 
publikacije v skladu z mednarodnimi pravili za katalogizacijo. Število novih CIP zapisov je bilo 638 (l. 
2017 639 in l. 2016 528). Od tega je bilo 130 CIP zapisov za elektronske vire, ki v zadnjih letih naraščajo 
(l. 2017 148, l. 2016 107, l. 2015 pa le 85 CIP zapisov za elektronske vire). 
 

Tabela 37: CIP zapisi 
 

 
2018 

2017 
Indeks 
18/17 Načrtovano Realizirano 

Število zapisov 600 638 639 99,8 

 

Inventura 

                                                           
11 Brisanih zapisov ni mogoče načrtovati, saj so odvisni od redakcij in stanja baze. 
12 V letu 2018 smo upoštevali prirast vseh vrst gradiv. 
13 Od tega 221 obveznih izvodov UM (l. 2017 324). 
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Permanentno inventuro smo izvajali na gradivu v skladišču (pregledanih je bilo 11.000 izvodov), hkrati 
pa tudi pri vseh redakcijah in odpisovanju gradiva - skupaj smo uredili 3.790 bibliografskih zapisov. 
Nadaljevala se je tudi inventura arhivskih izvodov: pregledali smo 1.800 arhivskih izvodov, od tega je 
bilo potrebno dopolniti in/ali popraviti bibliografske podatke oz. podatke o zalogi za 1.712 izvodov. 
 

Tabela 38: Permanentna inventura in odpis 
 

Opravilo 2018 2017 Indeks 18/17 

Permanentna inventura (zapisi) 3.790 5.221 73 

Odpisi (izvodi) 528 1.208 44 

 
 
Seznami 

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

4 strokovne delavke iz enote so tudi v letu 2018 sodelovale pri izvajanju knjižnične dejavnosti Fakultete 
za energetiko, ki je članica UM. Nabavili smo knjižnično gradivo, ga strokovno obdelali, ravno tako 
zaključna dela, za katera smo določili UDK vrstilce. Vpisali smo nove člane in izvajali medknjižnično 
izposojo, poskrbeli smo za predstavitev knjižnice in informacijsko opismenjevanje, komunicirali z 
Nukom in Izumom ter se udeleževali delovnih sestankov z vodji visokošolskih knjižnic. 
 
 

2.4.3 Obdelava kontinuiranih virov 
 
Dejavnost 
Na področju periodičnih publikacij oz. kontinuiranih virov izvajamo: bibliografsko obdelavo periodičnih 
publikacij, nabavo in koordinacijo nabave periodičnih publikacij, izvedbo javnih naročil in naročanja, 
reklamiramo neprejete izvode in dopolnjujemo nepopolno zalogo. Skrbimo za obnovo nacionalnega 
fonda in sodelujemo s FRS. Skrbimo za retrospektivno katalogizacijo, redakcijo bibliografskih zapisov 
in bibliografsko obdelavo starega periodičnega gradiva, pa tudi monografskih zapisov za tematske 
naslove periodičnih publikacij. Pri inventarizaciji skrbimo za kontrolo dotoka, pri zalogi periodičnih 
publikacij pa preverjamo in pripravljamo gradiva za skladiščenje in vezavo ter skrbimo za kontrolo in 
redakcijo zaloge v katalogu. Opremljamo in vlagamo tudi izvode v skladišču in arhivskem skladišču. 
Periodično gradivo redno izločamo in odpisujemo. 
 

Ostale aktivnosti 

 urejanje in skrb za Turnerjevo čitalnico UKM; 

 retrospektivna katalogizacija starega fonda periodičnih publikacij (122 nasl. oz. 1.573 enot) in 

raritetnih periodičnih publikacij (200 nasl. oz. 839 enot); 

 pregled, bibliografska obdelava in vnos zaloge darov in starega fonda iz 2. skladišča (darovi iz 

preteklih let); v zbirko smo uvrstili 98 nasl. oz. 453 enot;  

 vnos cen oz. ocenjenih vrednosti za celotni korpus obveznih izvodov kontinuiranih virov v COBISS3; 

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

 sodelovanje z NUK-om pri pripravi skupnega dokumenta za IZUM – pripombe in težave v segmentu 

kontrole dotoka za kontinuirane vire; 

 v sodelovanju z NUK in IZUM smo iskali rešitve za obdelavo in prikaz informacij za integrirne vire 

 zaključek projekta popisa listkovnega kataloga serijskih publikacij – nastal je seznam gradiva za 

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

je občasno pomagala sodelavka iz programa javnih del. 

 
 

2.4.4 Knjigoveznica 
 
Dejavnost 

 priprava, popravilo in vezava starih knjig - 1.547 enot (l. 2017 1.701 enota); 

 priprava in vezava novih knjig (inventarne knjige, kopije ipd.) – 48 enot (l. 2017 28 enot); 

 priprava in vezava serijskih publikacij – 299 enot (l. 2017 340 enot); 

 termo in žične vezave – 114 enot (l.2017 68, l. 2016 136, l. 2015 55 enot); 

 zaščita gradiva oz. ovijanje gradiva v folijo – 144 enot (l. 2017 152, l. 2016 214, l. 2015 95 enot); 

 popravilo in vezava raritet in stare periodike –  162 enot (l. 2017 102, l. 2016 75 enot); 

 izdelava zaščitnih škatel, map, pisem in ovojnic iz trajno obstojnih materialov – 4.442 enot (l. 2017 

3.442, l. 2016 2.541, l. 2015 1. 988 enot); 

 izdelava zaščitnih ovojnic (pasic) za arhivsko gradivo – 11.351 kosov (l. 2017 10.352, l. 2016 11.805 

kosov); 

 napisi na vezano gradivo (zlatopis na hrbtih časopisov) – 167 napisov (l.2017 168, l. 2016 132 

napisov); 

 tehnična postavitev razstav: 26 razstav, za katere smo porabili približno 186 ur oz. 46 ur na 

zaposlenega (l. 2017 57 ur na zaposlenega); 

 ostala knjigoveška dela (razrezi, izdelava arhivskih map, ročno rezanje arhivskih papirja ipd.), za kar 

smo porabili 337 ur oz. oz. 85 ur na zaposlenega (l. 2017 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: 35 skupin, 

za kar je bilo skupaj porabljenih 20 ur (l. 2017 30 ur); 

 tehnična izdelava zloženk za različne dogodke (npr. Študentski oktober). 

 

 

Ostale aktivnosti EPOKG 

 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; 

 pomoč pri urejanju, ažuriranju in razvoju spletne strani UKM; 

 pomoč ob kadrovskih izpadih v čitalnicah, na izposoji in v 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; 

 aktivno sodelovanje pri soorganizaciji celodnevega strokovnega dogodka Izkušnje, novosti in pasti 

pri delu na izposoji (z Društvom bibliotekarjev Maribor in Društvom bibliotekarjev Ljubljana); 

 skrb za stike z Izumom in Nukom, predvsem na področju obdelave gradiva; 

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

 sodelovanje na posvetovanjih, publiciranje v strokovnem glasilu Knjižničarske novice in reviji 

Knjižnica ter drugih glasilih.  
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2.5 ENOTA ZA IZPOSOJO IN POSREDOVANJE DOKUMENTOV 
 
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.  

 
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, izobraževanje in 
pomoč 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, 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. 

 
zpostavljamo v 2018 
Po prehodu na C3/Izposojo v letu 2017 smo v letu 2018 nadaljevali z uvedbo novosti: izposojo 
inventarja, uvedbo spletnega vpisa in nadgrajenim sistemom naročanja in obdelave rezervacij 

knjižničnega gradiva, vključno s posodobljenim sistemom naročanja gradiva iz skladišča. Z uvedbo teh 
novosti je knjižnica omogočila uporabnikom dodaten nabor elektronskih storitev, hkrati pa je poskrbela 
za boljšo preglednost in sledljivost pri upravljanju knjižničnih storitev. 

 
Zaradi uvedbe novosti v programski opremi C3/Izposoja so bili vpeljani novi ter posodobljeni obstoječi 
delovni postopki. Zanje je bilo izvedenih 5 iteracij testiranj in 3 sklopi internih izobraževanj s skupno 19 
izvedbami v manjših ciljnih skupinah za skupno 40 zaposlenih iz različnih enot. Ob tem sta bili izvedeni 
dve reorganizaciji dela v enoti. 

 
Ostale aktivnosti 

 izobraževanje testatorjev in testiranje segmenta C3/Izposoje inventarja, predlaganje popravkov in 
izboljšav, načrtovanje in izvedba izobraževanja zaposlenih, obveščanje uporabnikov in uvedba 
izposoje inventarja; 

 prva reorganizacija dela v enoti s spremenjenim in razširjenim naborom nadomeščanja z 
zaposlenimi iz drugih enot ter zoženim sistemom izvajanja popoldanskega informatorstva; 

 testiranje spletnega plačevanja preko portala e-UJP z neposrednim beleženjem poravnave 
transakcij v segmentu C3/Blagajna;  

 oblikovanje predloga sprememb cenika knjižničnih storitev; 

 analiza prve reorganizacije ter predlog druge reorganizacije dela v enoti; 

 izobraževanje testatorjev in izvedba dveh ponovitev testiranja segmenta C3/Naročanje in obdelava 
rezervacij knjižničnega gradiva, predlogi popravkov in dopolnil, načrtovanje in izvedba 
izobraževanja zaposlenih, obveščanje uporabnikov in uvedba naročanja in obdelave rezervacij 
knjižničnega gradiva, vključno s posodobljenim sistemom naročanja iz skladišča; 

I 
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 spremembe delovnih postopkov in dokumentov zaradi uvedbe novosti na področju varstva 
osebnih podatkov (GDPR – dopolnitve obrazca za vpis na UM s soglasji študentov, pogodba o 
obdelavi osebnih podatkov z IZUM-om, evidenca obdelave osebnih podatkov v knjižnicah UM); 

 koordinacija z IZUM-om in RCUM-om pri uvedbi digitalne identitete študentov za potrebe 
spletnega vpisa; 

 testiranje segmenta C+/Spletni vpis ter oblikovanje pripomb in dopolnitev; 

 uvajanje zaposlenih v knjižnici in zaposlenih v visokošolskih knjižnicah zaradi uvedbe spletnega 
vpisa; 

 predstavitev spletnega vpisa za študente z uporabo digitalne identitete na strokovnem srečanju; 

 testiranje modela uvoza podatkov o vpisanih študentih za potrebe ažuriranja baze članov knjižnic 
UM, priprave za ažuriranje in izvedba treh ažuriranj; 

 druga reorganizacija dela v enoti z ožjim naborom zaposlenih iz drugih enot; 

 oblikovanje predloga brezpapirnega poslovanja v C3/Izposoja ter predloga za uvedbo e-vpisnic in 
podpisnih tablic; 

 permanentno preverjanje gradiva, ki ima status »založeno«;  

 izvedba postopkov izterjav knjižničnega gradiva preko zunanjega izvajalca (permanentne 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);  

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

 izdelava statistik obiska knjižničnih prostorov in transakcij knjižničnih storitev; 

 vodenje evidence izdanih in veljavnih akademskih izkaznic v knjižničnem okolju; 

 sodelovanje z EPOKG pri postopkih opreme gradiva ter pri odpravi napak;  

 usklajevanje z IZUM-om pri načrtovanju in izvedbi novih segmentov v sklopu C3/Izposoja – spletni 
vpis, spletno plačevanje, izposoja inventarja in naročanje in obdelava rezervacij knjižničnega 
gradiva. 

 
 

2.5.1 Uporabniki in člani UKM 
 
Knjižnica je imela v letu 2018 po evidencah Izuma 47.317 članov, kar je 4 % več kot v letu 2017, od tega 
je bilo aktivnih članov petina oz. 9.727. Število aktivnih članov knjižnice je glede na leto poprej upadlo 
za 9,4 %.  
 

Tabela 39: Aktivni člani knjižnice (po kategorijah)  
 

Kategorija članov 2018 % 2017 % 
Indeks 
18/17 

Študenti-redni 5.360 55,10 5.274 49,03 102 

Študenti-izredni 322 3,31 220 2,05 146 

Študenti-podiplomski 885 9,10 826 7,68 107 

Študenti skupaj 6.567 67,51 6.320 58,76 104 

Zaposleni na univerzi 695 7,15 792 7,36 88 

Študenti in zaposleni na univerzi skupaj 7.262 74,66 7.112 66,12 102 

Srednješolci 513 5,27 554 5,15 93 

Zaposleni 1.619 16,64 1.848 17,18 88 

Upokojenci 193 1,98 199 1,85 97 

Tuji državljani 19 0,20 28 0,26 68 

Drugi člani 121 1,24 1.015 9,44 12 

SKUPAJ 9.727 100,00 10.756 100,00 90 
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Struktura aktivnih članov je glede na primarno poslanstvo osrednje univerzitetne knjižnice bolj ugodna 
kot v preteklih letih: glavnino oz. skoraj 68 % delež predstavljajo študenti, ki skupaj z zaposlenimi na 
univerzi predstavljajo skoraj 75 % vseh aktivnih članov. Naslednjo kategorijo predstavljajo zaposleni s 
skoraj 17 %. Srednješolci kot bodoči potencialni uporabniki predstavljajo dobrih 5 % aktivnih članov. 
 

Tabela 40: Novovpisani člani (po kategorijah) 
 

 Kategorija člana 2018 % 2017 % 
Indeks 

18/17 

Študenti-redni 752 52,62 833 56,94 90 

Študenti-izredni 68 4,76 60 4,10 113 

Študenti-podiplomski 6 0,42 1 0,07 600 

Študenti skupaj 826 57,80 894 61,11 92 

Zaposleni na univerzi 77 5,39 16 1,09 481 

Študenti in zaposleni na univerzi skupaj 903 63,19 910 62,20 99 

Srednješolci 194 13,58 199 13,60 97 

Zaposleni 214 14,98 204 13,94 105 

Upokojenci 25 1,75 19 1,30 132 

Tuji državljani 4 0,28 4 0,27 100 

Drugi člani 89 6,23 127 8,68 70 

SKUPAJ 1.429 100,00 1.463 100,00 98 

 
Leta 2018 se je v knjižnico na novo vpisalo 1.429 članov, kar je 34 članov oz. 2 % manj kot leto poprej. 
Med temi je bilo skoraj 58 % študentov oz. 63 % članov iz akademskega okolja. Vpis ostalih kategorij 
članov je v posamičnih krajših obdobjih neprimerljiv, saj kaže velika nihanja. 
 
 

2.5.2 Dostopnost knjižničnih storitev UKM 
 
Knjižnica (glavni prostori knjižnice in čitalnica ČUK) je bila v letu 2018 odprta kar 356 dni, tudi ob 

praznikih in dela prostih dnevih, kar pomeni 5.062 ur letno oz. 97 ur na teden. Zaprta je bila le 9 dni. 

 

Dostop do vseh prostorov knjižnice za uporabnike in člane (oz. glavnih prostorov knjižnice, brez 

čitalnice ČUK) je bil v letu 2018 omogočen 298 dni oz. 2.803 ure oz. 54 ur na teden. Čitalnica ČUK pa je 

bila odprta 351 dni oz. 3.998 ur oz. 77 ur na teden. Krajši odpiralni čas je knjižnica imela v juliju in 

avgustu po zaključku poletnih izpitnih rokov in pred pričetkom jesenskih izpitnih rokov (5 tednov), 

vendar je bila čitalnica ČUK tudi v tem času odprta po običajnem odpiralnem času.  
 

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

 

Tabela 41: Obisk uporabnikov 
 

 2018 2017 Indeks 18/17 

Izposoja 141.083 158.362 89 

Časopisna čitalnica 54.731 53.813 102 

Velika čitalnica 51.329 48.562 106 

Čitalnica ČUK 60.159 59.659 101 

SKUPAJ 307.302 320.396 96 
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Obisk uporabnikov je v letu 2018 upadel za 4 %, zaradi izposoje gradiva, medtem ko je obisk vseh 
čitalnic narasel. 
 

 
 

Graf 3:Statistika uporabe čitalnice ČUK v letu 2018 

 
 

2.5.3 Izposoja knjižničnega gradiva 
 
 

Tabela 42: Izposoja knjižničnega gradiva 
 

Izposoja 
2018 Indeks 

realizacije 
2018 

2017 
Indeks 

2018/2017 
Načrtovano Realizirano 

Izposoja na dom 250.000 215.081 86 258.001 83 

Čitalniška izposoja 100.000 91.438 91 210.283 43 

SKUPAJ 350.000 306.519 88 468.284 65 

 
 

Tabela 43: Izposoja knjižničnega gradiva po vrstah gradiva 
 

  Knjižno gradivo Serijske publikacije Neknjižno gradivo Skupaj % 

Izposoja na dom 210.283 1.066 3.732 215.081 70,17 

Čitalniška izposoja 34.860 51.382 5.196 91.438 29,83 

SKUPAJ 245.143 52.448 8.928 306.519 100,00 

 
 

Skupno število izposojenega gradiva v letu 2018 je upadlo za 35 % glede na prejšnje leto, delno tudi 
zaradi spremenjene metodologije zbiranja podatkov. 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. 
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Tabela 44: Drugi statistični podatki o izbranih storitvah Izposojevalne službe 
 

  2018 2017 Indeks 18/17 

Splošne informacije pri informacijskem pultu 11.116 12.670 88 

Podaljšave na daljavo – spletni katalog 89.050 86.247 103 

Rezervacije na daljavo – spletni katalog 4.388 5.562 79 

Naročila na daljavo – spletni katalog 31.327 26.000 120 

Vse transakcije prek spletnega kataloga 125.571 118.975 106 

Vse transakcije – samo v knjižnici 247.834 275.763 90 

Vse transakcije – v knjižnici in na daljavo 373.405 398.925 94 

 

Število podanih splošnih informacij pri informacijskem pultu je v letu 2018 upadlo za 12 %. Število vseh 
transakcij prek spletnega kataloga je poraslo za 6 %, in sicer predvsem zaradi naročil knjižničnega 
gradiva na daljavo oz. rezervacij prostega gradiva. Število vseh v COBISS-u zabeleženih transakcij v 
knjižnici je upadlo za 10 %, skupno število vseh transakcij tako v knjižnici kot prek spleta pa za 6 %. 
 
 

Tabela 45: Uporaba storitev COBISS/Izposoje med člani UKM 
 

 2018 2017 
Indeks 
18/17 

Število vseh članov v bazi UKM 47.317 45.042 105 

Število aktivnih članov 9.727 10.397 94 

Št. članov, ki so uporabili storitev 
izposoje 

na dom 7.751 10.689 73 

v čitalnico 893 1.059 84 

na dom ali v čitalnico 7.838 10.821 72 

Št. članov, ki so uporabili storitev 
rezervacij 

v knjižnici 
izposojenega gradiva 590 688 86 

prostega gradiva 724 855 85 

v Moji knjižnici 
izposojenega ali 
prostega gradiva 

4.411 5.051 87 

na katerikoli 
način 

izposojenega ali 
prostega gradiva 

4.869 5.691 86 

Št. članov, ki so uporabili storitev 
podaljšanj 

v knjižnici 
za privzeto obdobje 3.463 4.745 73 

za poljubno obdobje 508 789 64 

v Moji knjižnici 3.796 5.575 68 

na katerikoli način 5.770 8.570 67 

 
 

Število članov knjižnice, ki so uporabili posamezne storitve izposoje je upadlo, in sicer v razponu od 33 
do 13 % glede na leto poprej. 
 
 

Tabela 46: Statistika poslanih opominov 
 

   
2018 2017 Člani indeks 

18/17 
Enote indeks 

18/17 Člani Enote Člani Enote 

1. opomin 2.792 5.316 2.657 5.458 105 97 

2. opomin 690 1.306 696 1.374 99 95 

3. opomin 262 494 243 470 108 105 

Skupaj 3.744 7.116 3.596 7.302 104 97 
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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 najprej dobijo e-obvestilo o skorajšnjem poteku roka 
izposoje, nato pa še e-obvestilo o skorajšnjem prejemu opomina. Kljub tem obvestilom smo v letu 2018 
poslali opomine 3.744 članom za 7.116 enot gradiva, kar pomeni za 4 % članom več in za 3 % enot manj 
kot prejšnje leto.  
 
 

2.5.4 Medknjižnična izposoja  
 
 

Tabela 47: Medknjižnična izposoja 
 

Opravilo 

Iz drugih knjižnic V druge knjižnice 
Skupaj 2018 Skupaj 

2017 
Indeks 
18/17 

(pasiva) (aktiva) 

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

Obdelava 
naročilnic 

500 376 1.080 1.168 1.580 1.544 1.632 95 

Posredovano 
gradivo 

450 332 1.000 1.152 1.450 1.484 1.548 96 

 
 

Upad klasičnih storitev medknjižnične izposoje se je v letu 2018 nadaljeval in je v zadnjem petletnem 
obdobju upadel za skoraj 30 %. Dejavniki, ki so najbolj vplivali na upad, so splošen tehnološki razvoj, 
bogata ponudba elektronskih virov in uveljavitev odprtega dostopa. Upad je bil v letu 2018 bistveno 
manjši kot leta 2017, saj je znašal le 4 % (leta 2017 je znašal 22 %), in sicer na račun povečanja aktivne 
medknjižnične izposoje oz. posredovanja gradiva v druge knjižnice.  
 

 
Tabela 48: Posredovano gradivo iz drugih knjižnic (pasiva)  

 

  Naročilnice 2018 
Prejete enote 

2018 
Naročilnice 2017 

Prejete enote 
2017 

Naroč. 
indeks 
18/17 

Odposlane 
enote 
indeks 
18/17   št. % št. % št. % št. % 

Slovenija 268 71,28 243 73,19 381 70,30 338 71,46 70 72 

Tujina 108 28,72 89 26,81 161 29,70 135 28,54 67 66 

SKUPAJ 376 100,00 332 100,00 542 100,00 473 100,00 69 70 

 

 

Posredovanje/izposoja gradiva iz drugih knjižnic oz. naročanje gradiva v druge knjižnice je v letu 2018 
upadlo za 30 % glede na leto poprej. Večino gradiva (73 %) je UKM pridobila iz drugih slovenskih knjižnic 
(Osrednja humanistična knjižnica FF UL, NUK, CTK, Knjižnica Pravne fakultete UL, Mestna knjižnica 
Ljubljana …), dobrih 27 % pa iz tujih knjižnic (kar 58 % iz Nemčije, 23 % iz Avstrije, ostalo Hrvaška, Italija, 
Srbija in Švica). 83 % je bilo posredovanih monografskih publikacij, 16 % je bilo posredovanih člankov, 
ostalo pa drugih gradiv. Realizacija posredovanja gradiv iz drugih knjižnic v letu 2018 je znašala 88 %. 
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Tabela 49: Posredovanje gradiva UKM drugim knjižnicam (aktiva) 

 

  Naročilnice 2018 
Odposlane enote 

2018 
Naročilnice 2017 

Odposlane enote 
2017 

Naroč. 
indeks 
18/17 

Odposlane 
enote 
indeks 
18/17   št. % št. % št. % št. % 

Slovenija 1.132 96,92 1.116 96,88 1.050 96,33 1.036 96,37 108 108 

Tujina 36 3,08 36 3,13 40 3,67 39 3,63 90 92 

SKUPAJ 1.168 100,00 1.152 100,00 1.090 100,00 1.075 100,00 107 107 

 

 

UKM je v druge knjižnice posredovala/izposodila 7 % več gradiva kot v letu 2017, pri čemer je potrebno 
poudariti, da je vzrok predvsem v večjem posredovanju gradiva v druge slovenske knjižnice in druge 
slovenske inštitucije (Miklošičeva knjižnica, Umetnostna galerija Maribor, Mestna knjižnica Ljubljana, 
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, NUK, Varstveno delovni center Polž Maribor, Mariborska 
knjižnica, Slovensko narodno gledališče Maribor, Fakulteta za energetiko UM …), kamor je bilo 
posredovanega skoraj 97 % gradiva. 3 % gradiv je bilo posredovanih v tuje knjižnice (Hrvaška, Srbija, 
Avstrija, Slovaška, Češka, Švedska …). 76 % je bilo posredovanih monografskih publikacij, 24 % pa 
člankov. Realizacija posredovanja gradiva v druge knjižnice je bila v letu 2018 enako visoka kot v letih 
poprej in je znašala skoraj 99 %.  
 

Tabela 50: Elektronska dostava (posredovanje) dokumentov 
 

 
Število dokumentov 

2018 2017 Indeks 18/17 

Izposojeno gradivo iz drugih knjižnic (pasiva) 41 58 71 

Posojeno gradivo v druge knjižnic (aktiva) 214 211 101 

Skupaj 255 269 95 

 
 
Medknjižnična izposoja tradicionalno poteka preko poštnih oz. kurirskih storitev, z razmahom 

tehnologije in urejanja predpisov s področja avtorskih pravic pa vedno bolj preko spleta. V letu 2018 je 

bilo 17,2 % storitev medknjižnične izposoje (aktiva in pasiva) izvedenih oz. posredovanih preko e-pošte, 

seveda pretežno člankov. 

 
V letu 2018 je bilo obdelanih 1.544 naročil, kar predstavlja 84 % vseh zahtevkov. Teh je več kot 
obdelanih naročil, ker so določeni zahtevki v fazi preverjanja preklicani, zavrnjeni ali izbrisani. 
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2.6 ENOTA ZA INFORMATIKO IN DIGITALNO KNJIŽNICO 
 

Dejavnost 

Enota za informatiko in digitalno knjižnico (EIDK) skrbi za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema 
UKM, repozitorija digitalnih objektov e-UkM in Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru (DKUM). Prav 
tako razvija lastne aplikacije in izvaja digitalizacijo gradiva ter skrbi za vnašanje digitalnega in 
digitaliziranega gradiva v repozitorij e-UkM in za trajno hranjenje digitalnih vsebin. V skladu s 
strateškim načrtom, obstoječimi projekti in raziskovalno agendo spremlja in testira odprtokodne 
programske rešitve knjižničnih in informacijskih storitev. Enota je zadolžena za nabavo, promocijo, 
celovito vzdrževanje in dostop do elektronskih virov ter razvoj storitev za podporo učenju in 
poučevanju (vključevanje sodobne IKT tehnologije v študijski proces - e-izobraževanje), organizacijo 
učnih vsebin in izvedbo izobraževanj. 
 

zpostavljamo v 2018 
Na tehnološkem področju dela je sistemski inženiring opravljal naslednje naloge: načrtovanje 
nabave in vzdrževanje sistemske strojne in programske opreme knjižnice, načrtovanje in 

upravljanjanje informacijske infrastrukture, varovanje podatkov in sistemov, tehnična pomoč in 
svetovanje zaposlenim in uporabnikom IKT-tehnologije. Primarni cilj tega dela je razvoj in vzdrževanje 
celovite in centralno upravljane informacijske infrastrukture, ki povezuje vse enote knjižnice v enotno 
informacijsko-komunikacijsko omrežje ter omogoča razvoj in upravljanje digitalne knjižnice. Omrežje 
omogoča hiter pretok informacij, dostop do programskih rešitev ne glede na čas ali lokacijo uporabnika 
ter učinkovito elektronsko informiranje zaposlenih. 
 

V letu 2018 se je na področju sistemskega inženiringa kot posledica načrtovanega napada hekerjev 
pojavilo novo področje, t. i. etični heking, ki mu bomo zaradi vedno bolj prežečih zlonamernih 
nevarnosti na internetu v prihodnje posvečali več pozornosti. Načrtovani napad hekerjev je pustil 
velike posledice v delovanju celotnega informacijskega sistema, čeprav so vsi takrat vzpostavljeni 
varnostni mehanizmi skladno z varnostno politiko UM učinkovito delovali in omejili posledice napada 
(do delne izgube podatkov je prišlo pri repozitoriju e-UkM). Po napadu je bil izveden načrtni pregled 
sistema, da bi ugotovili njegovo ranljivost (aplikacij, sistemov, omrežja). Potrebna je bila ponovna 
vzpostavitev celotnega sistema glavnih in podpornih storitev UKM (40 virtualiziranih strežnikov in 
celotna virtualizacijska infrastruktura), ki je bila izvedena izključno z lastnim znanjem in izkušnjami. Pri 
ponovni vzpostavitvi repozitorija digitalnih objektov e-UkM, ki je ena od glavnih storitev UKM, pa je 
pomagal zunanji strokovnjak (FERI), saj je enota novembra 2018 zaradi odpovedi delovnega razmerja 
izgubila edinega razvojnega inženirja na področju razvoja programske opreme. Celotna ponovna 
vzpostavitev informacijskega sistema UKM je trajala 4 mesece, a še vedno niso odpravljene vse napake 
funkcionalnosti repozitorija digitalnih objektov e-UkM. 
 

Razvojni IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija) in razvojno programski projekti so se do konca 
leta 2018 ciljno zaključili z učinkovito informatizacijo delovnih mest in procesov. To je pripomoglo k 
dvigu kakovosti delovnih procesov in učinkovitosti dela zaposlenih ter knjižnice v celoti. Posledično je 
omogočilo razvoj digitalne knjižnice in njenih načrtovanih storitev. 
 

Leto 2018 je bilo zelo uspešno tudi na področju nabave in upravljanja e-virov. Za leto 2019 smo ohranili 
vse naročnine, uspeli pa smo dodati tudi nove. Na novo so bili pridobljeni ali prvič dostopni naslednji 
e-viri oz. programska orodja: 

 MathSciNet, 

 MLA with Full text, 

 Kluwer Law International Journal Library, 

 Endnote X9 – nova verzija programske opreme, 

 Nature, 

 Palgrave Macmillan (PMJ) revije - znotraj servisa SpringerLink. 

I 
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Zelo uspešni smo bili pri nabavi informacijskega servisa MathScinet, kjer smo dosegli izjemno ugodno 
ceno ter pridobili tudi nekatere druge ugodnosti za matematično skupnost na univerzi. 
 
Pri zbirki MLA je bil ob prehodu na drugega ponudnika (EBSCO) razširjen dostop še na polna besedila, 
ki jih v okviru svojega portfelja ponuja EBSCO. S tem smo dosegli boljšo uporabo te baze in premik v 
ozaveščanju skupine ciljnih uporabnikov. 
 
Podatkovno zbirko Heinonline smo razširili z dostopom do dodatne zbirke Kluwer Law International 
Journal Library, ki jo sestavljajo eminentne pravne revije založbe Kluwer. 
 
ARRS je z razpisom za konzorcij Nature in revije založbe zagotovilo financiranje za ta konzorcij. Gre za 
izjemno kakovostno zbirko, uporabo katere pa bomo morali skrbno spremljati. Zavzeto smo spremljali 
tudi aktivnosti in razpise ARRS, s stališča interesov UM kot celote, da bi zagotovili ravnovesje med 
slovenskimi partnerji. 
 
Na področju odprtega dostopa (Open Access) smo spremljali razpise in dogajanja, predvsem zaradi 
finančnih obremenitev, ki so vezane na konzorcijska naročila. 
 
Uspešno smo obnovili nakup orodja Ebsco Discovery Service, ki predstavlja podstat za iskalnik UM:NIK 
in ponovno distribuirali novo verzijo programskega orodja za delo z referencami Endnote za celotno 
Univerzo v Mariboru.  
 
S pogajanji smo dosegli popuste in ugodne cene pri različnih bazah in produktih: LRC, IOS, Heinonline, 
Endnote, Ebsco baze itd., kar bo razvidno iz finančnega poročila, ki bo predstavljeno tudi organom UM. 
 
Aktivnosti so potekale tudi na področju prihodnjih nakupov. Konzorcij Taylor and Francis predstavlja 
največjo razliko v dostopih do e-virov med UL in UM; v letu 2018 smo izvedli sistemske aktivnosti in 
dosegli smo dogovor vseh treh ključnih deležnikov.  
 
S predstavnikom založbe De Gruyter je bil dosežen dogovor o ugodni ponudbi za nakup vira. Do nakupa 
zaradi pomanjkanja denarja ni prišlo. Opravljeni so bili razgovori za konzorcijski nakup in kandidaturo 
na razpisu ARRS. 
 
Aktivno smo sodelovali na 1. srečanju delovne skupine za vzpostavitev ADZ.SI. Spremljali smo že 
vzpostavljeni unikatni in učinkoviti sistem implementacije EDS, ki drugje ni prisoten. 
 
Za potrebe statističnega spremljanja smo sodelovali s Centrom za razvoj knjižnic (CeZaR) pri NUK-u pri 
uporabi nove metodologije. 
 
Organizirali ali sodelovali smo pri več testiranjih in predstavitvah e-virov: 

 predstavitev informacijskih servisov in storitev podjetja EBSCO, 

 ProQuest Central – multidisciplinarna zbirka različnih vsebin, 

 GVIN – predstavitve različnih vsebin na EPF. 
 
Ostale aktivnosti 
V skladu z dogovorom UKM vzdržuje 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. 
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V preteklem letu smo nadaljevali s sistematičnim vnosom člankov avtorjev UM v DKUM, ki so objavljeni 
v odprtem dostopu. Vnesli smo okoli 1.600 odprto dostopnih člankov, med njimi so celotni arhivi revij, 
katerih založniki so članice UM in Univerzitetna založba UM (Acta Geotechnica, Naše gospodarstvo, 
Organizacija, Revija za elementarno izobraževanje, Slavia Centralis, Agricultura, Lexonomica in 
Medicine, Law & Society). Članke je vstavljala Brina Klemenčič. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ogled in prenos gradiv v DKUM v letu 2018 

 
 
Ko je članek vstavljen v DKUM, prejmejo administratorji DKUM ustrezne fakultetne knjižnice sistemsko 
sporočilo (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. 
 

V letu 2018 smo v raziskovalnih vodičih pripravili interaktivni seznam naročniških, prostodostopnih in 
odprtodostopnih elektronskih akademskih virov s pripadajočimi opisi in navodili za dostop. Vzpostavili 
smo institucionalni dostop do naročniških elektronskih virov UM preko brezplačne razširitve za 
brskalnik Kopernio. Razširitev uporabnikom omogoča hitrejši in poenostavljeni dostop do celotnih 
besedil elektronskih člankov.  
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Za promocijo elektronskih virov in orodij, ki so na voljo 
študentom in raziskovalcem UM, smo pripravili plakat. 

 
 

Plakat Kako najdem PDF? s pregledom orodij, ki iskanje olajšajo in 
ga naredijo učinkovitejšega 

 
 
 
 
 
Ob mednarodnem tednu odprtega dostopa, ki je potekal od 
22. do 26. oktobra 2018, smo v UKM pripravili promocijske 
delavnice in znotraj teh tudi izobraževalno namizno igro The 
Game of Open Access. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Namizno igro The Game of Open Access uporabimo ob 
koncu predavanja kot ponovitev, kaj smo si zapomnili 
o odprtem dostopu 

 
 
 
V letu 2018 smo bili v sodelovanju z Enoto za podporo študiju in raziskovanju aktivni na področju 
informacijskega opismenjevanja. Izvedli smo več skupinskih in individualnih izobraževanj ter sodelovali 
pri 4 doktorskih šolah UM. 
 
V nadaljevanju je prikazanih še nekaj statističnih podatkov o informacijskem delu oz. o uporabi 
elektronskih informacijskih virov v letu 2018. 
 
 

Tabela 51: Informacijsko delo v letu 2018 
 

Opravilo 2018 2017 

Število dostopov do elektronskih inf. virov (UM) 1.096.034 1.111.421 

Število oddaljenih dostopov (strežnik EZproxy) 121.841 85.697 

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

 
135.378 
325.463 

 
109.819 
296.176 
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Tabela 52: Uporaba elektronskih informacijskih virov na Univerzi v Mariboru 

 

Ime vira 
Število pregledanih celotnih 

besedil člankov 

Število pregledanih 

izvlečkov 
Število dostopov 

 2018 2017 
Indeks 

18/17 
2018 2017 

Indeks 

18/17 
2018 2017 

Indeks 

18/17 

ACS 5.418 4.213 129 4.380 4.649 94 / / / 

APS 391 403 97 / / / / / / 

CREDO 598 1.231 49 / / / / / / 

EBSCOhost 35.991 36.847 98 88.429 77.221 115 1.084.643 1.088.594/ 100 

EMERALD 

EMX 
9.519 9.324 102 507 490 103 / / / 

Hein Online 4.902 4.014 122 / / / 1.597 1.232/ 130 

IEEE 10.136 11.009 92 5.626 5.224 108 / / / 

IOS Press 405 556 73 / / / / / / 

JSTOR 18.202 18.175 100 / / / / / / 

MLA / LRC 

(GALE) 
881 1.035 85 / / / 951 /821 116 

Oxford Art 53 156 34 / / / / / / 

Oxford Music 94 183 51 / / / / / / 

Pressreader 13.935 / / / / / 6.786 / / 

RSC / 1.934 / / 1.117 / / / / 

SAGE 15.944 14.428 111 4.715 3.773 125 / / / 

ScienceDirect 163.848 146.679 112 / / / / / / 

SCOPUS / / / 17.181 14.570 118 / / / 

SpringerLink 20.729 22.110 94 / / / / / / 

Ulrich’s 

Periodicals 
1.867 1.821 103 / / / 2.057 20.774 10 

WESTLAW 145 336 43 / / / / / / 

WILEY 16.517 16.005 103 / / / / / / 

SKUPAJ 319.575 290.459 110 120.838 107.044 113 1.096.034 1.111.421 99 
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Tabela 53: Zbirka glasbenih posnetkov NAXOS Music Library 
 

 Naxos Music Library 2018 2017 Indeks 2018/17 

Total Numbers of Turnaways 0 20 / 

Total Logins (Including Mobile) 319 327 97 

Total Mobile Logins 12 16 75 

Total Number of Tracks Played 2.805 3.564 79 

 
 
 

Tabela 54: Podatkovne zbirke in servisi na strežniku IZUM 
 

Web of 
science 

Št. 
dostopov 

Št. 
iskanj 

Citati 
Št.  

vpogledov  
v zapise 

Poslani 
zapisi 

Shranjeni 
zapisi 

Natisnjeni 
zapisi 

Poslani 
zapisi po 
e-pošti 

Skupno 
št. enot 

2018 12.675 42.962 4.315 17.457 10.266 82.005 5.931 2.622 119.292 

2017 9.237 44.064 5.112 18.040 4.630 80.812 9.263 2.602 115.357 

Indeks 
18/17 

137 97 84 97 222 101 64 101 103 

Proquest Citat/ Izvleček Celotno besedilo Skupaj 

2018 14.540 5.888 20.428 

2017 2.775 5.717 8.492 

Indeks 
18/17 

524 103 241 

 
 
 

Tabela 55: Uporaba e-knjig v letu 2018 
 

 

Število 
dostopanih 

poglavij / knjig 
2018 

Število 
dostopanih 

poglavij / knjig 
2017 

indeks 
2018/17 

št. 
izposojenih 
e-knjig 2018 

št. 
izposojenih 
e-knjig 2017 

indeks 
2018/17 

SpringerLink 32.993 36.850 90 / / / 

Ebsco eBook Academic Coll. 7.572 7.781 97 1.030 661 156 

Biblos / / / 71 76 93 

Skupaj 40.565 44.631 91 1.101 737 149 

 
 
 
 
 
  



80 
 

2.7 ENOTA ZA DOMOZNANSTVO IN POSEBNE ZBIRKE 
 
Enota za domoznanstvo in posebne zbirke (EDPZ) je v letu 2018 opravljala svojo redno dejavnost 
(pridobivanje, obdelava, hranjenje, posredovanje in promocija domoznanskega gradiva) in sledila 
svojemu poslanstvu, tj. 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. 
 
Dejavnost 

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

  skrbi za ustrezno hrambo vseh vrst dragocenega, rokopisnega gradiva in gradiva, ki ima status 
pisnega kulturnega spomenika; 

  posreduje informacije oz. izvaja referalno domoznansko dejavnost za Maribor in pomaga 
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; 

  svetuje na področju domoznanske dejavnosti; 

  svetuje pri ohranjanju in upravljanju s pisno kulturno dediščino;  

  promovira domoznanske zbirke in izvaja bibliopedagoško delo za učence, dijake, študente, 
raziskovalce in druge uporabnike; 

  zagotavlja možnost pregledovanja in skeniranja gradiva na mikrofilmih in repozitoriju UKM v 
posebni čitalnici; 

  izdeluje strokovne bibliografije; 

  izvaja založniško in raziskovalno dejavnost; 

  izvaja mentorstvo dijakom, študentom, knjižničarjem; 

  sodeluje pri urednikovanju najstarejše slovenske zgodovinske revije ČZN; 

  hrani posebne zbirke domoznanskega gradiva (zbirko drobnih tiskov, glasbeno in filmsko zbirko, 
rokopisno zbirko, zbirko raritet in stare periodike, Maistrovo knjižnico in kartografsko zbirko). 
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Tabela 56: Delo enote v letu 2018 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 

2018 

Število bibliografskih enot 
oz. enot informacij 

2017 

Indeks 
18/17 

Načrtovano Realizirano 

Bibliografska obdelava člankov 2.800 2.897 2.980 97 

Vsebinska obdelava 
monografij 

100 140 165 85 

Posredovanje informacij 
(domoznanstvo + zbirke) 

800 850 1.215 70 

Čitalniška izposoja (domoz. 
monografije in gradivo 
posebnih zbirk) 

1.000 2.05314 1.364 151 

 
 

Tabela 57: Prispevek Enote za domoznanstvo in posebne zbirke v COBISS.SI v letu 2018 
 

 

Število bibliografskih enot 

2018 Število bibliografskih enot 

2017 

Indeks 

18/17 
Načrtovano Realizirano 

COBIB.SI - kreirani 2.750 2.846 2.898 99 

COBIB.SI - kopirani 50 51 82 62 

CONOR.SI - kreirani 30 202 137 147 

 
 
Sodelavci EDPZ smo dosegli načrtovane vrednosti. Pri obdelavi člankov je realizacija v letu 2018, kljub 
večjim projektom (digitalizacija domoznanskega gradiva, projekt Včasih zasebno II: iz osebnih zapuščin, 
hranjenih v UKM, projekt Manj znani Maister: poet in bibliofil, Maistrova knjižnica v Maistrovem letu, 
Digitalni repozitorij UKM, preselitev in ureditev Glazerjeve knjižnice, urejanje Maistrove knjižnice) 
presežena. Delo z uporabniki se je nekoliko zmanjšalo, čitalniška izposoja domoznanskega gradiva pa 
je spet v porastu. V letu 2018 smo zaradi omenjenih projektov načrtovali nekoliko nižjo realizacijo. 
 
 

zpostavljamo v 2018 
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 Cerkveni zaukaznik za Lavantinsko škofijo (Kirchliches 
Verordnungsblatt) in Slovenski tisk ter korpus rokopisnega lista Lipica. Med digitaliziranim gradivom 
posebnih zbirk izpostavljamo gradivo iz Zbirke drobnih tiskov s poudarkom na slovenskem plakatu. 
 
V okviru kulturnega projekta MOM Včasih zasebno II je bilo digitalizirano gradivo iz osebnih zapuščin 
Medved, Herg in Koprivnikar v obsegu 800 strani.  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 Manj znani Maister: poet in bibliofil -so bile digitalizirane podobe Rudolfa 
Maistra in slikovno gradivo o njem iz Zbirke drobnih tiskov.  
 

                                                           
14 Izposoja domoznanskih monografskih publikacij je 313, rokopisov 143 enot (Ms), 136 raritetnega monografskega gradiva 
in 222 enot raritetne periodike. K temu prištejemo še 72 enot kartografskega gradiva ter 1.212 enot iz Zbirke drobnih tiskov. 
Naveden podatek je brez gradiva Glasbene in filmske zbirke, ker se beleži pri celotni izposoji. 

I 
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Enota je sodelovala pri gradnji Repozitorija UKM. Aktivnosti so zajemale izbor vsebine zbirk, vnos 
digitaliziranih objektov v repozitorij, objavo in promocijo. Sodelovali smo pri izdelavi osnutka 
strateškega dokumenta o digitalizaciji UKM, izdelavi prioritetnega seznama gradiv za digitalizacijo 2018 
in pri prijavah na razpise. 
 
Na osnovi Dogovora o sodelovanju in koordinaciji izvajanja domoznanske dejavnosti na območju 
Mariborske knjižnice kot osrednje območne knjižnice smo že omenjeno digitalizacijo mariborske 
periodike (2. del, dokumentarno in slikovno gradivo iz Zbirke drobnih tiskov) kot del izvajanja posebnih 
nalog za leto 2018 prijavili kot 1. prioriteto, Ministrstvo za kulturo pa je program potrdilo. V okviru 
projekta MOM smo digitalizirali rokopisno in slikovno gradivo ter nekaj enot lastnega domoznanskega 
gradiva. Skupaj je bilo tako digitaliziranih 17.706 strani. 
 
Izvedena sta bila dva večja domoznanska projekta s področja kulturne dediščine. Projekt Včasih 
zasebno II (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. 

 Slavist, jezikoslovec in folklorist Karel Štrekelj (1858-1912). Štrekljeva zapuščina je prišla v 
Rokopisno zbirko v treh intervalih, in sicer leta 1924 kot dar Pavla Strmška iz Maribora, leta 1936 
kot dar Antona Primožiča iz Zagreba ter leta 1945, zopet kot dar Pavla Strmška. Obsega pesmi, ki 
jih je zbral in uredil Karel Štrekelj, a jih kot »nenarodne« ni vključil v 3. zvezek Slovenskih narodnih 
pesmi v celotnem zapisu, marveč jih v večini navaja v Dodatku k pobožnim pesmim le z začetnimi 
stihi. To gradivo je bilo zbrano leta 1906 v Gradcu (Rokopisna zbirka UKM Ms 68, Ms 176, Ms 204). 

 Bibliotekar in bibliograf Franc Simonič (1847-1919). Simoničeva zapuščina je del zapuščine Janka 
Šlebingerja, ki jo je UKM kupila leta 1958. Obsega Simoničev popis Kvasove knjižnice v Joanejski 
biblioteki v Gradcu, 27 pisem iz konca 19. stoletja, ki so jih pisali Simoniču različni korespondenti, 
kot na primer jezikoslovca Gregor Krek in Vatroslav Oblak, pa stenograf Franjo Magdič, pisatelj in 
duhovnik Josip Benkovič ter drugi. Ohranjena je tudi korespondenca s slikarjem Romanom Fekonjo, 
ki je študiral s pomočjo mecena dr. Simoniča. Nekaj Simoničeve korespondence je tudi v 
Šlebingerjevi zapuščini (Ms 268). V zapuščini je tudi gradivo, vezano na narodne tabore v 
Ljutomeru, Žalcu, Vižmarjih, Ormožu in Kapeli. Mesto v zapuščini ima tudi jezikoslovec Fran 
Miklošič (Rokopisna zbirka UKM Ms 288). 

 Krajevni zgodovinar in duhovnik Matija Wurzer ( 1832-1921). Wurzerjeva zapuščina obsega gradivo 
iz srede 19. stoletja, in sicer njegova dela ter prevodna dela. V zapuščini je tudi dijaški rokopisni list 
Zorica iz leta 1852, ki ga je osnoval prav Wurzer in v njem objavil več prispevkov. Njegovo ime je 
zapisano tudi kot Mato Burcar ali kot psevdonim Matija Cenk (Rokopisna zbirka UKM Ms 91). 

 Politik, kulturni delavec, pesnik in časnikar Vekoslav Špindler (Spindler) (1881-1966). Glavnina 
Špindlerjeve zapuščine obsega korespondenco Vekoslavu Špindlerju iz obdobja 1897-1934. 
Korespondenti so pisatelji Fran Govekar, Vatroslav Holz in Fran Ksaver Meško, politik in pravnik 
Vekoslav Kukovec, hrvaški književnik Andrija Milčinović, politik Josip Šinko in jezikoslovec Božidar 
Štiftar. V zapuščini je ohranjena tudi tuja korespondenca ter drugo gradivo. UKM je gradivo 
pridobila z nakupom leta 1950. Med Špindlerjevo zapuščino uvrščamo tudi dijaška lista Zarja iz leta 
1896 in Brstje iz leta 1897. Oba je urejal Vekoslav Špindler. Pridobljena sta bila kot dar Vekoslava 
Špindlerja. Ohranjeni so tudi njegovi prevodi, ki so del drugih zapuščin. (Rokopisna zbirka UKM Ms 
240, Ms 242, Ms 243, Ms 478). 

 Pesnica Fanny Hausmann (1818-1853). Pisno ostalino pesnice je knjižnici leta 1930 podaril Fran 
Kocbek iz Gornjega Grada. Kasneje so bili k zapuščini dodani tudi zapiski Franca Kovačiča iz 
Maribora, ki so najverjetneje osnutek za nameravano oceno knjige Rajka Vrečarja Savinjska dolina 
1930. Najpomembnejši del zapuščine je prav gotovo pesem Zum Nahmensfeste iz leta 1852, ki je 
ohranjena tudi v prepisu neznane roke iz leta 1886. Ohranjena so pisma nekaterih korespondentov 
Franu Kocbeku na temo Fanny Hausmann iz obdobja 1886-1927. (Rokopisna zbirka UKM Ms 121). 
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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 Albin Lugarič (1927-
2014): iz umetnikove zapuščine.  
 
 
 

Po prvem katalogu v letu 2017 predstavljenih devetih zapuščin je sledil 
drugi z novimi petimi zapuščinami, ki ponujajo vpogled v nekdaj 
zasebne zbirke znanih in malo manj znanih osebnosti 

 
 
 

 

Slike akademskega slikarja Albina Lugariča je za razstavo ob slovenskem kulturnem prazniku izbrala kustodinja 
prof. dr. Marjeta Ciglenečki 

 
 
Drugi večji projekt je bila domoznanska poletna razstava Manj znani Maister: poet in bibliofil avtoric 
dr. Karmen Salmič Kovačič in dr. Vlaste Stavbar. Obsegal je razstave v vseh treh razstaviščih UKM in 
glasbeno-literarni performans. V novembru 2018 smo z delom projekta gostovali v Kamniku.  
 
Razstava v Likovnem razstavišču je postavila v središče njegovo znano in manj znano poezijo – Najlepše 
zveneče Maistrove pesmi, v Knjižnem razstavišču nam je približala in nudila pogled v Maistrovo 
knjižnico – edinstveno bibliofilsko zbirko, ki jo hrani UKM, v Avli pa podobe Maistrovih portretov na 
fotografijah iz Zbirke drobnih tiskov. 
 
Ker knjižnica predstavlja izključno svoje gradivo, so bili ob dokumentarnem filmu Podoba vojaka: 
Rudolf Maister – general in pesnik scenarista in režiserja Milana Ljubića in drugem gradivu iz Glasbene 
in filmske zbirke na ogled tudi najzanimivejši eksponati iz Maistrove knjižnice. V glasbeno-literarnem 
performansu smo slišali nekaj generalovih uglasbenih pesmi v več različicah, ob slovenski zborovski 
glasbi je zazvenelo tudi šest uglasbitev dramskega igralca in šansonjerja Jureta Ivanušiča – šest žanrsko 
popolnoma drugačnih novitet, ki so nastale posebej za to priložnost. Generala smo tako lahko doživeli 
v besedni, vizualni, bibliofilski, filmski in glasbeni razsežnosti.  
 
Dr. Karmen Salmič Kovačič je zasnovala glasbeno-literarni performans, na katerem so sodelovali 
dramski igralec in šansonjer Jure Ivanušič, dramski igralec Peter Boštjančič, komorni zbor Škrjanček iz 
Rač z zborovodjem Tonetom Žurajem in Oktet Arion pod umetniškim vodstvom Vita Žerdina. 
Uglasbene Maistrove pesmi za mešani in moški zbor so dopolnili po naročilu ustvarjeni šansoni na 
Maistrova besedila, ki jih je uglasbil in zapel Jure Ivanušič. Primerjava je pokazala v različni glasbeni luči 
(žanru) isto Maistrovo besedilo, s sodobnimi uglasbitvami pa je projekt prispeval k novi glasbeni oživitvi 
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literarne dediščine Rudolfa Maistra. Zaradi atraktivnosti je bil delno ponovljen v Maistrovem rojstnem 
kraju Kamniku. Celotna prireditev je bila posneta in bo dostopna na spletu. 

 

Velika poletna domoznanska razstava je bila posvečena 
Rudolfu Maistru in njegovi manj znani plati, to je ljubezni 
do poezije in literature 

 
 
Druge aktivnosti 
Nadaljevali smo z delom na spletnem Mariborskem leksikonu, za katerega smo pripravili pet biografij, 
obogatenih z bibliografijami in drugimi viri (Karel Štrekelj, Franc Simonič, Matija Wurzer, Vekoslav 
Šindler, Fanny Hausmann). 
 
Na portalu Kamra smo v preteklem letu ustvarili nekaj novih digitalnih zbirk: 

 100 let elektrarne Fala; 

 Janez Koprivnik; 

 Glazerjeva knjižnica z zbirkami: Glazerjeva knjižnica v UKM, Janko Glazer in Univerzitetna knjižnica 
Maribor; 

 Dr. Pavel Turner;  

 Slovanska čitalnica.  
 
Dokončno smo uredili zapuščino mariborske založbe Obzorja, pri kateri imamo produkcijo založbe 
postavljeno kot posebno zbirko. 
 
Enota za domoznanstvo in posebne zbirke najbolj aktivno sodeluje pri razstavni in prireditveni 
dejavnosti UKM. Odzivamo se na obletnice in dogajanja v mestu in širše. Projekti so ali avtorski ali pa 
v sodelovanju s posamezniki in drugimi ustanovami. V letu 2018 so bile poleg dveh že izpostavljenih 
velikih domoznanskih razstav pripravljene še druge. 150-letnici izida prve številke Slovenskega naroda 
v Mariboru je bila posvečena dokumentarna razstava z naslovom 150-letnica Slovenskega naroda. V 
juniju smo v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Maribor obeležili državni praznik - dan Primoža 
Trubarja. V sklopu projekta Stičišča slovenske in češke kulture … v glasbi je avtorica dr. Karmen Salmič 
Kovačič pripravila v sodelovanju z g. Petrom Kuharjem razstavo z naslovom Dirigent Vaclav Talich, 
Beroun in Češki kras in Emerik Beran sredi sobivanja različnih kultur. 
 
Sodelavci enote so z referati ter z znanstvenimi in strokovnimi članki predstavljali domoznansko 
gradivo, dejavnost in projekte tudi širši javnosti. Izpostavljamo prispevka dr. Vlaste Stavbar Kulturno in 
zgodovinsko neprecenljiva knjižnica in Dejana Kaca Bibliografija del o Rudolfu Maistru (1987-2016), ki 
sta izšla v knjigi Rudolf Maister: sto let severne meje: življenje in delo Rudolfa Maistra Vojanova 1874-
1934, ki je izšla v Ljubljani 2018. 
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Na predstavitvi knjige o Rudolfu Maistru v Glazerjevi dvorani UKM sta sodelovala tudi sodelavca Vlasta Stavbar 
in Dejan Kac, ki sta vsak s svojim prispevkom aktivno sodelovala pri vsebini knjige 

 
 

V sodelovanju z mag. Majdo Potrata pa je dr. Vlasta Stavbar pripravila predavanje v okviru Spominjanj 
z naslovom Marija Maister: pomembna Mariborčanka. Prispevek je izšel tudi v zborniku, ki ga je izdala 
Zveza društev generala Maistra. 
 
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 37 skupin oz. 400 ljudi. 
 
Sodelavci enote so v različnih projektih sodelovali tudi z drugimi kulturnimi ustanovami: 

 z Umetniškim kabinetom Primož Premzl, Dravskimi elektrarnami in Pokrajinskim arhivom Maribor 
pri pripravi razstave ob 100. obletnici hidroelektrarne Fala Hidroelektrarna Fala - 100 let zelene 
energije; 

 na Glazerjevih dnevih v Rušah v organizaciji društva Lira Ruše in Mariborske knjižnice smo 
sodelovali z referatom Deklaracijsko gibanje: Majniška deklaracija in pričakovanje reforme države; 

 v sodelovanju s kavarno Veronika v Kamniku smo v novembru in decembru 2018 gostovali s 
projektom Manj znani Maister: poet in bibliofil. 

 

Ob dogodku, posvečenemu praznovanju stote 
obletnice obratovanja Hidroelektrarne Fala, je bila v 
UKM na ogled obsežna razstava 
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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.  
 
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. 
 
 

2.7.1 Glasbena in filmska zbirka 
 

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, 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; izbor, 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 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. 
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zpostavljamo v 2018 
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 (razvrščanje, oprema v brezkislinske mape). 

Nadaljevala je s permanentno redakcijo čitalnice in prostega pristopa (287 enot), obdelavo tekočega 
gradiva (2.169 enot), retrospektivno obdelavo (140 enot) in posredovanjem informacij (212).  
 
Ker je dotok različnih vrst gradiva zbirke težko načrtovati, je bilo inventariziranih in dokončno 
obdelanih več enot notnega gradiva in zvočnih posnetkov od načrtovanih, zato pa nekaj manj video 
posnetkov. Načrtovani dotok in obdelava gradiva sta bila v večji meri dosežena. 
 
Novo čitalnico si je v letu 2018 ogledalo dvanajst skupin ljudi oz. 240 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 Erasmusa). V zborniku 
SIGIC-a je bil objavljen prispevek o Glasbeni in filmski zbirki.  
 
Salmičeva je bila že tretje leto predsednica Strokovne komisije za področje glasbenih umetnosti na 
Mestni občini Maribor, v katero je bila predlagana s strani UKM. V letu 2018 je izšel tudi njen 
muzikološki prispevek v zborniku Nova glasba v novi Evropi (Slovenskih glasbeni dnevi 2017) z 
naslovom O polislogovnosti modernističnega klasicizma po razkritju 'adornovske zmote' na primerih iz 
opusa Demetrija Žebreta. 
 
 

Tabela 58: Dotok glasbenega in filmskega gradiva ter inventarizacija v letu 2018 
 

Gradivo 
Dotok 

Inventarizacija in oprema gradiva 
2018 

Inventarizacija in 
oprema gradiva 

2017 

Indeks 
18/17 

Načrtovano Realizirano Načrtovano Realizirano 

Notno 
gradivo 

500 429 500 429/68215 964 6416 

Zvočni 
posnetki 
(glasbeni) 

1.000 899 800 899 622 14617 

Video 
posnetki 

1.000 1.175 700 588 1.249 4718 

Skupaj 2.500 2.503 2.000 1.916/2.169 2.835 7719 

 
 

Tabela 59: Strokovno delo v zbirki v letu 2018 
 

Opravilo 

Št. naslovov oz. enot gradiva/informacij 
2018 Št. naslovov oz. enot 

gradiva/informacij 2017 
Indeks 
18/17 

Načrtovano Realizirano 

Bibliografska obdelava 1.000 895 1.236 72 

Vsebinska obdelava  1.200 1.000 1.266 79 

Redakcije ali 
retrospektivna obdelava 

500 418 1.587 3820 

Posredovanje informacij 150 212 253 8421 

 

                                                           
15 Inventarnih št./enot gradiva. 
16V skladu z načrtovanim manjšim dotokom notnega gradiva kot v letu 2017. 
17 V skladu z večjim dotokom zvočnih posnetkov kot v letu 2017. 
18 V skladu z manjšim dotokom videoposnetkov kot v letu 2017. 
19 Povečalo se je drugo delo v zbirki: promocija zbirke, raziskovalno delo, urejanje glasbenih rokopisov, razstave, projekti itd. 
20 Osnovna redakcija Glasbene in filmske čitalnice zaradi obnove in novih postavitev gradiva je bila v letih 2016 in 2017 
zaključena. Odslej bo potekala le še vsakoletna permanentna redakcija v okviru prostega pristopa. 
21 Št. informacij upada, odkar je odprta Glasbena in filmska čitalnica, kjer je gradivo za uporabnike prosto dostopno. 

I 
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Tabela 60: Prispevek Glasbene in filmske zbirke UKM v COBISS.SI v letu 2018 

 

 
Št. bibliografskih enot 2018 Št. bibliografskih enot 

2017 

Indeks 
18/17 Načrtovano Realizirano 

COBIB.SI - kreirani 100 155 131 118 

COBIB.SI - kopirani 1.000 846 1.133 75 

CONOR.SI – kreirani 
ali redaktirani 

50 155 98 158 

 
 

2.7.2 Kartografska zbirka 
 
 

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 
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. 
 
 

Tabela 61: Dotok kartografskega gradiva v letu 2018 
 

Kartografsko 
gradivo 

Dotok Inventarizacija 2018 
Inventarizacija 2017 Indeks 18/17 

Načrt. Real. Načrt. Real. 

Št. enot22 120 150 120 146 122 119 

 
 

Tabela 62: Načrtovano delo v zbirki letu 2018 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. informacij 
2018 Število bibliografskih 

enot oz. informacij 2017 
Indeks 
18/17 

Načrtovano Realizirano 

Vsebinska obdelava  60 73 65 112 

Redakcije 2 2 6 33 

Posredovanje informacij 10 7 11 63 

Izposoja/čitalniška izposoja 3/10 1/71 5/25 20/284 

 
 

Tabela 63: Prispevek Kartografske zbirke UKM v COBISS.SI v letu 2018 
 

 Število bibliografskih enot 2018 Število bibliografskih enot 2017 Indeks 18/17 

COBIB.SI - kreirani 3 1 300 

COBIB.SI - kopirani 70 65 107 

 
 

Tabela 64: Zbirka 
 

Kartografsko gradivo 2018 2017 Indeks 18/17 

Število enot 10.625 10.479 101 

 

                                                           
22 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. 
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2.7.3 Rokopisna zbirka 
 
Dejavnost 

Rokopisna zbirka pridobiva (z nakupi, darovi) rokopisno gradivo iz domače regije. Gradivo se obdeluje 
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). Rokopisno gradivo se 
hrani v posebnih depojih v ognjevarnih omarah z ustrezno klimo (temperatura in vlaga), ki jo dnevno 
nadziramo. Ob upoštevanju posebnih pogojev je rokopisno gradivo za uporabnike na voljo v čitalnici 
EDPZ, večkrat pa je samostojno ali v sklopu drugih razstav predstavljeno širši javnosti. 
Skrbnica Rokopisne zbirke je vodja EDPZ dr. Vlasta Stavbar. 
 

zpostavljamo v 2018 
Zbirka je bogatejša za rokopisno gradivo v obsegu 11 enot, ki smo jih pridobili v sodelovanju s 
posamezniki in inštitucijami:  

 zapuščina nekdanjega ravnatelja UKM in kulturnega zgodovinarja dr. Bruna Hartmana (dopolnitev 
zapuščine), 

 zapuščina nekdanjega ravnatelja, pesnika in literarnega zgodovinarja Janka Glazerja, 

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

 korespondenca Marije Maister (6 pisem), 

 rokopisno gradivo Rudolfa Maistra v zvezi z Maistrovo knjižnico (dar Boruta Maistra), 

 rokopisno gradivo pisatelja in pesnika Toneta Dodleka, 

 več manjših rokopisnih enot. 
 
 
 
 
 
 

Pismo Marije Maister. UKM, Rokopisna zbirka 
(pridobljeno 2018) 

 
 
 

 
 
 

 
 

Promocija mariborske pisne kulturne dediščine -  v letu 2018 smo nadaljevali z graditvijo Repozitorija 
UKM (e-UkM) (vnos digitaliziranih objektov in metapodatkov, redaktorsko delo). Rokopisno gradivo 
najdemo v naslednjih zbirkah: Iz zakladnice UKM, Mariborenzija, Domoznanske pripovedi, Štajerska, 
Zapuščine UKM. 
 
V letu 2018 so bila v okviru programa OOK – sodelovanje z Mariborsko knjižnico, zagotovljena finančna 
sredstva za digitalizacijo. Prav tako smo v okviru projekta kulturne dediščine – kulturni projekti MOM 
s projektoma Včasih zasebno in Maistrova knjižnica v Maistrovem letu (interventna sredstva MOM) 
uspeli digitalizirati gradivo. S pridobljenimi finančnimi sredstvi in z lastnimi viri ter v sodelovanju z 
drugimi kulturnimi institucijami smo digitalizirali nekaj rokopisnih enot, ki so del rokopisnega gradiva 
petih osebnih zapuščin: Štrekelj, Simonič, Wurzer, Špindler, Hausmann. Rokopisi, digitalizirani v 
prejšnjih dveh letih, pa so uvrščeni v Repozitorij UKM ali so dosegljivi na portalu Kamra ter na spletnem 
mestu Mariborski kinematografi.  
 
 

I 
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Že od novembra 2016 lahko uporabniki 24 ur na dan in 7 dni v tednu pregledujejo rokopisno gradivo 
UKM, med drugim tudi najstarejšo rokopisno knjigo, ki jo hrani UKM, delo Petra Lombarda iz 12. 
stoletja. 
 
 

Tabela 65: Dotok in inventarizacija rokopisnega gradiva v letu 2018 
 

Rokopisno 
gradivo 

Dotok Indeks 
realizacije 

Inventarizacija Indeks 
realizacije Načrtovano Realizirano Načrtovano Realizirano 

Št. enot 20 1123 55 50 69124 1.382 

 
 

Tabela 66: Delo zbirke v letu 2018 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 

2018 

Število bibliografskih enot 
oz. enot informacij 

2017 

Indeks 
18/17 

Načrtovano Realizirano 

Urejanje oz. obdelava 50 75 75 100 

Posredovanje informacij 30 44 38 116 

Izposoja/čitalniška izposoja 70 143 113 127 

 
 

2.7.4 Zbirka drobnih tiskov 
 
Dejavnost 

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 2018 
Glazerjeva knjižnica v UKM - V letu 2018 je UKM pričela z uresničitvijo prenosa zapuščine osebne 
knjižnice Janka Glazerja iz njegove domače delovne sobe v Rušah v svoje prostore, z namenom 

ohranjanja kulturne dediščine, dostopne uporabnikom knjižnice in širši javnosti. 
 
Po dogovoru ravnateljice UKM dr. Zdenke Petermanec je bil v poletnih mesecih sklenjen dogovor z 
dediči prof. Alenko Glazer in prof. dr. Damjanom Zazulo, da se knjižna in rokopisna zapuščina knjižnice, 
vključno z opremo in umetniškimi deli, s pogodbo o darovanju prepusti Univerzitetni knjižnici Maribor 
in je s tem prepuščena javnosti. UKM se je zavezala umestiti knjižnico v svoje prostore in jo pod 

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

I 
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poimenovanjem Glazerjeva knjižnica hraniti, varovati in predstavljati. Za ureditev smo pridobili 
sponzorska sredstva DEM, d.o.o., Pošte Slovenije, d.o.o. in podjetnika Marka Novaka iz Hrastja. Razliko 
v sredstvih za ureditev prostora smo krili iz sredstev Kluba prijateljev UKM. 
 

Prenos osebne knjižnice kot 
celote je bil skrbno načrtovan 
in izveden projekt in je 
potekal v obdobju od avgusta 
do konca leta 2018 v več 
fazah. Za izvedbo je bila 
odgovorna skrbnica Zbirke 
drobnih tiskov. Stanje celotne 
knjižnice, posamezne 
postavitve polic in pohištvo 
ter predmeti so se v matični 
knjižnici v Rušah podrobno 
fotografsko dokumentirali. 
Sama selitev je zajemala 
rokopisno gradivo, knjige in 
opremo. Popisali smo 

prevzeto opremo in 
predmete. Knjižno gradivo in 
rokopisi so bili prepeljani v 
prostore UKM, kjer se je vsaka 
posamezna enota očistila. 
Sledilo je označevanje gradiva 
in rekonstrukcija matične 
postavitve. 
 
 
 
Glazerjeva knjižnica v UKM sledi 
postavitvi v prejšnjem okolju 

 
 
 
 

Postavitev osebne knjižnice Janka Glazerja v prostorih UKM skoraj v celoti sledi matični postavitvi 
knjižnice v njenem prvotnem okolju, seveda z manjšimi prilagoditvami. V novem okolju posebne zbirke 
bo Glazerjeva knjižnica zaživela kot javni prostor za manjše dogodke ali knjižne predstavitve, hkrati pa 
bo na voljo kot prostor, namenjen poglobljenemu študiju posameznikov ali manjših skupin. 
 
Skozi vse leto je skrbnica predstavljala obe zbirki obiskovalcem in študentskim skupinam ter 
predstavljala Maistrovo knjižnico. Kot soavtorica je sodelovala pri več razstavah in dogodkih ter tudi 
pri kreiranju dveh novih digitalnih zbirk za portal Kamra (100. let elektrarne Fala in Janez Koprivnik).  
 
Ob strokovnem sodelovanju z gospo Prosenc smo v UKM novo podnaslovili umetniška dela. Opravljena 
je bila vsakoletna inventura umetniških del. 
 
Strokovno smo odbrali, pregledali in sprejeli gradivo iz zapuščine mojstra fotografije Boga Čerina. Po 
prevzemu se je gradivo sortiralo in hkrati se je pričela bibliografska obdelava. Skrbnica je sodelovala še 
pri prevzemu gradiva iz zapuščine Mateja Svetela. 
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V okviru redne dejavnosti se je opravila inventura na izbranih segmentih gradiva, pregledovalo in 
razvrščalo se je gradivo obveznih izvodov in darov, vse inventarizirane enote so bile opremljene in 
pospravljene. V zbirki je bila manipulativna pomoč iz naslova javnih del zgolj občasna. 
 

Tabela 67: Dotok in inventarizacija drobnih tiskov v letu 2018 
 

Gradivo 
Dotok Inventarizacija 2018 Inventarizacija 

2017 
Indeks 
18/17 Načrt. Real. Načrtovano Realizirano 

Drobni tiski   220 286 308 92 

Razglednice   40 33 69 47 

Slikovno 
gradivo 

  5 53 31 170 

Voščilnice   0 16 0 1.600 

Lepaki   10 21 6 350 

PKG   100 inv./2.50025 
310 inv./ 

3.20825 

388 inv./ 

3.40025 
79/94 

PKG LEP   30/60 217/800 72/150 301/533 

Skupaj 
1.10026/ 
3.00027 

1.30026/ 

3.00027 

405 inv./ 

2.80025 

936 inv./ 

4.00825 
874 inv./ 3.80025 107/105 

 
 

Tabela 68: Inventarizacija gradiva zbirke v letu 2018 po vrstah gradiva 
 

Gradivo 
Osnovni izvodi Arhivski izvodi Skupaj enote 

2018 
Skupaj enote 

2017 
Indeks 
18/17 naslovi enote naslovi enote 

Drobni tiski 148 157 129 129 286 308 93 

Razglednice 
(in 
fotografije) 

24 32 1 1 33 69 48 

Slikovno 
gradivo 

46 52 1 1 53 31 171 

Voščilnice 1 8 1 8 16 0 0 

Lepaki 18 21 0 0 21 6 350 

PKG 148 157/1.608 144 153/1.600 310/3.208 388/3.400 79/94 

PKG LEP 69 110/400 66 107/400 217/800 72/150 301/533 

Skupaj 454 537/2.00825 342 399/2.00025 
936/ 

4.00825 

874/ 

3.80025 
107/105 

 
 

Tabela 69: Delo v zbirki v letu 2018 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 2018 Število bibliografskih enot 

oz. enot informacij 2017 
Indeks 
18/17 

načrtovano realizirano 

Bibliografska obdelava 300 454 325 140 

Vsebinska obdelava 300 454 350 130 

Redakcije 10 10 20 50 

Posredovanje informacij 60 60 60 100 

Izposoja/čitalniška izposoja 150/500 307/905 150/500 204/181 

 

                                                           
25 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. 
26 Številka prikazuje v zbirko vključene darove (pregledanih jih je bilo še dvakrat toliko). 
27 Redni dotok obveznih izvodov vodi EPOKG. 
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Tabela 70: Prispevek Zbirke drobnih tiskov UKM v COBISS.SI v letu 2018 

 

 

Število bibliografskih enot 
2018 

Število bibliografskih 
enot 
2017 

Indeks 
18/17 

načrtovano realizirano 

COBIB.SI - kreirani 125 105 98 107 

COBIB.SI - kopirani 200 349 202 173 

CONOR.SI - kreirani 2 2 3 67 

 
 

Tabela 71: Zbirka 
 

Drobni tiski 2018 2017 Indeks 18/17 

Število enot25  
167.777 inv./ 
205.751 enot 

166.841 inv./ 
201.743 enot 

101/102 

 
 

2.7.5 Zbirka raritet in stare periodike 
 
Dejavnost 

Urejanje, posredovanje informacij in izjemna čitalniška izposoja raritet in stare periodike ter priprava 
gradiva za mikrofilmanje in digitalizacijo. Izbor in uvrščanje gradiva iz rednega fonda v zbirko raritet in 
stare periodike poteka v EDPZ (sodelovanje z EPOKG). Skrbimo za ustrezno hranjenje gradiva 
(kontroliranje vlage in temperature v depojih). Opremljanje gradiva poteka po strokovnih načelih v 
sodelovanju s knjigoveznico. Gradivo shranimo v ovoje, škatle, žepke iz trajno obstojnih materialov. 
 
Digitalizirali smo del mariborske periodike (2. del) ter nadaljevali z uvrščanjem digitalizirane stare 
periodike v Repozitorij UKM. 
 

Tabela 72: Delo v zbirki v letu 2018 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot informacij 2018 
Število 

bibliografskih enot 
oz. enot informacij 

2017 

Indeks 18/17 
načrtovano realizirano 

Urejanje 300 450 450 100 

Mikrofilmanje in 
digitalizacija 

3 naslovi 6 6 300 

Posredovanje 
informacij 

80 148 110 135 

Izposoja/čitalniška 
izposoja 

150 enot raritete/100 
enot stare periodike 

136 enot raritet/ 
222 enot stare periodike 

180 enot raritet/ 
145 enot stare 

periodike 
76/153 

 

Stanje zbirke ob koncu leta 2018 po lokacijah: 

 skladišče raritet (SR) - raritetno monografsko gradivo: 3.738 enot oz. inventarnih številk (prirast v 
l. 2018: 112 naslovov, 136 enot), 

 skladišče raritet (SRP) - raritetna periodika - Mariborenzija in Štajerska: 3.375 enot oz. inventarnih 
številk (prirast v l. 2018: 73 naslovov, 570 enot (inv. št.), 

 DEPO - periodika iz obdobja Avstro-Ogrske in stare Jugoslavije: 1.675 enot oz. inventarnih številk 
(prirast v l. 2018: 15 naslovov, 130 enot), 

 skladišče raritet (SRP) - raritetna periodika skupaj: 5.050 enot. 
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2.7.6 Maistrova knjižnica 
 
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 osebno 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 2018 si je Maistrovo knjižnico ogledalo 22 skupin oz. 220 obiskovalcev.  
 
Njena skrbnica je vodja EDPZ dr. Vlasta Stavbar. 
 

zpostavljamo v 2018 
16. novembra 2018 je Vlada Republike Slovenije razglasila Maistrovo knjižnico za kulturni spomenik 
državnega pomena. 

 
Pregled aktivnosti v letu 2018: 

 V letu 2018 smo povečali aktivnosti za razglasitev Maistrove knjižnice za kulturni spomenik 
državnega pomena (pobude poslancev, poslansko vprašanje, medijska podpora). 

 Z nastopom nove vlade v letu 2018 smo vladno ekipo ponovno seznanili z aktivnostmi s poudarkom 
na obeležitvi 100. obletnice bojev za severno mejo in vlogo generala Rudolfa Maistra v letu 1918. 

 Obisk predsednika vlade g. Marjana Šarca v Maistrovi knjižnici (november 2018). 

 Razglasitev Maistrove knjižnice za kulturni spomenik državnega pomena (odlok, 16. 11. 2018, 
objava v Uradnem listu). 

 Pred državno proslavo ob 100. obletnici bojev za severno mejo nas je obiskal minister za kulturo in 
simbolno predal obeležje. 

 Slavnostni govornik, predsednik državnega zbora na državni proslavi seznani slovensko javnost z 
razglasitvijo. 

 
 
 
 
 
 
 
Po razglasitvi smo se še bolj usmerili v promocijo Maistrove knjižnice in z njo povezane objave. Pripravili 
smo prevod teksta za zloženko v nemškem in angleškem jeziku. 

I 
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Po dolgoletnih prizadevanjih, 
strokovnih utemeljitvah, s podporo 
politikov in javnosti je ena najlepših 
osebnih knjižnic zgodovinsko izjemne 
osebnosti dobila tudi formalni status 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Predsednik vlade 
Marjan Šarec si je 
na prvem obisku v 
Mariboru v sklopu 
obiska Univerze 
ogledal tudi 
Maistrovo 
knjižnico in z 
zanimanjem 
prisluhnil 
predstavitvi 
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2.8 TAJNIŠTVO UKM  
 
Dejavnost  

Vodenje, koordinacija in soodločanje o delu enote z upravno-tehničnimi službami, usklajevanje 
zakonodaje in internih aktov. Skrbimo za finančno in računovodsko poslovanje UKM, ki se izvaja 
skladno z odločitvami pristojnih organov in vodstva knjižnice. Izvajamo ukrepe za racionalno in 
ekonomično uporabo finančnih sredstev ter za doseganje pozitivnega poslovnega izida. Sledimo 
odločitvam vodstva 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, beležimo prireditve v dvorani, evidence sej in delovnih sestankov, pošiljamo 
sporočila po elektronski pošti, sodelujemo v komisijah in delovnih skupinah UM, skrbimo za 
vzdrževanje objekta in okolice, periodično pregledujemo naprave in opremo z dnevnimi obhodi po 
stavbi, opravljamo kurirska dela in prevoze knjižničnega gradiva, nadziramo prihode in odhode iz 
stavbe in varujemo objekt po zaključku delovnega časa. 
 

Druge redne 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 2017, mesečna priprava kadrovskih podatkov za obračun plač za zaposlene in javne delavce, 
izdelava poročila o izvedenih javnih naročilih za leto 2017, vzdrževanje kadrovske baze RIS4i, 
sodelovanje pri izdelavi kadrovskega načrta in programa dela za leto 2018, izredne plačane odsotnosti 
z dela, vodenje kadrovskih oz. personalnih map, priprava potnih nalogov in vodenje evidence o 
službenih poteh, priprava različnih statističnih podatkov za potrebe vodstva UKM, vzdrževanje 
kadrovske baze KIS, vodenje evidence javnih naročil malih vrednosti, prijava podatkov o pokojninskem 
in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju. 

 
zpostavljamo v 2018 
Ob 30. obletnici knjižnične stavbe ugotavljamo, da se knjižnica tudi dandanes sooča s podobnimi 
izzivi: prostorsko stisko in zagotavljanjem zadostnih finančnih sredstev za poslovanje, sodobno 

opremo, problematiko skladišč ter prostorov za uporabnike. 

 

Ob obletnici smo pripravili strokovni omizji Pogled nazaj in Pogled naprej, kjer je bilo govora o gradnji in kasneje 
selitvi knjižnice, njenem razvoju ter umeščanju v prostor ter o prihodnosti knjižničnih zgradb v spremenjenem 

načinu življenja, izobraževanja in pretoka informacij 

I 
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Leto 2018 se je glede na slabše napovedi iz začetka leta končalo dokaj ugodno. NLB d. d. nam je namreč 
podarila odslužene premične kovinske regale. Našo investicijo so predstavljali stroški demontaže, 
transporta iz Domžal v Maribor in montaže v arhivskem depoju knjižnice. Na ta način smo ugodno 
pridobili nujno potrebne premične regale. Seveda je to le delna rešitev, saj za celovito rešitev regalov 
za arhivski depo (ocenjena vrednost investicije je cca. 360.000 EUR) s strani MIZŠ še nismo prejeli 
pozitivnega odgovora. 
 
Za uporabnike smo kupili nove stole, ki so nadomestili odslužene v drugem nadstropju. V tretjem 
nadstropju pa smo odstranili pokvarjene žaluzije. Nove bodo predvsem v poletnih dneh, ko je tudi 
izpitno obdobje, preprečevale bleščanje in vdor toplote v prostor. V poletnih mesecih se srečujemo 
tudi z večjo obremenitvijo klimatov, ki ohranjajo znosno temperaturo v knjižnici. Nesrečen splet 
okoliščin je pripeljal do tega, da napake na klimatih ni bilo možno odpraviti nemudoma, ampak je to 
trajalo več tednov - prav v času povišanih poletnih temperatur. 
 
V poletnem času smo pridobili zapuščino osebne knjižnice Janka Glazerja ter uredili prostor v prvem 
nadstropju z izvirnim pohištvom, prilagojenim prostoru. UKM je investirala sredstva v prenovo prostora 
z novimi talnimi in stenskimi oblogami. Ohranili pa smo izvirne starinske knjižne police, na katerih je 
postavljeno gradivo, ki ga je vsa leta zbiral in urejal Janko Glazer. Z njegovim osebnim pohištvom, tj. 
pisalno mizo in klubsko mizico s foteljema sedaj nov prostor v UKM izžareva domačnost. Prostor je tako 
dobil podobo delovnega kabineta, ki ima v osrednjem delu postavljeno Glazerjevo delovno mizo. 
 
UKM je po zgledu drugih fakultet in knjižnic pristopila k ponudbi nove storitve za uporabnike, to je 3D-
tiskanje. Preučili smo več možnosti nabave tiskalnika in obliko storitve, ki bi jo lahko ponudili 
uporabnikom. 
 
Ob vseh spremembah, ki se dogajajo okrog nas, smo postali pozorni tudi na nove trende pri finančnih 
storitvah. Le-ti so zanimivi tudi za knjižničarje, saj so uporabniki storitve doslej plačevali z gotovino ali 
plačilnimi karticami. Z uvedbo spletnega vpisa pa se je pojavila možnost plačevanja preko spleta. 
Seveda nove oblike transakcij prinesejo nove delovne postopke, ki jih je potrebno pred pričetkom 
uporabe preveriti (testirati). Z védenjem, da imajo nove oblike transakcij zelo velik potencial, smo se 
naloge lotili celovito. Ugotovili smo, da lahko spremembe prinesejo pozitivne učinke, ki pa v osnovi 
pomenijo največji učinek v spremenjenih navadah uporabnikov – postopen umik možnosti plačevanja 
z gotovino, ki bi ga nadomestilo plačevanje s kartico, mobilnimi telefoni, pametnimi urami ter 
neposrednimi bančnimi nakazili (na bančnem okencu ali na spletu). 
 
Na tehničnem področju smo posodobili še en segment, ki je več let čakal, da pride na vrsto. To je nova 
telefonska centrala, ki je zamenjala staro, v uporabi neprekinjeno od l. 2001. Iskali smo cenovno 
ugodno rešitev, zato nismo v celoti nadomestili telekomunikacijskih naprav, saj bi bil strošek previsok. 
Nova telefonska centrala je tako kompatibilna z obstoječimi telefonskimi terminali (aparati), omogoča 
pa implementacijo v računalniško okolje, kar načrtujemo v letu 2019. Nove digitalne tehnologije so že 
nadomestile analogno komunikacijo tudi na drugih področjih, ki jih vzdržujejo zunanji izvajalci, npr. 
sistem požarne centrale, sistem senzorjev za izliv vode. 
 
UKM se je v letu 2018 pripravila in prilagodila na spremenjeno zakonodajo, ki dodatno opredeljuje 
varovanje osebnih podatkov (Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov - GDPR). Več zaposlenih 
je bilo neposredno vpetih v usklajevanje pravilnikov in navodil, ki opredeljujejo delovne postopke in 
rokovanje z osebnimi podatki. Prav tako smo z novostmi seznanili vse zaposlene, ki se ob svojem delu 
srečujejo z osebnimi podatki. Na skrbno ravnanje z osebnimi podatki smo bili pozorni že pred tem, po 
uvedbi GDPR pa smo na tem področju še bolj pazljivi. Med večje spremembe sodi tudi prilagoditev 
načina obveščanja zainteresirane javnosti o dogodkih in prireditvah v UKM. 
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Enota tajništva oz. zaposleni iz enote so vpeti v večino dogodkov, ki jih organiziramo v UKM. Eden od 
teh je bilo tudi mednarodno usposabljanje knjižničarjev v okviru programa Erasmus+, ki ga je UKM 
organizirala že drugič. Na usposabljanje se je prijavilo 9 udeležencev iz različnih držav. Kot leto poprej 
smo na goste naredili izjemno pozitiven vtis, zaradi česar želimo vezi negovati in vzdrževati tudi v 
bodoče. S sofinanciranjem UM, ki je prevzela več kot 70 % delež stroškov, bi lahko tovrstna 
usposabljanja izvajali tudi v bodoče.  
 
Za pozitivno promocijo UKM je poskrbela Komisija za promocijo. Z zunanjim sodelavcem je uskladila 
režijo promocijskega videa o knjižnici. UKM ima urejen portal YouTube, kamor nameščamo 
videoprodukcijo, ki nastane v knjižnici, in na tem mestu je objavljen tudi promocijski video o UKM. 
 
Konec leta 2018 smo sporazumno prekinili sodelovanje z najemnikom gostinskega lokala Sova. UKM je 
pristopila k iskanju novega najemnika, saj smo želeli, da lokal obratuje s čim krajšo prekinitvijo. 
Postopek izbire je bil zaključen v začetku l. 2019.  
 
 

2.8.1 Finančno-računovodska služba 
 
Dejavnost 

FRS-služba zajema naslednje aktivnosti: 
organizacija sistema vodenja knjigovodstva in poslovnih knjig, spremljanje zakonodaje in 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 2018, priprava in oddaja podatkov o dohodnini 
za leto 2017, izdelava premoženjske bilance za leto 2017, sestava računovodskih podatkov za 
statistično poročilo Cezar in za samoevalvacijsko poročilo, izdelava kvartalnih poročil ter poročila o 
uspešnosti poslovanja z oceno do konca leta 2018, spremljanje načrta varčevalnih ukrepov v letu 2018, 
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 2018. 
 
Pri svojem delu sodelujemo tudi z drugimi enotami, zlasti z EPOKG (nabava gradiva), na tedenskih 
sestankih se srečujemo s tajnikom UKM, z ostalimi vodji na temo delovne uspešnosti, ocenjevanja in 
napredovanja na delovnem mestu. Prav tako se udeležujemo sestankov računovodij na UM, kadar je 
to potrebno zaradi aktualne problematike. 

 
zpostavljamo v 2018 
Pripravili smo finančni načrt in dva rebalansa finančnega načrta UKM za leto 2018, sodelovali pri 
pripravi programa dela UKM za leto 2019, izdelali računovodsko poročilo za leto 2017, letni obračun 

DDV, pripravili smo predlog za presistemizacijo delovnega mesta računovodja z utemeljitvijo in 
ovrednotenjem finančnega učinka. Zlasti v drugi polovici leta smo intenzivno komunicirali s 
financerjem MIZŠ, da bi pridobili dodatna sredstva za financiranje dejavnosti. Dodatna sredstva niso 

I 
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bila odobrena, zato je bilo nujno skrbeti za tekočo likvidnost in usklajevati razpoložljiva sredstva z 
obveznostmi do poslovnih partnerjev. 
 

2.8.2 Tehnična služba 
 
 

zpostavljamo v 2018 
Za gradivo v skladiščih smo pridobili kovinske regale v skupni dolžini cca. 800 tekočih metrov. 
Investicija je povezana s prestavljanjem gradiva, saj del rednega knjižničnega fonda selimo v drugo 

skladišče, ki je arhivski depo. Prestavljanje je načrtovano v več fazah in se bo izvajalo dolgoročno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S podarjenimi premičnimi kovinskimi regali bomo v skladiščih 
vsaj delno ublažili prostorsko stisko 

 
 
 
 

 
 
 
  

I 
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3.1 KNJIŽNIČNI INFORMACIJSKI SISTEM UNIVERZE V MARIBORU 
 

3.1.1 Komisija za knjižnični sistem 
 
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. 
 

V mandatnem obdobju 2018 – 2022 so člani Komisije za knjižnični sistem: 

 dr. Zdenka Petermanec, Univerzitetna knjižnica Maribor, 

 Nevenka Balun, Fakulteta za zdravstvene vede, 

 prof. dr. Irena Ban, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 

 Anita Breceljnik, Fakulteta za organizacijske vede, 

 Mojca Garantini, Filozofska fakulteta, 

 red. prof. dr. Dragica Haramija, Pedagoška fakulteta, 

 dr. Vesna Mia Ipavec, Fakulteta za logistiko, 

 doc. dr. Tadeja Kraner Šumenjak, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 

 Ines Luetić Gusel, Ekonomsko poslovna fakulteta, 

 Nina Malovrh, Fakulteta za turizem, 

 doc. dr. Blaž Markelj, Fakulteta za varnostne vede, 

 Mojca Markovič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 

 doc. dr. Uroš Maver, Medicinska fakulteta, 

 prof. dr. Iztok Banič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 

 izr. prof. dr. Zdravko Praunseis, Fakulteta za energetiko, 

 dr. Jerneja Prostor, Pravna fakulteta, 

 doc. dr. Peter Šenk, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, 

 izr. prof. dr. Simon Špacapan, Fakulteta za strojništvo, 

 Mojca Žlogar, Študentski svet Univerze v Mariboru (mandat do 24. 4. 2020), 

 Tjaša Pavšič, Študentski svet Univerze v Mariboru (mandat do 24. 4. 2020), 

 Mufid Muharemović, Študentski svet Univerze v Mariboru (mandat do 24. 4. 2020). 
 

 

Komisija za knjižnični sistem se je v študijskem letu 2017/2018 sestala na treh rednih sejah. Obravnavali 
so naslednje teme: 

 program dela KISUM 2018; 

 razdelitev prispevka za knjižnice za študijsko leto 2018/2019; 

 sofinanciranje znanstvene literature za 2019; 

 skupne naloge knjižničnega sistema in finančno ovrednotenje; 

 razpis ARRS za sofinanciranje znanstvene literature (deziderati); 

 oddajanje doktoratov v Proquest Dissertation and Theses Global (sprememba); 

 osnutek Pravilnika o odprtem dostopu na UM; 

 vpisni list za študijsko leto 2018/2019; 

 evidenca obdelave osebnih podatkov v knjižnicah; 

 predstavitev osnutka dokumenta Strategija razvoja VK; 

 spletni vpis v knjižnice UM. 
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3.1.2 Knjižnična mreža Univerze v Mariboru 
 

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 knjižnico Fakultete 
za energetiko. 
 

Univerzitetna knjižnica je tudi v letu 2018 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), mag. Natalija Orešek (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 s skupno 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 
informacijski sistem UM približuje sodobnemu modelu, v katerem so vse knjižnice na univerzi 
funkcijsko povezane. 
 

Glavne teme sestankov v letu 2018 so bile: 

 COBISS3/Izposoja – novosti; 

 sofinanciranje članic znanstvene literature za 2019; 

 poročilo o nabavi znanstvene literature, inventarizacija, razpis ARRS za 2019; 

 poročilo o rezultatih razpisa ARRS za sofinanciranje mednarodne znanstvene literature za 2019; 

 samoevalvacija knjižnične dejavnosti za študijsko leto 2016/2017; 

 varovanje avtorskih pravic (uvezanje člankov v doktorske disertacije); 

 javna obravnava Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru; 

 predstavitev študijskega obiska Nevenke Balun z naslovom »Wegmans School of Nursing« in Lavery 
Library, St. John Fisher College«, Rochester, NY, ZDA (Nevenka Balun); 

 spremembe glede oddaje doktoratov v bazo Proquest D & T; 

 poročilo – analitika odprtega dostopa (ARRS); 

 poročilo o delovanju DKUM – predstavitev s senata UM; 

 novi kazalniki za knjižnično dejavnost v samoevalvaciji članic in drugih članic za študijsko leto 
2016/2017 (poročilo s 14. seje KOKU); 

 spletni vpis v knjižnice UM; 

 ažuriranje baze članov knjižnic UM; 

 obrazec za oddajo del v DKUM; 

 Študentski oktober, itd. 
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3.2 SODELOVANJE S PARTNERSKIMI USTANOVAMI (NUK, CTK, IZUM, OOK – 
MARIBORSKA KNJIŽNICA) 

 
UKM sodeluje s partnerskimi knjižnicami in drugimi sorodnimi ustanovami v Sloveniji in tujini. 
Najtesnejše je sodelovanje z matičnimi fakultetnimi knjižnicami na univerzi. 
 
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 8. strokovnega srečanja 
slovenskih nabavnih konzorcijev mednarodne znanstvene literature z naslovom Pogled na odprto 
znanost, ki je potekalo 11. septembra 2018 v Ljubljani. Mag. Dunja Legat je na tej konferenci sodelovala 
s prispevkom University of Maribor Press – challenge to complete the university scientific 
communication cycle.  
 
S kolegi iz Narodne in univerzitetne knjižnice smo se srečali na delovnem sestanku v UKM 7. marca 
2018. Spregovorili smo o naslednji problematiki: 
1. Katalogizacija: 

 pričetek uporabe CatSi za izdelavo CIP-zapisov, 

 obvezni izvodi / neprejeta slovenika - monografije in neknjižno gradivo: dogovor o 
vzajemnem obveščanju, 

 kontinuirani viri: neustreznost lokalnih vzporednih zapisov, kontrola dotoka – 
nefunkcionalnost v določenih primerih, 

 monografije – privezki, 

 arhivski izvodi – vidnost le-teh pri kontinuiranih virih. 
2. Bibliografska obdelava gradiva posebnih knjižničnih zbirk (enotna bibliografska obdelava). 
3. Digitalizacija (koordinacija, portal digitalizacije). 
4. Trajno ohranjanje digitalnih objektov v DKUM in Repozitoriju UKM (razvoj programskih vmesnikov 

- NUK). 
5. Aplikacija za pokrivanje celotnega procesa digitalizacije (funkcionalnosti post procesiranja in OCR 

skenogramov). 
6. Europeana (posredovanje metapodatkov o svojih digitalnih virih). 
7. Izobraževanje o novostih vsebinske obdelave (na lokaciji UKM). 

 
S predstavniki IZUM-a smo se sestali 5. aprila 2018 v UKM. Obravnavali smo naslednje teme: 

 oblikovanje e-naročilnice za članke; 

 vpis povezav do virov na dLib v lokalno bazo UKM; 

 začasna nedostopnost zaključnih del študija; 

 tekoča problematika v segmentih COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Izposoja. 

 
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. 
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3.3 FAKULTETA ZA ENERGETIKO 
 
UKM je prevzela skrbništvo knjižnice FE maja leta 2013. Knjižnica deluje na dveh lokacijah, v Krškem in 
v Velenju. 
 
V letu 2018 smo v dar prejeli 144 naslovov knjižnega gradiva, predvsem temeljne študijske literature iz 
področja energetike. V lokalni bazi knjižnice (COBIB/FEKRS) je bilo obdelanih 185 enot knjižnega 
gradiva, 62 enot serijskih publikacij in 70 enot zaključnih nalog študentov, ki smo jih povezali z DKUM. 
Za potrebe osebnih bibliografij smo v bazo COBIB/FEKRS vnesli 93 bibliografskih zapisov z 
odgovarjajočimi dopolnitvami sekundarnih avtorstev v bazi CORES in dopolnili avtorske mape. Za revijo 
JET, ki jo izdaja FE, smo obdelali 20 člankov in uredili avtorstva v bazi CORES ter članke povezali s 
spletno izdajo revije. V normativni bazi CONOR smo kreirali 75 zapisov, napačno povezane normativne 
zapise smo povezali z ustreznimi bibliografskimi zapisi. Svetovali smo pri vrednotenju bibliografij za 
raziskovalce. 
 
Študentom smo izdelali in posredovali 34 vrstilcev UDK pred tiskom zaključnih del ter izdali 36 potrdil 
o poravnanih obveznostih do knjižnice. Po medknjižnični izposoji smo posredovali 23 knjig. 
 
V letu 2018 smo pregledali sezname osnovne študijske literature, ki jo bodo uporabljali v prenovljenih 
študijskih programih na UM FE (VS, UN, MAG). V 2019 bomo pripravili predlog za nakup gradiva. 
 
Storitve knjižnice vsako leto predstavimo na uvodnem dnevu za bruce, na obeh lokacijah. Študentom 
smo zagotovili ustrezen prostor za študij ter 3 osebne računalnike. 
 
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.). 
 
 

3.4 OBISKI V KNJIŽNICI 
 
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 2018 so knjižnico med drugimi obiskali: 

 dr. Pierre-Yves Fux, veleposlanik Švice (11. 4. 2018), 

 mag. Sigrid Berka, veleposlanica Republike Avstrije (16. 1. 2018), 

 Mojca Kumerdej, pisateljica (25. 4. 2018), 

 Marjan Šarec, predsednik vlade Republike Slovenije (23. 10. 2018), 

 Sigrid Reinitzer, bivša direktorica univerzitetne knjižnice v Gradcu (27. 11. 2018), 

 Prof. dr. Franjo Štiblar, ekonomist in pravnik (10. 12. 2018), 

 Myles Geiran, veleposlanik Republike Irske (18. 10. 2018), 

 Margaret Rudolf, častna konzulka Slovenije v Kanadi (16. 11. 2018), 

 prof. ddr. Igor Grdina, literarni zgodovinar (13. 12. 2018) 

 in drugi. 
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Leta 2018 smo v UKM drugič organizirali Erasmus izmenjavo bibliotekarjev. Teden je bil namenjen 
strokovnemu usposabljanju. UKM je pripravila program, ki je obsegal predstavitev knjižnice in njenih 
dejavnosti ter ponudbe. Vključen je bil tudi obisk knjižnice MF UM ter IZUM-a, del programa pa je bil 
namenjen spoznavanju mesta in okolice. ESTW je sofinancirala UM. Skupino gostujočih knjižničarjev 
so v letu 2018 sestavljali: Janette Guzmická in Dagmar Bugárová iz Slovaške (Slovak Agricultural 

University in Nitra), Ute Roth in Wiltrud Toussaint iz Nemčije (Universitätsbibliothek Bayreuth), Štefica 
Dodig iz Bosne in Hercegovine (School of Medicine University of Mostar), Antanina Apanavičiūtė iz 
Litve (Lithuanian university of health sciences), Anu Alppiranta iz Finske (Tampere University Library) 
ter Lucie Korhonova (Central Library 
of Charles University Prague) in 
Michaela Matoušková (Charles 
University, Faculty of Medicine in 
Pilsen) iz Češke. Med zaposlenimi v 
UKM in gosti so se stkale vezi, ki 
utegnejo voditi v nadaljnja 
strokovna sodelovanja. 
 
 

Knjižničarje, ki jih v UKM gostimo v 
okviru Erasmus izmenjave, vedno 
peljemo tudi na ogled našega 
najstarejšega mesta in tamkajšnje 
knjižnice 
 

 
 

Aktivna promocija UKM teče skozi vse leto z njeno ponudbo, storitvami, prireditveno in razstavno 
dejavnostjo in z neposrednim stikom zaposlenih z različnimi javnostmi. Za obveščenost javnosti in 
pozitivno medijsko podobo UKM, sledeč svoji promocijski strategiji, skrbi z uporabo številnih 
komunikacijskih kanalov (domača stran, FB-profil, napovedniki v medijih, adreme ciljnih javnosti, 
COBISS obveščanje, LCD-zasloni v knjižnici, ustna komunikacija) in s sistematičnim in aktivnim 
nagovarjanjem predstavnikov medijev. Stik z akademsko javnostjo negujemo z objavami na domači 
strani univerze in v univerzitetnem časopisu, širšo mestno javnost pa najbolj dosegamo s pogostim 
pojavljanjem v dnevniku Večer, ki tradicionalno prinaša največ medijskih objav o UKM – tako v klasični 
kot v spletni različici. 
 

Pojavljajo se tudi objave v številnih drugih tiskanih medijih, na radijskih valovih, zlasti mariborskih. 
Opazno se je zvišalo pojavljanje v televizijskih programih mariborskega studia in tudi nacionalne 
televizije. Vsa leta se močno zvišuje število objav v spletnih medijih. Ti se tudi sami številčno krepijo, a 
načeloma prinašajo krajše, večkrat povzete objave.   

 

Vsebinsko so objave zelo raznolike – od objav o prireditvah in razstavah v UKM, o pomembnih obiskih 
ali dosežkih knjižnice, do takih, ki omenjajo kak del knjižničnega fonda ali UKM navajajo kot lokacijo 
dogajanja. Več je tudi objav, v katerih se nekateri zaposleni pojavijo z neknjižnimi vsebinami, a je ob 
tem knjižnica navedena kot njihova afiliacija. Za medijsko pojavnost so sodelovanja UKM z drugimi 
akterji zelo pomembna, saj imajo ta tudi v promocijskem smislu sinergijski učinek. 
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Knjižnica se s svojimi storitvami, 
prireditvami in dogodki vse 
pogosteje pojavlja v medijih, o 
čemer priča tudi obširna 
bibliografija o UKM 

 
 
 

V letu 2018 je bila, ne da bi si UKM za to prizadevala, največjega odziva v medijih deležna udeležba 
zaposlenih UKM v stavki javnega sektorja. Drugi najvišji odziv je dosegla 30-letnica zgradbe UKM. Sledili 
so – sodelovanje UKM pri Dnevih knjige, obisk predsednika vlade Marjana Šarca v UKM in razglasitev 
Maistrove knjižnice za kulturni spomenik državnega pomena. Če upoštevamo še objave, povezane z 
Maistrovo knjižnico kot tako, udeležbo UKM v Maistrovem letu in predstavitev knjige o Maistru, je ta 
tema nasploh v letu 2018 pričakovano prinesla največ medijskih objav, ki vključujejo UKM. Precej je 
bilo tudi odzivov na razstave (Cankar, 100 let Fale, Študentske delovne brigade, Skozi njene oči, 
Slovenski narod in druge), Zasedanja s knjigami (Brvar, Lorenčič, Gombač, Rokerji pojejo pesnike in 
druga), prireditev Poezija povezuje, simpozije (Osebnosti slovenskega gledališča, ŠOA), dogodke iz cikla 
Spominjanja in dogodke ob Trubarjevem dnevu. Zelo odmeven je Uvajalni teden za bruce. Leta 2018 
je bila medijska pozornost bolj kot v preteklosti usmerjena tudi na dogodke Študentskega oktobra. 
 
V letu 2018 je nastal še predstavitveni film o UKM v izvedbi Tineta Franka, ki prispeva k sodobnejši in 
bolj vizualni promociji UKM. 
 
 

4.1 USMERJEVALNI SISTEM UKM 
 
Celovita prenova usmerjevalnega sistema UKM se je nadaljevala tudi v letu 2018, žal pa zaradi 
finančnih razlogov ni bila izpeljana, kot je bilo načrtovano. Po zasnovi koncepta, izbiri oblikovalke in 
pripravi elementov označevanja je v prejšnjih letih že bila izvedena namestitev usmerjevalnih tabel in 
kažipotov, označevanje polic ter vnos različnih vrst sporočil v knjižnični prostor.  
 
V letu 2018 je nastajala 3. faza – poimenovanje in označevanje študijskih sob ter načrtovanje opreme 
knjižničnega prostora s citati oseb, ki so študijskim sobam podarila imena. Delovna skupina je zastavila 
koncept, izbrala imena oseb in izbrala njihove citate. Koncept temelji na prepletu imen ljudi, povezanih 
s knjižnico nekoč in danes. Izbirali smo take, za katere smo menili, da so navdihujoči za študij, branje, 
raziskovanje, razmišljanje, ustvarjanje. Videli smo jih bolj kot spodbudo, deloma tudi razvedrilo in 
navdih za uporabnike, ne toliko kot poimenovanje na podlagi »zaslug«. Med izbranimi so zato tudi 
junaki našega časa – karizmatični, navdihujoči, širokih pogledov. Izboru so sledila kontrolna branja, 
lektura, nato pa oblikovanje. Oblikovalka Klavdija Vnuk, študentka arhitekture iz UM, je pri zasnovi 
grafične podobe označitve študijskih sob prišla do izvirne grafične rešitve, ki bo osebe označila tudi 
skozi upodobitev njihove dejavnosti. Sledila je komunikacija članov delovne skupine z osebami, po 
katerih bodo študijske sobe poimenovane. Ob nujni pridobitvi njihovega soglasja za uporabo imena je 
ob tem stekla tudi komunikacija o njihovi povezanosti s knjižnico. 
 
Delovna skupina je nato izvedla še evalvacijo 1. in 2. faze usmerjevalnega sistema – usmerjevalnih 
tabel, kažipotov in oznak polic. V njej je deloma ponovila del raziskave iz začetka procesa, da bi prišla 
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do možnosti primerjave. Pisati je začela tudi članek o novem usmerjevalnem sistemu za tematsko 
številko revije Knjižnica, ki bo predvidoma objavljen v letu 2019. 
 
Citati in grafični elementi so bili naposled oblikovani in pripravljeni za tisk, predvidena je bila tudi 
predstavitev v okviru dogodkov ob 30. obletnici zgradbe UKM, vendar zaradi finančnih razlogov do 
realizacije ni prišlo. Izvedbo smo prestavili v naslednje leto. 
 
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. 
S skupino je sodeloval tudi Borut Gombač. Elemente usmerjevalnega sistema je oblikovala študentka 
arhitekture Klavdija Vnuk, izvedbeno pa je sodelovalo podjetje Comtec. 
 
 

4.2 KLUB PRIJATELJEV 
 
Klub prijateljev je ob zaključku leta 2018 vključeval 102 člana – 89 fizičnih in 13 pravnih oseb. Vsi člani 
kluba so bili vabljeni na redna srečanja kluba, mnogi med njimi pa so kot posamezniki ali deli svojih 
kolektivov ustvarjalno sooblikovali prireditveno dejavnost in podobo knjižnice. 
 
Klub je priredil dve srečanji članov: 

 redno skupščino v Glazerjevi dvorani UKM (29. 3.) in 

 sprehod v Vurnikovo kolonijo, ki ga je vodila dr. Marjeta Ciglenečki (11. 9). 
 
Sodelovanje članov kluba pri razvoju in promociji knjižnice ter pri njeni razstavni in prireditveni 
dejavnosti je bilo bogato. Knjižnično ponudbo in prostor je tudi v letu 2018 obogatila donacija iz 
prispevkov članov kluba. V letu 2018 so bila sredstva namenjena nakupu 3D-tiskalnika, manjši del 
sredstev pa je bil doniran za opremo Glazerjeve knjižnice. Namen prvega je ponuditi študentom 
različnih usmeritev možnost tiskanja trirazsežnih trdnih objektov različnih oblik, namen drugega pa 
obogatiti knjižnični prostor in dejavnost z osebno knjižnico literata, kulturnega delavca in nekdanjega 
knjižničnega ravnatelja. 
 
 

4.3 SLOVENSKA ČITALNICA 
 
V Slovenski čitalnici smo nadaljevali z aktivnostmi, ki jih izvajamo že od same otvoritve. V letu 2018 
smo beležili 5. obletnico delovanja. 
 
Organizirali smo vrsto prireditev na različnih lokacijah (v prireditvenem prostoru Štajerske deželne 
knjižnice, na Univerzi (Inštititu za slovenski jezik) v Gradcu, v Pavlovi hiši, v lokalu Die Scherbe): 

 predstavitev knjige Grad Viltuš – po poteh plemstva in gospode avtorjev Rajmunda Lamprehta in 
Danice Perše (27. 2. 2018); 

 predstavitev vodiča Ljubljana, avtorja Simona Ošlaka (14. 3. 2018); 

 predstavitev knjige Zdravilne rastline na Slovenskem (Heilpflanzen in Slovenien) z avtorico dr. Katjo 
Galle Toplak (30. 3. 2018); 

 literarni večer z Janijem Virkom, predstavitev knjige Med drevesi (15. 5. 2018); 

 literarni večer s Franjem Frančičem, predstavitev knjige Otroštvo (12. 6. 2018); 

 literarni večer z Goranom Vojnovićem, predstavitev romana Figa (13. 11. 2018); 

 koncert Ane Čop Quarteta s slovenskim programom (27. 11. 2018); 

 predstavitev projekta Svetovni dnevi Ivana Cankarja, Internationale Ivan-Cankar-Tage, nemškega 
prevoda Jernej der Knecht und sein Recht in teksta Anthologie der Literatur Ivan Cankars (v prevodu 
študentov Univerze v Gradcu) (3. 12. 2018); 
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 filmski večeri, s katerimi smo predstavili tudi filmsko zbirko, ki smo jo postavili na police v SČG 
(Huston, imamo problem, Predmestje, Outsider, Zvenenje v glavi, Čefurji raus itd.). 

 
Pri organizaciji teh dogodkov večinoma sodelujejo vsi partnerji Slovenske čitalnice (Pavlova hiša, 
Univerza v Gradcu, Inštitut za slavistiko, Štajerska deželna knjižnica in UKM). UKM zaradi pomanjkanja 
sredstev literarnih večerov sama ne organizira. 
 
Znotraj sredstev, ki jih UKM prejema po podpisanem tripartitnem dogovoru (SKICA, Kulturno društvo 
člen VII in UKM), skrbimo za nabavo gradiva (za knjižnično gradivo smo namenili ca. 600 eur), krijemo 
stroške za ažuriranje in upravljanje spletne strani ter poštne in potne stroške za prevoz gradiva in 
prevode delov spletne strani. 
 
V letu 2018 se je knjižnični fond Slovenske čitalnice povečal za 81 naslovov. Večino gradiva smo 
nakupili, nekaj smo ga prejeli v dar. V UKM gradivo obdelamo in posredujemo v Štajersko deželno 
knjižnico, tako v elektronski kot v fizični obliki. 
 
Partnerji v projektu SČG zgledno sodelujemo. V letu 2018 se nam je pridružil dr. Andrej Šurla, ki je 
zamenjal dosedanjega lektorja Mateja Klemna. 
 
 

 
 

 Včasih zasebno --- : iz osebnih zapuščin : [Glazerjeva knjižnica v UKM : iz osebne zapuščine Janka Glazerja : 
Knjižno razstavišče UKM, 5. februar 2019 - 31. marec 2019] / [izbor in besedila Vlasta Stavbar, Gabrijela 
Kolbič ; urednica kataloga Nina Lončar]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2019. - (Razstavni katalogi UKM 
; zv. 10) 

 

COBISS.SI-ID 96110081 
 
 

 Grafike iz zbirke Galerije Božidarja Jakca : Likovno razstavišče UKM, 5. 2.-2. 3. 2019 / Bogdan Borčić ; [besedilo 
Goran Milovanović ; oblikovanje zloženke Patricija Remšak]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2019.  
 

COBISS.SI-ID 96591105 
 
 

 The dark side of the moon = Temna stran meseca : Likovno razstavišče UKM, 6. 3-30. 3. 2019 / Cvetka Hojnik 
; [besedilo Mario Berdič ; oblikovanje zloženke Patricija Remšak]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2019. –  
 

COBISS.SI-ID 96591361 
 
 

 BOGO Čerin : 1947-2017 / [uredili Gabrijela Kolbič in Vlasta Stavbar]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 
2019. - (Zbirka Osebnosti ; 6) 
 

COBISS.SI-ID 96891649 
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6.1 RAZSTAVE V UKM 
 
Knjižno razstavišče 
 

1. VČASIH ZASEBNO: iz osebnih zapuščin, hranjenih v UKM 
7. 2. - 24. 3. 
Avtorstvo: Enota za domoznanstvo in posebne zbirke 
 

2. 150-LETNICA »SLOVENSKEGA NARODA«: dokumentarna razstava 
25. 3. - 11. 4. 
Avtorja: dr. Vlasta Stavbar, Dejan Kac 
 

3. TEMNA SNOV: v sklopu 21. Slovenskih dnevov knjige v Mariboru 
20. 4. - 5. 5. 
Avtorja: Borut Gombač, dr. Jerneja Ferlež 
Tudi Likovno razstavišče 
 

4. HIDROELEKTRARNA FALA – 100 LET ZELENE ENERGIJE 
8. 5. - 4. 6. 
Avtorji: Primož Premzl, dr. Vlasta Stavbar, mag. Nina Gostenčnik 
 

5. POGLED V MAISTROVO KNJIŽNICO / MAISTROVA KNJIŽNICA V MAISTROVEM LETU 2018  
21. 6. - 3. 11. 
Avtorici: dr. Karmen Salmič in dr. Vlasta Stavbar 
V sklopu projekta Manj znani Maister: poet in bibliofil 
 

6. DIRIGENT VÁCLAV TALICH, BEROUN IN ČEŠKI KRAS ; EMERIK BERAN SREDI SOBIVANJA RAZLIČNIH KULTUR 
7. 11. - 8. 12. 
Avtorja: Peter Kuhar, dr. Karmen Salmič Kovačič 
V sklopu projekta Stičišča slovenske in češke kulture … v glasbi. 
 

7. IVAN CANKAR IN UMETNOST - BESEDNA, LIKOVNA, FILMSKA, GLEDALIŠKA IN GLASBENA 
13. 12. 2018 - 31. 1. 2019 
Avtorica: Silva Belšak v sodelovanju z Matejo Pongrac 
V sklopu prireditev ob Cankarjevem letu 
Tudi v Avli 
 

Likovno razstavišče 
 

8. ALBIN LUGARIČ (1927−2014): iz umetnikove zapuščine 
7. 2. - 3. 3. 
Kustosinja: Marjeta Ciglenečki 
 

9. ENAkopRAVNOST JE raz(no)LIČNA: FOTOGRAFSKA RAZSTAVA Sandre Požun 
7. 3. - 11. 4. 
 

10. NAJLEPŠE ZVENEČE MAISTROVE PESMI 
21. 6. - 2. 9. 
Avtorici: dr. Karmen Salmič in dr. Vlasta Stavbar 
V sklopu projekta Manj znani Maister: poet in bibliofil 
 

11. GREGOR RADONJIČ: METAKRAJINE / VZPOREDNE RESNIČNOSTI: fotografska razstava 
12. 9. - 6. 10. 
 

12. JAN OELTJEN / VOJNI AKVARELI IN RISBE 
10. 10. - 10. 11. 
Kustosinja: Mojca Štuhec 
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13. ANKA KRAŠNA: IZGON IZ RAJA 
13. 11. - 10. 12. 
Kustosinja: Marjeta Ciglenečki 
 

14. SLAVKO TIHEC: CANKARJEV SPOMENIK 
13. 12. 2018 - 31. 1. 2019 
Avtorica: Breda Ilich Klančnik 
V sklopu prireditev ob Cankarjevem letu 
 
TEMNA SNOV: sestavni del razstave v Knjižnem razstavišču 
20. 4. - 5. 5. 
 
HIDROELEKTRARNA FALA: sestavni del razstave v Knjižnem razstavišču 
8.5. - 4. 6. 
 

Avla 
 

15. FOTOGRAFIJE IZ ISLANDIJE: fotografska razstava Iztoka Kobala 
6. 2. - 3. 3.  
 

16. SINERGIJE 2: fotografska razstava Štefi P. Borko 
7. 3. - 30. 3. 
 

17. VALERIJA HEYBAL – POZABLJENA SLOVENSKA PRIMADONA 
4. 4. - 5. 5. 
Avtor: Marko Košir 
 

18. HANS-JOACHIM UTHKE: razstava grafik z aforizmi 
7. 5. - 30. 5. 
Kustos: Mario Berdič 
 

19. IVO ČERLE, BORIS ČERLE: RISBE 
4. 6. – 16.6. 
Kustos: Mario Berdič 
 

20. PODOBE RUDOLFA MAISTRA V UKM 
21. 6. - 8. 9.  
V sklopu projekta Manj znani Maister: poet in bibliofil 
 

21. STOJAN KERBLER: IZBOR 
12. 9. - 29. 9. 
V okviru Festivala fotografije Maribor 
 

22. POGLEDI: fotografska razstava članov Fotografskega društva TOTIFOTO 
1.10. – 8. 10. 
Organizator: Fotografsko društvo TOTIFOTO 
 

23. 20. OBLETNICA ŠTUDENTSKE DELOVNE BRIGADE: razstava plakatov 
10. 10. - 19. 10. 
Organizator: ŠOUM 
 

24. TEODOR VEINGERL: KLAVNICA 5 ALI ZBOGOM OROŽJE: fotografska razstava 
23. 10.‒10. 11. 
 

25. IZRAEL, ZIBELKA INOVACIJ: gostujoča razstava 
12.‒21. 11. 
Organizator: Veleposlaništvo Izraela 
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26. 20 LET SWISS-IMAGE.CH: fotografska razstava 
23. 11.‒10. 12. 
Ob odprtju švicarskega kotička 
 
IVAN CANKAR IN UMETNOST – GLEDALIŠKA: sestavni del razstave v Knjižnem razstavišču 
13. 12. 2018‒31. 1. 2019 
V sklopu prireditev ob Cankarjevem letu 
 

Časopisna čitalnica 
 

27. MEDNARODNI STANDARDI IN ČETRTA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA 
15. 10 - 20. 10. 
Avtorica: Renata Močnik 
 
Razstave UKM na gostovanjih 
 

OKTOBSKA REVOLUCIJA 1917−2017 
7. 11. ‒ december 2018 
Posavski muzej Brežice 
Avtorica: dr. Jerneja Ferlež 
 

MANJ ZNANI MAISTER: POET IN BIBLIOFIL 
19. 12. − februar 2019 
Kavarna Veronika, Kamnik 
Avtorici projekta: dr. Karmen Salmič Kovačič, dr. Vlasta Stavbar 
 
 

6.2 PRIREDITVE V UKM (v organizaciji ali soorganizaciji UKM) 
 

Januar (7) 
3. 1. MIHA MALEŠ – SLIKAJOČI PESNIK ‒ predstavitev knjige Brede Ilich Klančnik, Zasedanja s knjigami 
17. 1. GEOGRAFIJA PODRAVJA ‒ predstavitev knjige, Zasedanja s knjigami  
19. 1. SPOMINSKA KNJIGA ‒ razstava, performans in predavanji (Avla) 
23. 1. O LJUBEZNI ‒ predstavitev knjige Teodorja Lorenčiča, Zasedanja s knjigami 
31. 1. 95 TEZ, PRIBITIH NA VRATA SVETIŠČA KAPITALIZMA ZA OSVOBODITEV OD ZAJEDAVSKEGA HREMATIZMA ‒ 
predstavitev knjige patra Karla Gržana, Zasedanja s knjigami 
26. 1. VSAKO LETO ENO IME: Elizabeta Savica Rožanc Horvath ‒ znanstveno srečanje v sklopu prireditev ob 
mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta - ŠOA 2018 
30. 1. ADP IN SLOVENSKA DRŽAVNOST – razprava, Spominjanja 
 

Februar (7) 
6. 2. Odprtje razstave FOTOGRAFIJE IZ ISLANDIJE 
7. 2. Odprtje razstave VČAIH ZASEBNO in ALBIN LUGARIČ (1927−2014) – ob kulturnem prazniku 
7. 2. POPEVKE, SONGI IN ŠANSONI ‒ predstavitev knjige Boruta Gombača, Zasedanja s knjigami  
15. 2. RAZISKOVANJE SONČNEGA SISTEMA ‒ predstavitev knjige Ivana Ketiša, Zasedanja s knjigami 
16. 2. TRANSVERZALA ‒ predstavitev knjige Andreja Brvarja, Zasedanja s knjigami  
21. 2. SRBSKA PRAVOSLAVNA CERKEV NA SLOVENSKEM MED SVETOVNIMA VOJNAMA ‒ predstavitev knjige 
Bojana Cvelfarja, Zasedanja s knjigami  
28. 2. ROKERJI POJEJO PESNIKE ‒ predstavitev zbornika uglasbene poezije, Zasedanja s knjigami 
 

Marec (10) 
7. 3. Odprtje razstave SINERGIJE 2 in eNAkopRAVNOST JE raz(no)LIČNA 
8. 3. TIPANKE – predstavitev študentskega projekta 
8. 3. ALI SE ŠTUDENTI ZNAJO UČITI, PROFESORJI PA POUČEVATI – PREDSTAVITEV OPUSA Barice Marentič Požarnik 
in predstavitev spominskega zapisa, Zasedanja s knjigami  
19. 3. KLJUČI OD LABIRINTA ‒ predstavitev knjige Alenke Jenstrle-Doležal, Zasedanja s knjigami 
20. 3. IZBRANA POGLAVJA IZ ZGODOVINE SELITEV OD ZAČETKOV DO DANES - predstavitev knjige Matjaža 
Klemenčiča in Aleša Mavra, Zasedanja s knjigami  
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21. 3. POEZIJA POVEZUJE – javno branje pesmi ob mednarodnem dnevu poezije in rojstnem dnevu Janka Glazerja 
(Čitalnica ČUK) 
21. 3. JULIAN SCHUTTING – literarno branje, dogodek AČ (FF UM) 
23. 3. TI – javna produkcija igralske šole Izrazi.se (SNG) 
27. 3. ZGODBE IZ IZGNANSTVA ‒ predstavitev knjige Boža Grafenauerja, Zasedanja s knjigami 
29. 3. SEJA SKUPŠČINE KLUBA PRIJATELJEV UKM, s predavanjem 
 

April (13) 
4. 4. SLOVENIJA V VOJNI 1941−1945 ‒ predstavitev knjige Zdenka Čepiča, Damijana Guština in Nevenke Troha, 
Zasedanja s knjigami 
9. 4. SELITVE KOT PO TEKOČEM TRAKU – sprehod Iz knjižnice v mesto 
11. 4. URSULA WIEGELE – literarno branje, dogodek AČ 
13. 4. TISKOVNA KONFERENCA PRED 21. SLOVENSKIMI DNEVI KNJIGE V MARIBORU (Avla) 
16. 4. ZOFKA KVEDER – PRVA SLOVENSKA KLASIKINJA – Spominjanja 
17. 4. VALERIJA HEYBAL – POZABLJENA SLOVENSKA PRIMADONA - predstavitev knjige Marka Koširja, Zasedanja 
s knjigami 
17. 4. - 18. 4. TOLMAČENJE ‒ predavanje in delavnica Cornelie Zwischenberger, dogodek AČ (FF UM) 
19. 4. BUILDING AN ENTREPRENEURIAL SOCIETY ‒ predstavitev knjige EPF UM, Zasedanja s knjigami 
20. 4. 21. SLOVENSKI DNEVI KNJIGE V MARIBORU »KO TE NAPIŠE KNJIGA« 2017 – slavnostno odprtje, tudi odprtje 
razstave 
23. 4. VEČKULTURNOST IN MEDKULTURNOST V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI ‒ predstavitev knjige Silvije Borovnik, 
Zasedanja s knjigami 
24. 4. TRANSKULTURALITÄT DER DEUTSCHSCHWEIZER LITERATUR ‒ predstavitev knjige Vesne Kondrič Horvat, 
dogodek AČ 
25. 4. KULTURNE IN SPOZNAVNE DIMENZIJE VPLIVOV AVSTRIJSKIH IZVIRNIKOV NA SLOVENSKE PREVODE – 
seminar, dogodek AČ 
25. 4. SKRIVNOST FANNY HAUSMANN, GOVORNOST LITERARNIH BESEDIL ‒ predstavitev dveh knjig, Zasedanja s 
knjigami 
 

Maj (6) 
8. 5. Odprtje razstave HIDROELEKTRARNA FALA – 100 LET ZELENE ENERGIJE 
10. 5. MAJNIŠKA DEKLARACIJA IN DEKLARACIJSKO GIBANJE ‒ predstavitev knjige Vlaste Stavbar, Zasedanja s 
knjigami 
14. 5. ČASOVNO V VEČNEM IN VEČNOST V MINLJIVEM ‒ predstavitev knjige EVE Premk Bogataj, Zasedanja s 
knjigami  
16. 5. GRDI FILOZOFI ‒ predstavitev knjige Marije Švajncer, Zasedanja s knjigami 
22. 5. PESEM ZA SININ DŽAN ‒ predstavitev knjige Dragana Potočnika, Zasedanja s knjigami  
29. 5. MARIBORSKE OSEBNOSTI ‒ predstavitev knjige in predavanje, Zasedanja s knjigami  
 

Junij (6) 
1. 6. Odprtje razstave IVO ČERLE, BORIS ČERLE: RISBE 
6. 6. ZAMRZNJENA POMLAD ‒ predstavitev knjige Toneta Kuntnerja, Zasedanja s knjigami  
8. 6. Odprtje razstave »LUBI SLOUENCI« 
8. 6. DAN PRIMOŽA TRUBARJA ‒ okrogla miza 
21. 6. MANJ ZNANI MAISTER: POET IN BIBLIOFIL – odprtje treh razstav in glasbeno-literarni performans 
21. 6. NEMŠKE JEZIKOVNE MANJŠINE V VZHODNOEVROPSKIH REGIJAH – mednarodni znanstveni simpozij, 
dogodek AČ 
 

Julij (1) 
3. 6. MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE – predstavitev knjige, Zasedanja s knjigami  
 

September (8) 
6. 9. ŠAH V LITERATURI – predavanje Darka Špelca (Čitalnica ČUK) 
7. 9. POZIVNI ŠAHOVSKI TURNIR (Čitalnica ČUK) 
11. 9. SPREHOD PO VURNIKOVI KOLONIJI – za Klub prijateljev UKM 
12. 9. Odprtje razstave GREGOR RADONJIČ: METAKRAJINE / VZPOREDNE RESNIČNOSTI 
12. 9. ZABOGA, SAJ SEM VENDAR JAZ NA POL SLOVENEC« ‒ predstavitev knjige Sare Špelec, Zasedanja s knjigami  
19. 9. POMEMBNA ŽENSKA – OB 80-LETNICI SMRTI MARIJE MAISTER – Spominjanja 
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20. 9. STOJAN KERBLER VODI PO RAZSTAVI SVOJIH FOTOGRAFIJ 
26. 9. GLIVE MARIBORSKEGA OTOKA – predstavitev brošure 
 

Oktober (15) 
1. 10. Odprtje razstave POGLEDI, Totifoto 
5. 10. MALI KRALIČ ‒ predstavitev prevoda Akoša Dončeca, Zasedanja s knjigami  
3. 10. Žalna slovesnost za ANGELO FUJS  
9. 10. KIRURG GRE NA SVOJE – Sprehod iz knjižnice v mesto do Černičevega sanatorija 
10. 10. Odprtje razstave JAN OELTJEN/ VOJNI AKVARELI IN RISBE  
10. 10. Odprtje razstave 20 LET ŠTUDENTSKE DELOVNE BRIGADE 
11. 10. SKUPAJ – branje poezije z brezdomci (Avla) 
16. 10. Tečaj OŽIVLJANJA IN PRVE POMOČI v projektu Za življenje! (Čitalnica ČUK) 
16. - 18. 10. TRŽNICA POD ARKADAMI, Študentski oktober (pod arkadami) 
16. 10. IHAN IN STOŽER – OD ESTETIKE DO NESMRTNOSTI IN OD LEPOSLOVJA DO FIZIOLOGIJE, POGOVOR, 
Študentski oktober (Avla) 
18. 10. KONCERT ADIJA SMOLARJA, Študentski oktober (pod Arkadami) 
19. 10. OSEBNOSTI SLOVENSKEGA GLEDALIŠČA – znanstveno srečanje ob Borštnikovem srečanju 
23. 10. Odprtje razstave TEODOR VEINGERL: KLAVNICA 5 ALI ZBOGOM OROŽJE 
23. 10. - 25. 10 KAJ MORAM VEDETI O ODPRTEM DOSTOPU – predavanje (Čitalnica ČUK) 
26. 10. ŠAHOVSKI TURNIR UKM, tudi predavanje in razstava, Študentski oktober (Čitalnica ČUK) 
 

November (14) 
5. 11. OB 100. OBLETNICI KONCA PRVE SVETOVNE VOJNE – predavanje Feliksa J. Bistra in Vlaste Stavbar, dogodek 
AČ 
7. 11. STIČIŠČA SLOVENSKE IN ČEŠKE KULTURE … V GLASBI – pogovor in odprtje razstave 
7. 11. Odprtje gostujoče razstave OKTOBRSKA REVOLUCIJA 1917−2017 (Posavski muzej Brežice) 
12. 11. Odprtje razstave IZRAEL, ZIBELKA INOVACIJ  
13. 11. Odprtje razstave ANKA KRAŠNA: IZGON IZ RAJA  
14. 11. RUDOLF MAISTER – STO LET SEVERNE MEJE – predstavitev knjige, Zasedanja s knjigami 
22. 11. ODPRTA VRATA MAISTROVE KNJIŽNICE – ob razglasitvi statusa kulturnega spomenika državnega pomena 
23. 11. ODPRTJE ŠVICARSKEGA KNJIŽNEGA KOTIČKA V UKM (Avla) 
23. 11. MAISTROVA NAJDALJŠA MARIBORSKA NOČ – predvajanje TV drame s strokovnim uvodom Gregorja 
Jenuša 
27. 11. STROKOVNI OMIZJI O KNJIŽNIČNIH ZGRADBAH, 30 let zgradbe UKM 
27. 11. VODEN OGLED KNJIŽNICE, 30 let zgradbe UKM 
27. 11. BRVAR IN PARTLJIČ O KNJIGAH IN KNJIŽNICAH – pogovor, 30 let zgradbe UKM 
27. 11. Koncert ROKA VILČNIKA IN SKUPINE SIMPATICO, 30 let zgradbe UKM (Avla) 
29. 11. MAKS KAVČIČ – predstavitev knjige, Zasedanja s knjigami 
 

December (6) 
5. 12. BORIS PAHOR – NAJINI POGOVORI ‒ predstavitev knjige Darke Zvonar Predan, Zasedanja s knjigami 
12. 12. PRAVNI TERMINOLOŠKI SLOVAR – okrogla miza ob izidu knjige, Zasedanja s knjigami (PF UM) 
12. 12. MASCHA DABIĆ – literarno branje, dogodek AČ (FF UM) 
13. 12. IVAN CANKAR V MEDKULTURNEM PROSTORU ‒ predstavitev knjige, Zasedanja s knjigami 
13. 12. Odprtje razstave OB CANKARJEVEM LETU  
19. 12. Odprtje razstave MANJ ZNANI MAISTER: POET IN BIBLIOFIL (Kavarna Veronika, Kamnik) 
 

Pregled sklopov dogodkov: 

 Zasedanja s knjigami: 31 

 Odprtja razstav: 18 

 Predavanja: 9 

 Dogodki AČ: 7 

 Okrogle mize: 5 

 Študentski oktober: 4 

 Sprehodi Iz knjižnice v mesto: 3 

 Znanstvena srečanja, simpoziji: 3 

 Šahovski turnir: 2 
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 Koncert: 2 

 Predstavitve informacijskih virov: 1 

 Drugo: prireditve ob promociji novitet, tečaji, delavnice (oživljanje), javno branje poezije, dogodki KP UKM, 
branje poezije z brezdomci, produkcija igralske šole  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na aprilskem Sprehodu iz knjižnice v mesto - Selitve kot 
po tekočem traku - je sprehajalce pot vodila od 
razstave o Slovenskem narodu v UKM do lokacij 
njegovih mariborskih uredništev in tiskarn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolegica zgodovinarka Vlasta Stavbar na predstavitvi 
svoje znanstvene monografije Majniška deklaracija in 
deklaracijsko gibanje v sklopu Zasedanja s knjigami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ob mednarodnem dnevu brezdomnih, 11. oktobra, že 
nekaj let organiziramo dogodek Skupaj : branje 
poezije z brezdomci 
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25. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita. Medij, s katerim gre najdlje. Večer. [Tiskana izd.]. 28. apr. 2018, 74, [št] 97, str. 16-17, ilustr. ISSN 0350-
4972. [COBISS.SI-ID 94450945]  
 
26. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita. O Maistru ne vedo praktično nič. Večer. [Tiskana izd.]. 21. nov. 2018, 74, [št.] 268, str. 16-17, ilustr. ISSN 
0350-4972. [COBISS.SI-ID 95666433]  
 
27. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita. Profesorji zahtevajo odpoved : sporni Teodor Lorenčič : današnjega Zasedanja s knjigami Teodorja 
Lorenčiča o njegovi poeziji ne bi smelo biti, so prepričani člani akademske skupnosti UM, ravnateljica UKM meni drugače. Večer. [Tiskana 
izd.]. 23. jan. 2018, 74, [št.] 18, str. 16, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 93940225]  
 
28. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita. Slikajoči pesnik : Miha Maleš : bogata mariborska predstavitev monografije, posvečene slikarju, grafiku, 
bibliofilu, pesniku, fotografu, oblikovalcu. Večer. [Tiskana izd.]. 6. jan. 2018, 74, [št.] 4, str. 16-17, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 
93852417]  
 
29. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita. Vsaka tema jo nagovori s posebno gostoto, barvo, ritmom jezika. Vecer.com. 27. apr. 2018, 3 str. ISSN 
1855-8380. https://ris2016.vecer.com/arhivi/clanek.aspx?id=3022346F6170304257505A767837&tip=A&Tabela=2018. [COBISS.SI-ID 
96194305]  
 
30. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita. Založba opravila delo države : Mladinska knjiga je izdala reprezentativno knjigo Rudolf Maister - sto let 
severne meje o življenju in delu generala in pesnika v obdobju 1874-1934. Večer. [Tiskana izd.]. 16. nov. 2018, 74, [št.] 264, str. 16-17, ilustr. 
ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 95645441]  
 
31. GAČIĆ, Aleksandra, JENUŠ, Gregor. Klub prijateljev UKM : skupščina in predavanje dr. Aleksandre Gačić in dr. Gregorja Jenuša o Karlu 
Verstovšku. [COBISS.SI-ID 94829313]  
 
32. KONEČNIK KOTNIK, Eva, ŽIBERNA, Igor, VOVK KORŽE, Ana, HORVAT, Uroš, DROZG, Vladimir. Geografije Podravja : predstavitev knjige v 
sklopu cikla Zasedanja s knjigami v UKM, 17. januar 2018. [COBISS.SI-ID 94842369]  
33. GOMBAČ, Borut (intervjuvanec). Avtor največkrat pohojene pesmi : je mojster nagrajenih radijskih iger, piše poezijo tako za odrasle kot 
za otroke ter tudi pravljice in gledališke igre : Borut Gombač, bibliotekar, snovalec lutkovnih iger, kulturnik. Nedeljski dnevnik. 9. maj. 2018, 
letn. 56, št. 19, str. 5, portret. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 94527745]  
 
34. GOMBAČ, Borut (intervjuvanec). Popevke, songi in šansoni : predstavitev knjige v okviru cikla Zasedanja s knjigami v UKM. [COBISS.SI-ID 
94116609]  
 
35. GOMBAČ, Borut (avtor razstave), FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave), REPNIK, Robert (avtor razstave). Temna snov : razstava ob 21. festivalu 
Slovenskih dnevov knjige v Mariboru : Likovno in Knjižno razstavišče UKM, 13. april-5. maj 2018, Maribor. [COBISS.SI-ID 94588417]  
 
36. GRAFENAUER, Božo (intervjuvanec). Zgodbe iz izgnanstva v Srbijo in bojev na sremski fronti : predstavitev knjige v okviru cikla Zasedanja 
s knjigami v UKM, 27. marec 2018. [COBISS.SI-ID 94828545]  
 
37. GRUM, Peter. "Lubi Slouenci" se danes spominjamo Primoža Trubarja. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 8. jun. 2018. ISSN 1581-
372X. https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/lubi-slouenci-se-danes-spominjamo-primoza-trubarja/457410. [COBISS.SI-ID 96203265]  
 
38. GRUM, Peter. Skozi njene oči : pred dnevom žena četverica razstav slovenskih fotografinj. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 7. 
mar. 2018. ISSN 1581-372X. http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/skozi-njene-oci-pred-dnevom-zena-cetverica-razstav-slovenskih-
fotografinj/448135. [COBISS.SI-ID 94698241]  
 
39. GRŽAN, Karel (intervjuvanec). 95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma : predstavitev 
knjige v okviru cikla Zasedanja s knjigami v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, 31. januar 2018. [COBISS.SI-ID 94842625]  
 
40. HEDL, Dušan (intervjuvanec). Rokerji pojejo pesnike : predstavitev zbornika uglasbene poezije v okviru cikla Zasedanja s knjigami v UKM, 
28. februar 2018. [COBISS.SI-ID 94127361]  
 
41. ILICH-KLANČNIK, Breda (intervjuvanec, avtor). Miha Maleš - slikajoči pesnik : predstavitev knjige v okviru cikla Zasedanja s knjigami v 
Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, 3. januar 2018. [COBISS.SI-ID 94840833]  
 
42. Izgon iz raja. Večer. [Tiskana izd.]. 12. nov. 2018, 74, [št.] 260, str. 9, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 96235777]  
 
43. Izrazi se! : vabljeni k vpisu v šolo igre. Dostop.si : informacijski portal za mlade. 13. sep. 2018. https://new.dostop.si/2018/09/13/izrazi-
se/. [COBISS.SI-ID 96212481]  
 
44. JANŽEKOVIČ, Boža, MOČNIK, Renata. Kirurg gre na svoje : sprehod Iz knjižnice v mesto. [COBISS.SI-ID 95356929]  
45. JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (intervjuvanec). Ključi od labirinta : predstavitev knjige v okviru cikla Zasedanja s knjigami v UKM, 19. marec 
2018. [COBISS.SI-ID 94831873]  
 
46. Jubilejna knjiga o vojaškem strategu in umetniku Rudolfu Maistru. Govori.se. 8. nov. 2018. ISSN 2591-1287. 
https://govori.se/zanimivosti/jubilejna-knjiga-o-vojaskem-strategu-in-umetniku-rudolfu-maistru/. [COBISS.SI-ID 96230145]  
 
47. JUVAN, Jana. Jegulje, facebook in medicina : Andraž Stožer in Alojz Ihan. Večer. [Tiskana izd.]. 18. okt. 2018, 74, [št.] 241, str. 4, ilustr. 
ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 95406337]  
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48. KAC, Dejan, STAVBAR, Vlasta. Blagostanje in korist narodova : 150. obletnica Slovenskega naroda. Večer, V soboto. [Tiskana izd.]. 7. apr. 
2018, 74, [št.] 80, ilustr. ISSN 0350-4972, ISSN 1855-7759. [COBISS.SI-ID 94298625]  
 
49. KAC, Dejan (intervjuvanec), FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec). Pred natančno 150 leti je v Mariboru izšel prvi dnevnik na naših tleh Slovenski 
narod : v oddaji Dobro jutro, TV Slovenija, 25. april 2018. [COBISS.SI-ID 96193793]  
 
50. KAC, Dejan (intervjuvanec), FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec). "Slovenski narod" pred 150.-imi leti. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 
25. apr. 2018. ISSN 1581-372X. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174535038. [COBISS.SI-ID 96036097]  
 
51. Kako je nastajal spomenik. Štajerʼc : tednik za Podravje. 27. dec. 2018, št. 89, str. 8. ISSN 2536-3123. [COBISS.SI-ID 96033793]  
 
52. KARNEŽA CERJAK, Biserka. Maistrovo leto 2018. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 26. jun. 2018, letn. 11, št. 26, str. 10, ilustr. 
ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 95955713]  
 
53. KETIŠ, Ivan (intervjuvanec). Raziskovanje sončnega sistema : predstavitev knjige v okviru cikla Zasedanja s knjigami v Glazerjevi dvorani 
Univerzitetne knjižnice Maribor, 15. februar 2018. [COBISS.SI-ID 94843137]  
 
54. Kirurg gre na svoje. Večer. [Tiskana izd.]. 5. okt. 2018, 74, [št.] 230, str. 11. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 95400705]  
 
55. KMETIČ, Vid (avtor, fotograf). Nihče ni hotel biti župan : vsako mesto potrebuje na svojem čelu človeka z vizijo in čeprav se zadnje čase 
ne zdi tako, je Maribor v preteklosti vodilo nekaj izjemno sposobnih mož. Večer v nedeljo. 4. nov. 2018, št. 240, str. 12-13, ilustr. ISSN 2350-
5699. [COBISS.SI-ID 95511297]  
 
56. Knjiga o Kavčiču. Večer. [Tiskana izd.]. 29. nov. 2018, 74, [št.] 275, str. 9, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 96246273]  
 
57. Knjige razsvetljujejo, pa naj je snov, ki jo obdelujejo, še tako temna. Slovenska tiskovna agencija. 20. apr. 2018. ISSN 1854-214X. 
https://sta.si/2505992/knjige-razsvetljujejo-pa-naj-je-snov-ki-jo-obdelujejo-se-tako-temna?q=knjig,razsvetljuj. [COBISS.SI-ID 95030785]  
 
58. KOCIPER, Alenka. Bralka, bralec, bralnik : e-knjiga omogoča udobno branje kjerkoli, kamor seže svetovni splet. Super 50 : življenje se je 
pravkar začelo. 3. sep. 2018, leto 6, št. 9, str. 22, ilustr. ISSN 2536-1600. [COBISS.SI-ID 96212225]  
 
59. Koncert Adija Smolarja. Štajerʼc : tednik za Podravje. 18. okt. 2018, št. 79, str. 8, ilustr. ISSN 2536-3123. [COBISS.SI-ID 96220161]  
 
60. KONDRIČ HORVAT, Vesna. Transkulturalität der Deutschschweizer Literatur : Entgrenzung durch Kulturtransfer und Migratio : Glazerjeva 
dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 24. april 2018. [COBISS.SI-ID 94808321]  
 
61. KOŠIR, Marko (intervjuvanec), BEDJANIČ, Peter (intervjuvanec). Valerija Heybal : pozabljena slovenska primadona : predstavitev knjige v 
okviru cikla Zasedanja s knjigami v UKM, 17. april 2018. [COBISS.SI-ID 94809857]  
 
62. KRAŠNA, Anka (intervjuvanec, umetnik), CIGLENEČKI, Marjeta (intervjuvanec). Status žensk v sodobni družbi na platnu : v oddaji Tele M, 
TV Maribor. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 16. nov. 2018. ISSN 1581-372X. https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174576162. 
[COBISS.SI-ID 96236801]  
 
63. KRIŽMAN, Alojz (intervjuvanec), RAJH, Bernard (intervjuvanec), PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). 30 let stavk[!]e Univerzitetne 
knjižnice Maribor : v oddaji Tele M, TV Maribor. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 30. nov. 2018. ISSN 1581-372X. 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174579468. [COBISS.SI-ID 96247041]  
 
64. KRUŠIČ GORIŠEK, Špela. Na ogled fotografije zadnjih dvajsetih let Študentske delovne brigade. Maribor24.si. 10. okt. 2018. 
https://maribor24.si/lokalno/foto-na-ogled-fotografije-zadnjih-dvajsetih-let-studentske-delovne-brigade. [COBISS.SI-ID 96214785]  
 
65. KUHAR, Peter (intervjuvanec), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (intervjuvanec), WEISS, Jernej (intervjuvanec). Glasbene vezi med Čehi in 
Slovenci : v oddaji Kultura. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 7. nov. 2018. ISSN 1581-372X. 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174574007. [COBISS.SI-ID 96228353]  
 
66. KUHAR, Peter (intervjuvanec), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (intervjuvanec), WEISS, Jernej (intervjuvanec). Prepletenost kultur : v oddaji 
Tele M, TV Maribor. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 8. nov. 2018. ISSN 1581-372X. https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174574188. 
[COBISS.SI-ID 96230401]  
 
67. KUNEJ, Vlasta. Mož, ki je ljubil domovino : Rudolf Maister in njegov boj za severno mejo. Kmečki glas. 28. nov. 2018, leto 75, št. 48, str. 
15, fotogr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 96244737]  
 
68. KUNTNER, Tone (intervjuvanec), PAJNKIHER-PREM, Angela, PETERMANEC, Zdenka, GOMBAČ, Borut. Tone Kuntner v Glazerjevi dvorani - 
o domovini. [Maribor]: Društvo za kreativni samorazvoj MED, 24. jun. 2018. Spoznajmose.com, oddaja 421. 
https://www.youtube.com/watch?v=RyQbmOcBcU0&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 94829569]  
 
69. KUNTNER, Tone (intervjuvanec). Zamrznjena Pomlad : predstavitev knjige v okviru cikla Zasedanja s knjigami v UKM. [COBISS.SI-ID 
94801153]  
 
70. KURALT, Špela. Mornariški častnik, ki je slikal bitko pri Visu. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 15. jun. 2018, 
leto 60, št. 136, str. 19. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 96203777]  
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71. KURNIK ZUPANIČ, Sandra, GRAJFONER, Aleksandra, GRAŠIČ, Jerneja. Desetletje samoevalvacije v UKM : predavanje na Strokovnem 
posvetovanju sekcij ZBDS "Standardi in knjižnice / Standards for Libraries", 27. september 2018, Hotel City Maribor. http://www.zbds-
zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_kurnik2018.pdf. [COBISS.SI-ID 95334657]  
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SILVA BELŠAK 
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3. Silva Belšak, Ivan Cankar in umetnost - besedna, likovna, filmska, gledališka in glasbena : razstava v sklopu prireditev ob Cankarjevem 
letu 2018 : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 13. december 2018 - 31. januar 2019. [COBISS.SI-ID 95952385]  
 
JERNEJA FERLEŽ 
1.04 Strokovni članek 
1. Jerneja Ferlež, "Če je bič pokonci, je kočijaž prost : si je portretiranec ozadje lahko izbral ali je bil fotograf tisti, ki je določil, kaj se komu 
najbolj poda?", Večer v nedeljo, št. 197, str. 12-13, 7. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 93831937]  
2. Jerneja Ferlež, "Pri miru je stal samo kolodvor : so imeli ljudje sploh kdaj občutek, da življenje teče počasi in umirjeno? Ali smo pač taki, 
da nas vedno kaj priganja, že kaj", Večer v nedeljo, št. 200, str. 12-13, 28. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 93958657]  
3. Jerneja Ferlež, "Maribor, Celje, Pulj, Rajhenburg : vse štiri tokratne fotografije upodabljajo pare. Ampak če smo natančni, so ob vseh 
fotografijah prisotni najmanj trije, saj še fotograf - to so Mariborčan Wagner, Puljčan Fiorini , Rajhenburžan Bavec in neznani Celjan", Večer 
v nedeljo, št. 205, str. 12-13, 4. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 94130945]  
4. Jerneja Ferlež, "Miluš med prvim zračnim napadom : fantom pod italijanskimi topovi, ki so jim okrog glav švigali šrapneli in granate, ob 
njih pa so umirali tovariši, so napisane besede iz zaledja pomenile neprecenjljiv stik s svetom", Večer v nedeljo, št. 214, str. 12-13, 6. maj 
2018. [COBISS.SI-ID 94437121]  
5. Jerneja Ferlež, "Družinska fotografija je pričakovana podoba : dnevniki, kronike in korespodenca imajo to izjemno lastnost, da ujamejo 
razpoloženje trenutka, ki ga za nazaj ni mogoče spremeniti, predrugačiti", Večer v nedeljo, št. 219, str. 12-13, 10. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 
94866433]  
6. Jerneja Ferlež, "Pričeska nevestine družice : dobro je,da je Morathova fotografijo naslovila, kakor jo pač je, sicer preprosto ne bi vedeli, 
na kaj se pripravlja ...", Večer v nedeljo, št. 227, str. 12-13, 5. avg. 2018. [COBISS.SI-ID 95003137]  
7. Jerneja Ferlež, "Ko so splavi še pluli : na fotografiji vidimo splavarje, kako razkladajo tovor. Ne moremo vedeti, ali bodo na koncu 
razstavili tudi splave in les prodali v tem pristanu ali bodo odpluli naprej", Večer v nedeljo, št. 232, str. 12-13, 9. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 
95167233]  
8. Jerneja Ferlež, "Rastline bolje uspevajo na kulisah : fotografski atelje najbrž ni prostor s pretirano ugodno svetlobo za rast in olistanje", 
Večer v nedeljo, št. 237, str. 12-13, 14. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 95388929]  
9. Jerneja Ferlež, "Mariborska korupcija na cesarskem Dunaju : Iz časov, ko se je visoki občinski uradnik pod kolesi zabaviščnega parka v 
Pratru dogovarjal za podkupnino v škatli, v kateri naj bi sicer bili pralineji", Večer v nedeljo, št. 241, str. 12-13, 11. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 
95566593] 
 
1.05 Poljudni članek 
10. Jerneja Ferlež, "Sprehod po lokacijah uredništev", Večer (Marib.), 74, [št.] 80, 7. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 94299905]  
11. Jerneja Ferlež, "Trafiki in njun simbolni pomen : prostorska identiteta", Večer (Marib.), 74, [št.] 92, 21. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 
94405889]  
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
12. Jerneja Ferlež, "Kulturna dediščina vsakokratnih vsakdanjikov", V: Dediščine mesta : Maribor : [simpozij], Vetrinjski dvor, 18. 10. 2018, 
Peter Simonič, ur., 1. izd., Maribor, Društvo Hiša!, 2018, str. 4. [COBISS.SI-ID 95460865]  
 
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
13. Jerneja Ferlež, "Jožef Kliček", V: Mariborske osebnosti, (Zbirka Življenja in dela, Biografske študije, 16, 12), Mateja Ratej, ur., 1. izd., 
Ljubljana, ZRC SAZU, Založba ZRC, 2018, str. 53-59. [COBISS.SI-ID 43004461]  
 
1.22 Intervju 
14. Jerneja Ferlež, Miha Žižek, "Študentski oktober : v oddajo Dobro jutro", MMC RTV SLO, 17. okt. 2018, https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-
jutro/174569272. [COBISS.SI-ID 96218625]  
15. Dejan Kac, Jerneja Ferlež, ""Slovenski narod" pred 150.-imi leti", MMC RTV SLO, 25. apr. 2018, https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-
jutro/174535038. [COBISS.SI-ID 96036097]  
 
1.23 Umetniški sestavek 
16. Jerneja Ferlež, "Nahrbtnik", V: Straniščne spletke 2017 : [izbor kratkih zgodb literarnega natečaja Straniščne spletke 2017], Leila 
Aleksandra Jelić, Ljubljana, Z. O. P. - Zavod za oblikovanje prostora, 2018, str. 88-91. [COBISS.SI-ID 94596353]  
 
3.11 Radijski ali TV dogodek 
17. Dejan Kac, Jerneja Ferlež, Pred natančno 150 leti je v Mariboru izšel prvi dnevnik na naših tleh Slovenski narod : v oddaji Dobro jutro, TV 
Slovenija, 25. april 2018. [COBISS.SI-ID 96193793]  
18. Simon Cigula, Jerneja Ferlež, Robert Repnik, Petra Kolmančič, Slovenski dnevi knjige : na RTS24 Novice, 20. april 2018. [COBISS.SI-ID 
95031297]  
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3.12 Razstava 
19. Borut Gombač, Jerneja Ferlež, Robert Repnik, Temna snov : razstava ob 21. festivalu Slovenskih dnevov knjige v Mariboru : Likovno in 
Knjižno razstavišče UKM, 13. april-5. maj 2018, Maribor. [COBISS.SI-ID 94588417]  
 
3.25 Druga izvedena dela 
20. Jerneja Ferlež, Ausstellung "Deutsche in Maribor" : predavanje na internationalen wissenschaftlichen Symposium "Deutsche 
Sprachminderheiten im östlichen Europa, 22. 6. 2018, Maribor. [COBISS.SI-ID 94798081]  
21. Mateja Ratej, Rok Kajzer, Iztok Rakar, Jerneja Ferlež, Rudolf Moge, Župan : pogovorni večer v seriji Tretja sreda, Muzej narodne 
osvoboditve Maribor, 17. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 95460609]  
 
Urednik 
22. 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]  
23. Knjižnica, Ferlež Jerneja (član uredniškega sveta 2004-2009, 2014-), 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] 
 
Intervjuvanec 
24. Jana Juvan, "(Odzivi na novega župana) : "Maribor je ohranil ponos in spomin"", Vecer.com, 5 str., 2. dec. 2018, 
https://ris2016.vecer.com/arhivi/clanek.aspx?id=3022356D226D386157505A767837&tip=A&Tabela=2018. [COBISS.SI-ID 96247809]  
 
Drugo 
25. Boris Jaušovec, "Politiku brez morale ni smel verjeti nihče : župan s prazno malho ne more nikoli biti tako uspešen kot oni s polno", 
Večer (Marib.), 74, [št.] 243, str. 4, 20. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 96221185]  
 
BORUT GOMBAČ  
1.22 Intervju 
1. Borut Gombač, "Avtor največkrat pohojene pesmi : je mojster nagrajenih radijskih iger, piše poezijo tako za odrasle kot za otroke ter tudi 
pravljice in gledališke igre : Borut Gombač, bibliotekar, snovalec lutkovnih iger, kulturnik", Nedelj. dnev., letn. 56, št. 19, str. 5, 9. maj. 2018. 
[COBISS.SI-ID 94527745]  
 
2.16 Umetniško delo 
2. Marko Grobler, Borut Gombač, Melodije zamolčanih besed, [Maribor], Pivec, [2018]. [COBISS.SI-ID 23788338]  
3. Borut Gombač, Popevke, songi in šansoni, (Zbirka Elektronska knjiga, 2), Elektronska izd., Maribor, Kulturni center, 2018, 
https://www.biblos.si/isbn/9789617030617. [COBISS.SI-ID 298598656]  
 
2.19 Radijska ali televizijska oddaja 
4. Tone Kuntner, Angela Pajnkiher-Prem, Zdenka Petermanec, Borut Gombač, Tone Kuntner v Glazerjevi dvorani - o domovini, 
(Spoznajmose.com, oddaja 421), [Maribor], Društvo za kreativni samorazvoj MED, 24. jun. 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=RyQbmOcBcU0&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 94829569]  
 
3.11 Radijski ali TV dogodek 
5. Špela Tomašič, Borut Gombač, V Mariboru slavnostno odprli slovenske dneve knjige : v Odmevih, TV Slovenija 1, 20. april 2018. 
[COBISS.SI-ID 95031041]  
 
3.12 Razstava 
6. Borut Gombač, Jerneja Ferlež, Robert Repnik, Temna snov : razstava ob 21. festivalu Slovenskih dnevov knjige v Mariboru : Likovno in 
Knjižno razstavišče UKM, 13. april-5. maj 2018, Maribor. [COBISS.SI-ID 94588417]  
 
3.25 Druga izvedena dela 
7. Borut Gombač, Popevke, ketiš in šansoni : predstavitev knjige v okviru cikla Zasedanja s knjigami v UKM. [COBISS.SI-ID 94116609]  
 
Umetnik 
8. Bojan Tomažič, "Preplet besed in glasbe", Večer (Marib.), 74, [št.] 137, str. 16-17, 16. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 94736385]  
Avtor dodatnega besedila 
9. Aleš Jelenko, Prvinska govorica, (Zbirka Elektronska knjiga, 3), Elektronska izd., Maribor, Kulturni center, 2018, 
https://www.biblos.si/isbn/9789617030594. [COBISS.SI-ID 298582528]  
10. Karmen Zupančič, Tango, (Zbirka Elektronska knjiga, 15), Elektronska izd., Maribor, Kulturni center, 2018, 
https://www.biblos.si/isbn/9789617030778. [COBISS.SI-ID 298645504]  
11. Karmen Zupančič, Za Z., (Zbirka Elektronska knjiga, 16), Elektronska izd., Maribor, Kulturni center, 2018, 
https://www.biblos.si/isbn/9789617030761. [COBISS.SI-ID 298636288]  
 
Oseba, ki intervjuva 
12. Teodor Lorenčič, O ljubezni : predstavitev knjige v sklopu cikla Zasedanja s knjigami v UKM, 23. januar 2018. [COBISS.SI-ID 94096385]  
13. Dušan Hedl, Rokerji pojejo pesnike : predstavitev zbornika uglasbene poezije v okviru cikla Zasedanja s knjigami v UKM, 28. februar 
2018. [COBISS.SI-ID 94127361]  
14. Tone Kuntner, Zamrznjena Pomlad : predstavitev knjige v okviru cikla Zasedanja s knjigami v UKM. [COBISS.SI-ID 94801153]  
 
 
 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94588417?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94798081?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/95460609?lang=sl
http://www.sistory.si/11686/menu83
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/769284?lang=sl
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://ris2016.vecer.com/arhivi/clanek.aspx?id=3022356D226D386157505A767837&tip=A&Tabela=2018
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/96247809?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/96221185?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94527745?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23788338?lang=sl
https://www.biblos.si/isbn/9789617030617
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/298598656?lang=sl
https://www.youtube.com/watch?v=RyQbmOcBcU0&feature=youtu.be
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94829569?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/95031041?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94588417?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94116609?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94736385?lang=sl
https://www.biblos.si/isbn/9789617030594
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/298582528?lang=sl
https://www.biblos.si/isbn/9789617030778
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/298645504?lang=sl
https://www.biblos.si/isbn/9789617030761
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/298636288?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94096385?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94127361?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94801153?lang=sl


124 
 

ALEKSANDRA GRAJFONER 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
1. Sandra Kurnik Zupanič, Aleksandra Grajfoner, Jerneja Grašič, Desetletje samoevalvacije v UKM : predavanje na Strokovnem posvetovanju 
sekcij ZBDS "Standardi in knjižnice / Standards for Libraries", 27. september 2018, Hotel City Maribor, http://www.zbds-
zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_kurnik2018.pdf. [COBISS.SI-ID 95334657]  
 
JERNEJA GRAŠIČ 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
1. Sandra Kurnik Zupanič, Aleksandra Grajfoner, Jerneja Grašič, Desetletje samoevalvacije v UKM : predavanje na Strokovnem posvetovanju 
sekcij ZBDS "Standardi in knjižnice / Standards for Libraries", 27. september 2018, Hotel City Maribor, http://www.zbds-
zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_kurnik2018.pdf. [COBISS.SI-ID 95334657] 
 
3.25 Druga izvedena dela 
2. Dunja Legat, Bernarda Korez, Jerneja Grašič, Kaj moram vedeti o odprtem dostopu? : predavanje : čitalnica ČUK Univerzitetne knjižnice 
Maribor, 23. do 25. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 95958785]  
 
BOŽA JANŽEKOVIČ 
1.04 Strokovni članek 
1. Franc Janžekovič, Boža Janžekovič, Dušan Devetak, "Field work in Macedonia 2018 : eighth Slovenian neuropterological and birdwatching 
expedition to the Balkans", Lacewing news, no. 27, str. 2-4, autumn 2018, 
https://www.researchgate.net/publication/328602563_Lacewing_News_27. [COBISS.SI-ID 24218376]  
2. Elko Borko, Boža Janžekovič, Jernej Završnik, "Prispevek o zgodovini zdravstva v mariborski okolici", Naša bolnišnica, letn. 19, št. 1, str. 
54-56, 2018. [COBISS.SI-ID 6416191]  
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
3. Elko Borko, Boža Janžekovič, 50 let delovanja MHS SZD v Mariboru : predavanje na slovesnosti ob 50 letnici MHS SZD, Maribor, 9. junij 
2018. [COBISS.SI-ID 6407743]  
 
3.25 Druga izvedena dela 
4. Boža Janžekovič, Renata Močnik, Kirurg gre na svoje : sprehod Iz knjižnice v mesto. [COBISS.SI-ID 95356929]  
 
Urednik 
5. Seznam novosti, Janžekovič Boža (urednik 2002-, tehnični urednik 2002-), Maribor, Univerzitetna knjižnica, 2002-, ISSN 2386-026X. 
[COBISS.SI-ID 82301953]  
6. 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]  
 
DEJAN KAC 
1.05 Poljudni članek 
1. Dejan Kac, Vlasta Stavbar, "Blagostanje in korist narodova : 150. obletnica Slovenskega naroda", Večer (Marib.), 74, [št.] 80, 7. apr. 2018. 
[COBISS.SI-ID 94298625]  
 
1.22 Intervju 
2. Dejan Kac, Jerneja Ferlež, ""Slovenski narod" pred 150.-imi leti", MMC RTV SLO, 25. apr. 2018, https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-
jutro/174535038. [COBISS.SI-ID 96036097]  
 
1.24 Bibliografija, kazalo ipd. 
3. Dejan Kac, "Bibliografija del o Rudolfu Maistru (1987-2016)", V: Rudolf Maister : sto let severne meje : življenje in delo Rudolfa Maistra 
Vojanova 1874-1934, (Album), Nela Malečkar, ur., et al, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018, str. 294-316. [COBISS.SI-ID 96268289]  
 
2.17 Katalog razstave 
4. Nina Lončar, Vlasta Stavbar, Dejan Kac, Gabrijela Kolbič, Patricija Remšak, Nina Lončar (urednik), Včasih zasebno --- : iz osebnih zapuščin, 
2 : [Knjižno razstavišče UKM, 7. februar 2018 - 31. marec 2018], (Razstavni katalogi UKM, zv. 9), Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, 
2018. [COBISS.SI-ID 95532801] 
 
3.11 Radijski ali TV dogodek 
5. Dejan Kac, Jerneja Ferlež, Pred natančno 150 leti je v Mariboru izšel prvi dnevnik na naših tleh Slovenski narod : v oddaji Dobro jutro, TV 
Slovenija, 25. april 2018. [COBISS.SI-ID 96193793] 
 
3.12 Razstava 
6. Vlasta Stavbar, Dejan Kac, 150-letnica "Slovenskega naroda" : dokumentarna razstava : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice 
Maribor, 28. marec - 11. april 2018. [COBISS.SI-ID 94816513]  
3.25 Druga izvedena dela 
7. Mihael Glavan, Primož Premzl, Aleš Berger, Vlasta Stavbar, Dejan Kac, Alenka Juvan, Igor Grdina, Milček Komelj, Rudolf Maister - Sto let 
severne meje : predstavitev knjige v sklopu cikla Zasedanja s knjigami v UKM, 14. november 2018. [COBISS.SI-ID 95977729]  
8. Mihael Glavan, Primož Premzl, Aleš Berger, Vlasta Stavbar, Dejan Kac, Alenka Juvan, Igor Grdina, Milček Komelj, Rudolf Maister : sto let 
severne meje : predstavitev knjige v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, 14. november 2018. [COBISS.SI-ID 96117505]  
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https://www.researchgate.net/publication/328602563_Lacewing_News_27
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https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/94816513?lang=sl
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BRANKA KEREC 
1.05 Poljudni članek 
1. Branka Kerec, "Ob dnevih knjige letos potekala že tretja okrogla miza Društva bibliotekarjev Maribor", Knjižn. nov., letn. 28, št. 2, str. 14, 
2018, http://old.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/v2/podrobnostClanek.aspx?id=1353. [COBISS.SI-ID 94930945]  
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
2. Branka Kerec, Leja Borovnjak, Martina Kerec, Nataša Knap, Dare Majcenovič, Kristina Pritekelj, Uporaba Strokovnih standardov in 
priporočil za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic (za obdobje 2012-2020) v visokošolskih knjižnicah : predavanje na 
Strokovnem posvetovanju sekcij ZBDS "Standardi in knjižnice / Standards for Libraries", 27. september 2018, Hotel City Maribor, 
http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_kerec2018_1.pdf. [COBISS.SI-ID 95334145]  
 
Urednik 
3. Knjižničarske novice, Kerec Branka (član uredniškega odbora 2017-), Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, 1991-, ISSN 0353-9237, 
http://www.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice. [COBISS.SI-ID 650248]  
4. Seznam novosti, Kerec Branka (urednik 2002-), Maribor, Univerzitetna knjižnica, 2002-, ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
 
ROSVITA KOCBEK PAVALEC 
2.11 Diplomsko delo 
1. Rosvita Kocbek Pavalec, Analiza odnosov z javnostmi v Univerzitetni knjižnici Maribor : delo diplomskega projekta, Maribor, [R. Kocbek 
Pavalec], 2018, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72020. [COBISS.SI-ID 13214748]  
 
Urednik 
2. 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  
2.17 Katalog razstave 
1. Nina Lončar, Vlasta Stavbar, Dejan Kac, Gabrijela Kolbič, Patricija Remšak, Nina Lončar (urednik), Včasih zasebno --- : iz osebnih zapuščin, 
2 : [Knjižno razstavišče UKM, 7. februar 2018 - 31. marec 2018], (Razstavni katalogi UKM, zv. 9), Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, 
2018. [COBISS.SI-ID 95532801] 
 
3.12 Razstava 
2. Gabrijela Kolbič, 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 
3. Seznam novosti, Kolbič Gabrijela (urednik 2004-), Maribor, Univerzitetna knjižnica, 2002-, ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
 
BERNARDA KOREZ 
 
3.12 Razstava 
1. Bernarda Korez, "Karikatura v šahu" : priložnostna razstava. [COBISS.SI-ID 95959297]  
 
3.25 Druga izvedena dela 
2. Dunja Legat, Bernarda Korez, Jerneja Grašič, Kaj moram vedeti o odprtem dostopu? : predavanje : čitalnica ČUK Univerzitetne knjižnice 
Maribor, 23. do 25. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 95958785]  
 
SANDRA KURNIK ZUPANIČ 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
1. Sandra Kurnik Zupanič, Aleksandra Grajfoner, Jerneja Grašič, Desetletje samoevalvacije v UKM : predavanje na Strokovnem posvetovanju 
sekcij ZBDS "Standardi in knjižnice / Standards for Libraries", 27. september 2018, Hotel City Maribor, http://www.zbds-
zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_kurnik2018.pdf. [COBISS.SI-ID 95334657]  
 
DUNJA LEGAT 
1.05 Poljudni članek 
1. Dunja Legat, "Kaj moram vedeti o odprtem dostopu?", Blog COBISS, http://blog.cobiss.si/2019/02/25/kaj-moram-vedeti-o-odprtem-
dostopu/. [COBISS.SI-ID 96224513] 
 
1.22 Intervju 
2. Dunja Legat, Zdenka Petermanec, "Čopova diploma za bibliotekarsko specialistko Dunjo Legat : Prvi dnevnik", MMC RTV SLO, 14. jan. 
2019, https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174588589. [COBISS.SI-ID 96292865]  
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
3. Dunja Legat, University of Maribor Press - challenge to complete the university scientific communication cycle : predavanje na 8. 
strokovnem srečanju slovenskih nabavnih konzorcijev mednarodne znanstvene literature "Pogled na odprto znanost", SICISL18, 11. 
september 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 95215617]  
4. Zdenka Petermanec, Dunja Legat, Visokošolske knjižnice v luči kvalitativnih kazalnikov delovanja : predavanje na strokovnem srečanju 
Visokošolske knjižnice: primeri dobrih praks in novosti, 13. junij 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 94755585] 
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3.25 Druga izvedena dela 
5. Dunja Legat, Bernarda Korez, Jerneja Grašič, Kaj moram vedeti o odprtem dostopu? : predavanje : čitalnica ČUK Univerzitetne knjižnice 
Maribor, 23. do 25. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 95958785]  
 
Intervjuvanec 
6. "V NUK bodo zvečer podelili stanovske nagrade knjižničarjem", Slovenska tiskovna agencija, 21. dec. 2018, https://sta.si/2588192/v-nuk-
bodo-zvecer-podelili-stanovske-nagrade-knjiznicarjem?q=v,nuk,bod,zvečer. [COBISS.SI-ID 96257281]  
 
Diskutant 
7. Maruša Zorec, Uroš Lobnik, Franc Trček, Pogled naprej : strokovno omizje o knjižničnih zgradbah v sklopu prireditev 30 let zgradbe UKM : 
Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 27. november 2018. [COBISS.SI-ID 95977473]  
 
NINA LONČAR 
2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid 
1. Živeče fotografije v življenjski velikosti, Nina Lončar, Maribor, Univerzitetna knjižnica, 2016-, http://kinematografivmariboru.si/. 
[COBISS.SI-ID 90847745]  
2. Wilhelm Tegetthoff, Nina Lončar, Maribor, Univerzitetna knjižnica, Enota za domoznanstvo, 2010-, http://www.tegetthoff.si/. [COBISS.SI-
ID 66581761] 
 
2.17 Katalog razstave 
3. Nina Lončar, Vlasta Stavbar, Dejan Kac, Gabrijela Kolbič, Patricija Remšak, Nina Lončar (urednik), Včasih zasebno --- : iz osebnih zapuščin, 
2 : [Knjižno razstavišče UKM, 7. februar 2018 - 31. marec 2018], (Razstavni katalogi UKM, zv. 9), Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, 
2018. [COBISS.SI-ID 95532801]  
 
Urednik 
4. 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]  
5. 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]  
6. Nina Lončar, Vlasta Stavbar, Dejan Kac, Gabrijela Kolbič, Patricija Remšak, Nina Lončar (urednik), Včasih zasebno --- : iz osebnih zapuščin, 
2 : [Knjižno razstavišče UKM, 7. februar 2018 - 31. marec 2018], (Razstavni katalogi UKM, zv. 9), Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, 
2018. [COBISS.SI-ID 95532801]  
 
RENATA MOČNIK 
3.12 Razstava 
1. Renata Močnik, Mednarodni standardi in četrta industrijska revolucija : priložnostna razstava ob svetovnem dnevu standardizacije : 2. 
nadstropje Univerzitetne knjižnice Maribor, 15. do 20. oktober 2018. [COBISS.SI-ID 95707137] 
 
3.25 Druga izvedena dela 
2. Boža Janžekovič, Renata Močnik, Kirurg gre na svoje : sprehod Iz knjižnice v mesto. [COBISS.SI-ID 95356929] 
 
Urednik 
3. Seznam novosti, Močnik Renata (urednik 2014-), Maribor, Univerzitetna knjižnica, 2002-, ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
 
ZDENKA PETERMANEC 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
1. Zdenka Petermanec, Urban Šebjan, "The impact of components of information literacy on student success in higher education", Knjižnica 
(Tisk. izd.), letn. 62, št. 1/2, str. 151-168, 2018. [COBISS.SI-ID 94929153] 
 
1.04 Strokovni članek 
2. Zdenka Petermanec, Franci Pivec, Bernard Rajh, Irena Sapač, "Zgradba z bogato vsebino : trideset let zgradbe Univerzitetne knjižnice 
Maribor", V soboto, 74, [št.] 271, 24. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 95768321]  
 
1.22 Intervju 
3. Zdenka Petermanec, "30. svečko je upihnila tudi mariborska univerzitetna knjižnica : v oddaji Mariborski feljton, Radio Maribor", MMC 
RTV SLO, 2. dec. 2018, https://4d.rtvslo.si/arhiv/mariborski-feljton/174579757. [COBISS.SI-ID 96248065]  
4. Dunja Legat, Zdenka Petermanec, "Čopova diploma za bibliotekarsko specialistko Dunjo Legat : Prvi dnevnik", MMC RTV SLO, 14. jan. 
2019, https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174588589. [COBISS.SI-ID 96292865]  
5. Zdenka Petermanec, "Knjižnica pod arkadami : TV Slovenija 1, Dnevnik, Slovenska kronika", MMC RTV SLO, 17. okt. 2018, 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174569445. [COBISS.SI-ID 96219393]  
6. Bernard Rajh, Zdenka Petermanec, "30 let stavbe Univerzitetne knjižnice Maribor", MMC RTV SLO, 27. nov. 2018, 
https://www.rtvslo.si/radio-maribor/novice/30-let-stavbe-univerzitetne-knjiznice-maribor/473049. [COBISS.SI-ID 96242945]  
7. Alojz Križman, Bernard Rajh, Zdenka Petermanec, "30 let stavk[!]e Univerzitetne knjižnice Maribor : v oddaji Tele M, TV Maribor", MMC 
RTV SLO, 30. nov. 2018, https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174579468. [COBISS.SI-ID 96247041] 
 
2.19 Radijska ali televizijska oddaja 
8. Tone Kuntner, Angela Pajnkiher-Prem, Zdenka Petermanec, Borut Gombač, Tone Kuntner v Glazerjevi dvorani - o domovini, 
(Spoznajmose.com, oddaja 421), [Maribor], Društvo za kreativni samorazvoj MED, 24. jun. 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=RyQbmOcBcU0&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 94829569] 
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3.11 Radijski ali TV dogodek 
9. Dragica Turjak, Darka Tancer-Kajnih, Maja Logar, Darja Barber, Zdenka Petermanec, Andrej Fištravec, Vlasta Stavbar, Mariborska 
knjižnica : oddaja V Mariboru si, 10. 1. 2018, BK TV, Maribor, http://www.lokalec.si/novice/v-mariboru-si-mariborska-knjiznica-10-1-2018/. 
[COBISS.SI-ID 93883393]  
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
10. Zdenka Petermanec, Dunja Legat, Visokošolske knjižnice v luči kvalitativnih kazalnikov delovanja : predavanje na strokovnem srečanju 
Visokošolske knjižnice: primeri dobrih praks in novosti, 13. junij 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 94755585]  
 
3.25 Druga izvedena dela 
11. Bernard Rajh, Irena Sapač, Zdenka Petermanec, Pogled nazaj : strokovno omizje o knjižničnih zgradbah v sklopu prireditev 30 let zgradbe 
UKM : Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 27. november 2018. [COBISS.SI-ID 95976961]  
 
Urednik 
12. Knjižnica, Petermanec Zdenka (član uredniškega odbora 2012-), 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]  
13. Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto ..., Petermanec Zdenka (odgovorni urednik 2009-), Maribor, Univerzitetna 
knjižnica, [19--]-. [COBISS.SI-ID 33143041]  
14. Slovenika, Petermanec Zdenka (član uredniškega sveta 2015-), Beograd, Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine, = Nacionalni 
svet slovenske narodne manjšine, 2015-, ISSN 2466-2852, http://slovenci.rs/slovenika/. [COBISS.SI-ID 85326593]  
 
MILOŠ PETROVIČ 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
1. Miloš Petrovič, "Umeščanje Univerzitetne knjižnice Maribor v proces izobraževanja na Univerzi v Mariboru : pragmatičen pristop : a 
pragmatic approach", Knjižnica (Tisk. izd.), letn. 62, št. 1/2, str. 111-134, 2018. [COBISS.SI-ID 94928897]  
 
Urednik 
2. Seznam novosti, Petrovič Miloš (urednik 2002-), Maribor, Univerzitetna knjižnica, 2002-, ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
 
MATEJA ŠKOFLJANEC 
Urednik 
1. Seznam novosti, Pongrac Mateja (urednik 2002-), Maribor, Univerzitetna knjižnica, 2002-, ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
 
Prevajalec 
2. Časopis za zgodovino in narodopisje, Pongrac Mateja (prevajalec 2008-), Maribor, Univerza v Mariboru, Zgodovinsko društvo Maribor, 
1904-, ISSN 0590-5966, http://www.sistory.si/11686/menu83. [COBISS.SI-ID 769284]  
3. Univerzitetna knjižnica Maribor, Pongrac Mateja (prevajalec 2012-), Maribor, Univerzitetna knjižnica, [199-]-, ISSN 1855-8674, 
http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  
4. Wilhelm Tegetthoff, Nina Lončar, Maribor, Univerzitetna knjižnica, Enota za domoznanstvo, 2010-, http://www.tegetthoff.si/. [COBISS.SI-
ID 66581761]  
 
Drugo 
5. Silva Belšak, Ivan Cankar in umetnost - besedna, likovna, filmska, gledališka in glasbena : razstava v sklopu prireditev ob Cankarjevem 
letu 2018 : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 13. december 2018 - 31. januar 2019. [COBISS.SI-ID 95952385]  
 
PATRICIJA REMŠAK 
2.17 Katalog razstave 
1. Nina Lončar, Vlasta Stavbar, Dejan Kac, Gabrijela Kolbič, Patricija Remšak, Nina Lončar (urednik), Včasih zasebno --- : iz osebnih zapuščin, 
2 : [Knjižno razstavišče UKM, 7. februar 2018 - 31. marec 2018], (Razstavni katalogi UKM, zv. 9), Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, 
2018. [COBISS.SI-ID 95532801] 
 
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. Vlasta Stavbar (urednik, član uredniškega odbora), Framsko : zgodovina Frama z okolico, Rače, Občina Rače-Fram, 2013-. [COBISS.SI-ID 
74997249]  
 
KARMEN SALMIČ 
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
1. Karmen Salmič Kovačič, "O polislogovnosti klasicističnega modernizma po razkritju "adornovske zmote" - na primerih iz opusa Demetrija 
Žebreta", V: Nova glasba v "novi" Evropi med obema svetovnima vojnama : [znanstvena monografija z mednarodno udeležbo], (Studia 
musicologica Labacensia, 2), Jernej Weiss, ur., Koper, Založba Univerze na Primorskem, Ljubljana, Festival, 2018, str. 217-237, 
http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-73-2/mobile/index.html#p=219, doi: 10.26493/978-961-7023-72-5.217-237. [COBISS.SI-ID 
94119937]  
 
1.22 Intervju 
2. Peter Kuhar, Karmen Salmič Kovačič, Jernej Weiss, "Glasbene vezi med Čehi in Slovenci : v oddaji Kultura", MMC RTV SLO, 7. nov. 2018, 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174574007. [COBISS.SI-ID 96228353]  
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3. Peter Kuhar, Karmen Salmič Kovačič, Jernej Weiss, "Prepletenost kultur : v oddaji Tele M, TV Maribor", MMC RTV SLO, 8. nov. 2018, 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174574188. [COBISS.SI-ID 96230401] 
 
3.12 Razstava 
4. Karmen Salmič Kovačič, Peter Kuhar, Dirigent Václav Talich, Beroun in Češki kras, Emerik Beran sredi sobivanja različnih kultur : razstavi v 
okviru projekta Stičišča slovenske in češke kulture --- v glasbi : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 7. november - 8. 
december 2018. [COBISS.SI-ID 95743233]  
5. Karmen Salmič Kovačič, Vlasta Stavbar, Maistrova knjižnica v Maistrovem letu 2018 : razstava : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice 
Maribor, 29 september - 3. november 2018. [COBISS.SI-ID 96118273]  
6. Karmen Salmič Kovačič, Vlasta Stavbar, Manj znani Maister : poet in bibliofil : gostujoča razstava : Kavarna Veronika Velenje, 19. 
december -. [COBISS.SI-ID 95952641]  
7. Karmen Salmič Kovačič, Vlasta Stavbar, Manj znani Maister : poet in bibliofil : poletna domoznanska razstava in glasbeno-literarni 
performans : razstavišča Univerzitetne knjižnice Maribor, 21. junij - 8. september 2018. [COBISS.SI-ID 94797057]  
 
Urednik 
8. Seznam novosti, Salmič Kovačič Karmen (urednik 2002-), Maribor, Univerzitetna knjižnica, 2002-, ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 
82301953]  
 
Avtor dodatnega besedila 
9. Komorni ciklus, Salmič Kovačič Karmen (avtor dodatnega besedila 2000-), Maribor, Narodni dom, Koncertna poslovalnica, 2000-. 
[COBISS.SI-ID 45127681]  
10. Simfonični orkester Mariborske filharmonije, Salmič Kovačič Karmen (avtor dodatnega besedila 1996-), Maribor, Narodni dom Maribor, 
Koncertna poslovalnica, SNG Maribor, Radio Maribor, [19??]-. [COBISS.SI-ID 5390852]  
Oseba, ki intervjuva 
11. Peter Kuhar, Jernej Weiss, Stičišča slovenske in češke kulture v glasbi : pogovor s Petrom Kuharjem in Jernejem Weissom ob odprtju 
razstav Dirigent Václav Talich, Beroun in Češki kras ter Emerik Beran sredi sobivanja različnih kultur. [COBISS.SI-ID 24193800]  
Recenzent 
12. Albinca Pesek, Albinca Pesek (urednik), Glasba danes in nekoč 7, [Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 7. razredu osnovne 
šole], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 295627008]  
13. Albinca Pesek, Albinca Pesek (urednik), Glasba danes in nekoč 7, [Učbenik za glasbeno umetnost v 7. razredu osnovne šole], 3. izd., 
Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 295628032]  
14. Leon Stefanija, Katarina Bogunović Hočevar, Ženskost v glasbi skladateljic po 1918 : pogledi nekaterih manjših glasbenih kultur Evrope : 
views of some smaller musical cultures in Europe, (Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske 
fakultete, 2018, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/130/224/3502-1. [COBISS.SI-ID 297559552]  
Drugo 
15. Katja Vavpetič, "Kavarniški večer o manj znanem Maistru, poetu in bibliofilu", Kamnik.info, 20. dec. 2018, 
https://www.kamnik.info/kavarniski-vecer-o-manj-znanem-maistru-poetu-in-bibliofilu/. [COBISS.SI-ID 96258817]  
16. Melita Forstnerič-Hajnšek, "Čehi in slovensko (glasbeno) življenje : Peter Kuhar in Jernej Weiss predstavila v Univerzitetni knjižnici 
Maribor Vaclava Talicha, Emerika Berana in druge Čehe, ki so glasbeno zaznamovali Slovenijo", Večer (Marib.), 74, [št.] 258, str. 16, 9. nov. 
2018. [COBISS.SI-ID 96231425]  
 
KORNELIJA SORGER 
3.12 Razstava 
1. Majda Potrata, Kornelija Sorger, "Lubi Slouenci" : razstava v sklopu prireditev Dan Primoža Trubarja 2018 : Knjižno razstavišče 
Univerzitetne knjižnice Maribor, 8. junij - 18. junij 2018. [COBISS.SI-ID 94800129]  
 
Lektor 
2. Nina Lončar, Vlasta Stavbar, Dejan Kac, Gabrijela Kolbič, Patricija Remšak, Nina Lončar (urednik), Včasih zasebno --- : iz osebnih zapuščin, 
2 : [Knjižno razstavišče UKM, 7. februar 2018 - 31. marec 2018], (Razstavni katalogi UKM, zv. 9), Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, 
2018. [COBISS.SI-ID 95532801] 
 
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. Dejan Kac, Vlasta Stavbar, "Blagostanje in korist narodova : 150. obletnica Slovenskega naroda", Večer (Marib.), 74, [št.] 80, 7. apr. 2018. 
[COBISS.SI-ID 94298625] 
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
2. Vlasta Stavbar, "Kulturna dediščina mesta Maribor v Univerzitetni knjižnici Maribor", V: Dediščine mesta : Maribor : [simpozij], Vetrinjski 
dvor, 18. 10. 2018, Peter Simonič, ur., 1. izd., Maribor, Društvo Hiša!, 2018, str. 11. [COBISS.SI-ID 95461377] 
 
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
3. Vlasta Stavbar, "Fran Rosina", V: Mariborske osebnosti, (Zbirka Življenja in dela, Biografske študije, 16, 12), Mateja Ratej, ur., 1. izd., 
Ljubljana, ZRC SAZU, Založba ZRC, 2018, str. 117-123. [COBISS.SI-ID 43014957] 
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1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
4. Majda Potrata, Vlasta Stavbar, "Pomembna ženska", V: Dragi Maister, na te mi bo spomin --- : ob 100. obletnici bojev za severno mejo in 
slovenski Maribor, Aleš Arih, ur., Barbara Arih, ur., Maribor, Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra, 2018, str. 15-22. [COBISS.SI-ID 
14103838]  
5. Vlasta Stavbar, "Kulturno in zgodovinsko neprecenljiva knjižnica", V: Rudolf Maister : sto let severne meje : življenje in delo Rudolfa 
Maistra Vojanova 1874-1934, (Album), Nela Malečkar, ur., et al, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018, str. 271-277. [COBISS.SI-ID 
96268033]  
 
1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 
6. Vlasta Stavbar, "Andrej Gulič, Pohorje in Kozjak: planinske koče, domovi, zavetišča, penzioni, razgledniki in romarske točke na Pohorju in 
Kozjaku do konca druge svetovne vojne. Maribor 2018. 258 str.", Čas. zgod. narodop., letn. 89 = n. v. 54, zv. 4, str. 154-156, 2018. 
[COBISS.SI-ID 95957505]  
 
1.22 Intervju 
7. Vlasta Stavbar, "Bršljanov list samobitnosti : deklaracija združila Srbe, Hrvate in Slovence : Vlasta Stavbar", Nedelj. dnev., letn. 56, št. 20, 
str. 11, 16. maj. 2018. [COBISS.SI-ID 96202241]  
 
1.25 Drugi sestavni deli 
8. Vlasta Stavbar, "Drobne stvari vsakdana : dnevnik", Večer (Marib.), 74, [št.] 80, 7. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 95026945]  
 
2.17 Katalog razstave 
9. Nina Lončar, Vlasta Stavbar, Dejan Kac, Gabrijela Kolbič, Patricija Remšak, Nina Lončar (urednik), Včasih zasebno --- : iz osebnih zapuščin, 
2 : [Knjižno razstavišče UKM, 7. februar 2018 - 31. marec 2018], (Razstavni katalogi UKM, zv. 9), Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, 
2018. [COBISS.SI-ID 95532801]  
 
3.11 Radijski ali TV dogodek 
10. Dragica Turjak, Darka Tancer-Kajnih, Maja Logar, Darja Barber, Zdenka Petermanec, Andrej Fištravec, Vlasta Stavbar, Mariborska 
knjižnica : oddaja V Mariboru si, 10. 1. 2018, BK TV, Maribor, http://www.lokalec.si/novice/v-mariboru-si-mariborska-knjiznica-10-1-2018/. 
[COBISS.SI-ID 93883393]  
 
3.12 Razstava 
11. Vlasta Stavbar, Nina Gostenčnik, Primož Premzl, Hidroelektrarna Fala : 100 let zelene energije : razstava : Knjižno in Likovno razstavišče 
Univerzitetne knjižnice Maribor, 8. maj - 4. junij 2018. [COBISS.SI-ID 94799617]  
12. Karmen Salmič Kovačič, Vlasta Stavbar, Maistrova knjižnica v Maistrovem letu 2018 : razstava : Knjižno razstavišče Univerzitetne 
knjižnice Maribor, 29 september - 3. november 2018. [COBISS.SI-ID 96118273]  
13. Karmen Salmič Kovačič, Vlasta Stavbar, Manj znani Maister : poet in bibliofil : gostujoča razstava : Kavarna Veronika Velenje, 19. 
december -. [COBISS.SI-ID 95952641]  
14. Karmen Salmič Kovačič, Vlasta Stavbar, Manj znani Maister : poet in bibliofil : poletna domoznanska razstava in glasbeno-literarni 
performans : razstavišča Univerzitetne knjižnice Maribor, 21. junij - 8. september 2018. [COBISS.SI-ID 94797057]  
15. Vlasta Stavbar, Dejan Kac, 150-letnica "Slovenskega naroda" : dokumentarna razstava : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice 
Maribor, 28. marec - 11. april 2018. [COBISS.SI-ID 94816513]  
3.25 Druga izvedena dela 
16. Vlasta Stavbar, Knjižnica naj dobi status ki si ga zasluži : v oddaji mariborski feljton, 11. februar 2018, Radio Maribor. [COBISS.SI-ID 
94691585]  
17. Vlasta Stavbar, Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje : slovenska politika v habsburški monarhiji, od volilne reforme do nove 
države (1906-1918) : predstavitev knjige v okviru cikla Zasedanja s knjigami v UKM, 10. maj 2018. [COBISS.SI-ID 94805249]  
18. Vlasta Stavbar, Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje : slovenska politika v zadnjih letih habsburške monarhije in vstop v novo 
državo : prireditev Avstrijske čitalnice UKM ob 100. obletnici konca prve prve svetovne vojne : Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice 
Maribor, 5. november 2018. [COBISS.SI-ID 95978753]  
19. Mihael Glavan, Primož Premzl, Aleš Berger, Vlasta Stavbar, Dejan Kac, Alenka Juvan, Igor Grdina, Milček Komelj, Rudolf Maister - Sto let 
severne meje : predstavitev knjige v sklopu cikla Zasedanja s knjigami v UKM, 14. november 2018. [COBISS.SI-ID 95977729]  
20. Mihael Glavan, Primož Premzl, Aleš Berger, Vlasta Stavbar, Dejan Kac, Alenka Juvan, Igor Grdina, Milček Komelj, Rudolf Maister : sto let 
severne meje : predstavitev knjige v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, 14. november 2018. [COBISS.SI-ID 96117505]  
 
Urednik 
21. Časopis za zgodovino in narodopisje, Stavbar Vlasta (glavni in odgovorni urednik 2006-2018, član uredniškega odbora 1998-2018), 
Maribor, Univerza v Mariboru, Zgodovinsko društvo Maribor, 1904-, ISSN 0590-5966, http://www.sistory.si/11686/menu83. [COBISS.SI-ID 
769284]  
22. Kronika, Stavbar Vlasta (član uredniškega odbora 2003-), Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino, 
1953-, ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]  
23. Seznam novosti, Stavbar Vlasta (urednik 2002-), Maribor, Univerzitetna knjižnica, 2002-, ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
24. Vlasta Stavbar (urednik, član uredniškega odbora), Framsko : zgodovina Frama z okolico, Rače, Občina Rače-Fram, 2013-. [COBISS.SI-ID 
74997249]  
 
Drugo 
25. Silva Čeh, "Majniška deklaracija : Maistrov večer : predstavili bodo knjigo o slovenski politiki v habsburški monarhiji", Delo (Ljubl.), leto 
60, št. 115, str. 10, 22. maj 2018. [COBISS.SI-ID 94555905]  
26. Katja Vavpetič, "Kavarniški večer o manj znanem Maistru, poetu in bibliofilu", Kamnik.info, 20. dec. 2018, 
https://www.kamnik.info/kavarniski-vecer-o-manj-znanem-maistru-poetu-in-bibliofilu/. [COBISS.SI-ID 96258817]  
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KRISTINA ŠROT 
1.05 Poljudni članek 
1. Kristina Šrot, "Ponudba izobraževalnih modulov Univerzitetne knjižnice Maribor kot priložnost za študij in raziskovanje", UMniverzum, št. 
6, str. 37-38, maj 2018. [COBISS.SI-ID 94662913]  
 
1.25 Drugi sestavni deli 
2. Kristina Šrot, "Tutorji bibliotekarji vas naučijo ločiti zrno od plev", Blog COBISS, http://blog.cobiss.si/author/kristinas/. [COBISS.SI-ID 
96088577]  
 
KARMEN ZUPANČIČ 
2.16 Umetniško delo 
1. Karmen Zupančič, Tango, (Zbirka Elektronska knjiga, 15), Elektronska izd., Maribor, Kulturni center, 2018, 
https://www.biblos.si/isbn/9789617030778. [COBISS.SI-ID 298645504]  
2. Karmen Zupančič, Za Z., (Zbirka Elektronska knjiga, 16), Elektronska izd., Maribor, Kulturni center, 2018, 
https://www.biblos.si/isbn/9789617030761. [COBISS.SI-ID 298636288]  
 
Umetnik  
3. Ana Bučar, Dan poezije : Tele M, TV Maribor, 21. marec 2018. [COBISS.SI-ID 94706433] 
  
MIHA ŽIŽEK 
1.22 Intervju 
1. Jerneja Ferlež, Miha Žižek, "Študentski oktober : v oddajo Dobro jutro", MMC RTV SLO, 17. okt. 2018, https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-
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