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UVOD ravnateljice 
 

Letošnji uvod v letno poročilo je 11 po vrsti v nizu 
mojih treh mandatov v Univerzitetni knjižnici 
Maribor. Vodenje knjižnice prinaša kolektivu, ki šteje 
81 zaposlenih, vsako leto nove izzive in nikoli ni zašlo 
v rutino. Res je, da se kolektiv iz leta v leto stara, 
visokošolsko knjižničarstvo pa se mora izredno hitro 
prilagajati potrebam naših uporabnikov. Profil 
knjižničarja se v digitalni dobi spreminja z 
obvladovanjem novih kompetenc , predvsem s 
področja informacijske podpore. Iz knjižnice s 
knjigami postajamo učno središče za študente in 
svetovalni center za profesorje in raziskovalce. To 
narekuje paradigma odprte znanosti. Zato bomo 

morali pomlajevanju zaposlenih v bližnji prihodnosti posvetiti pozornost in iskati kader z 
interdisciplinarnimi znanji. 
 
Letno poročilo je obsežno, strokovno in nudi poznavalcem, financerjem, odločevalcem in tudi našim 
uporabnikom, ki jim je naše poslanstvo pravzaprav namenjeno, vpogled v različne knjižnične aktivnosti. 
Večino zastavljenih ciljev v letu 2019 smo uresničili (78 %), delno smo jih izvedli 12 %, 10 % pa jih iz 
objektivnih razlogov opuščamo ali prenašamo v naslednje leto. 
 
Prav zaradi naše aktivne vloge v slovenskem akademskem okolju smo bili povabljeni, da koordiniramo 
nacionalno skupnost odprte znanosti. Nastal je portal Udprimo:UM. Sodelovanje v mednarodnem projektu 
H2020 predstavlja za nas velik izziv in možnosti učenja od kolegov, ki so na področju upravljanja z 
raziskovalnimi podatki že daleč pred nami. 
 
Pri ponudbi novih storitev, oblikovanju knjižnične zbirke, pri obveščanju ali pri varovanju osebnih 
podatkov, brezpapirnem in brezgotovinskem poslovanju moramo vedno znova preverjati pričakovanja in 
zadovoljstvo naših obiskovalcev. To ugotavljamo z vsakoletnimi anketami in s poenotenimi kazalniki za 
analizo uspešnosti knjižnične dejavnosti v UKM in knjižnicah vseh članic. 
 
Leto 2019 sta zaznamovali še dve pridobitvi, na kateri je knjižnica zelo ponosna. Prva je pridobitev osebne 
knjižnice našega nekdanjega ravnatelja in pesnika Janka Glazerja. Bogato knjižno zbirko, različno 
korespondenco, likovna in umetniška dela in avtentično knjižnično pohištvo so nam v trajno čuvanje 
zaupali njegova hči in vnuk. Ob tem pa velja omeniti še nekaj darovanih zapuščin (Bogo Čerin in 
akademikinja dr. Zinka Zorko) in popis gradiva še ene dragocene osebne knjižnice – Maistrove knjižnice. 
Žal pa je to leto zaznamoval tudi vdor kriptovirusa v našo bazo. Najbolj je prizadel prav repozitorij UKM in 
naše načrte skoraj v celoti ustavil. Utrpeli so podatki, ki so jih sodelavke na projektu zbirale in obdelovale 
kar pol leta. 
 
Če se ozremo na uporabniški vidik, smo uspeli pridobiti 1.413 novo vpisanih članov, največ med 
podiplomci. Reorganizirali smo delo v enoti za izposojo in združili vlogo izposojevalca in informatorja. Naša 
sedaj že uveljavljena dnevno-nočna čitalnica ČUK je odprta 98 ur na teden. Obisk se poveča v času izpitnih 
rokov. Izposoja gradiva na dom se je zmanjšala, povečale pa so se storitve na daljavo in izposoja 
domoznanskega gradiva. Naša digitalna knjižnica beleži več kot 9 milijonov ogledov in več kot milijon 
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prenosov besedil. Digitalizirali smo preko 100.000 strani gradiva. Manjša pa je klasična izposoja knjig med 
knjižnicami. 
Bogata prireditvena dejavnost knjižnice ostaja v mestu in v regiji prepoznavna in privablja stalen krog 
obiskovalcev. Pri tem moram poudariti tehnično pomoč sodelavcev iz knjigoveznice, ki so sodelovali pri 
pripravi 18 razstav. 
 
K sodelovanju smo povabili nekaj izbranih nekdanjih uporabnikov, ki jim je knjižnica ostala v lepem 
spominu in so danes navdih za druge ljudi na najrazličnejših področjih. Skupaj smo slovesno zaključili 
projekt usmerjevalnega sistema in po njih poimenovane študijske sobe v tretjem nadstropju predali 
svojemu namenu. 
 
Z veliko razstavo v vseh treh razstaviščih in na ulici, ki povezuje knjižnico s Slovenskim narodnim 
gledališčem, smo obeležili njegovo 100. obletnico in s tem utrdili sodelovanje obeh kulturnih ustanov. 
 
Na področju informacijskega opismenjevanja raste ponudba raziskovalnih vodičev. Najpopularnejši je tisti, 
ki informira o uporabi citatnega orodja Endnote. Umetniško opismenjevanje uresničujemo v projektu 
Filmika – v zabavni šoli filma.  
 
Mednarodno sodelovanje je že tretjič zaznamovala uspešno izvedena izmenjava 11 kolegov iz 8 evropskih 
visokošolskih knjižnic. Deležni smo bili številnih pohval na račun organizacije in spremljevalnega 
družabnega programa. Prav tako je skrbnica patentne baze aktivno sodelovala na srečanju Patlib centrov 
v Portu. 
 
Zaradi pomanjkanja sredstev smo kupili bistveno manj tiskanih knjig (zgolj 77). Se pa zaradi tega 
intenzivneje ureja lokalni katalog (redakcije, retrospektivni vnosi, zaloga knjižničnega gradiva, redno 
opravljamo inventuro v arhivskem in tekočem skladišču). Skupni prispevek naših zapisov v vzajemno bazo 
znaša 263.000, stanje zapisov v bazi COBISS.SI, ki jih je prispevala UKM, pa znaša vključno z domoznansko 
bazo UKM 742.286 vnosov. Povečala se je tudi izdajateljska vloga Univerze v Mariboru, pri kateri UKM 
izdatno strokovno pomaga. Prav tako smo zaradi varčevanja pri nabavi prešli na poslovni model »e-only«, 
ki ponuja znanstvene časopise le v elektronski obliki. 
 
Okrepili smo komunikacijo preko družbenih medijev. Trudimo se za javni ugled naše knjižnice kot 
kompetentne, zanesljive, gostoljubne ustanove in njenih zaposlenih. Po izraženem zadovoljstvu naših 
obiskovalcev nam ga uspeva ohranjati tudi v letu 2019. 
 
 
 

Dr. Zdenka Petermanec, 
ravnateljica UKM 
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OSNOVNI podatki v letu 2019 
 

Univerza v Mariboru 
Univerzitetna knjižnica Maribor 
Gospejna 10, Maribor 
 
Ravnateljica: dr. Zdenka Petermanec 
 
Poslanstvo 
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. 
 
 
Splošni podatki 
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. – 14. 7.; 18. 8. –31. 12.)   8.00 – 19.00 
sob (1. 1. – 31. 12.)     9.00 – 13.00 
pon, tor, čet, pet (15. 7. – 17. 8.)   8.00 – 14.00 
sre (15. 7. – 17. 8.)     8.00 – 17.00 
 
Čitalnica ČUK: 
pon – sob      12.00 – 24.00 
pon – sob (v izpitnih obdobjih)    09.00 – 24.00 
ned        18.00 – 24.00 
  



 6 

 

 

OSEBNA IZKAZNICA 
 
 
 

Knjižnična zbirka       1.175.846 enot gradiva 

Letni prirast knjižničnega gradiva     29.073 enot gradiva 

Število aktivnih članov      13.655 

Izposoja        208.741 enot gradiva 

Izobraževanje uporabnikov      5.939 

Število zaposlenih       81 

Prireditve        80 

Odprtost knjižnice       5.094 ur letno 

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

podatkovne zbirke       67 

e-serijske publikacije       34.115 

e-knjige        2.832.635 

 

 

Ob osrednjem knjižničnem prostoru ponujamo tudi Glazerjevo dvorano, razstavišča, 

Turnerjevo čitalnico, čitalnico ČUK, kavarnico Sova in fotokopirnico Sončna pot. 
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SEZNAM uporabljenih kratic 
 
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
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1. SKUPNE NALOGE 
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 službe: 

 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 kot podpora procesom na UM 

 
Tabela 1: Ocena uspeha knjižnične dejavnosti v letu 2019 

1. Dolgoročni cilj: Spodbujanje odprtosti in prepoznavnosti UM v regionalnem, nacionalnem, evropskem in 
širšem raziskovalnem prostoru 

Kratkoročni cilj za leto 2019 Izhodiščna vrednost  
kazalnika 

Ciljna vrednost v letu 
2019 

Realizacija 

Promocija znanstvenih 
rezultatov in popularizacija 
znanosti v družbi  

Sistematično spremljanje 
št. COBISS.SI vnosov 
naslednjih kategorij: 1.05 
poljudni članek; 1.21 
polemika, diskusijski 
prispevek, komentar; 1.22 
intervju; 2.18 raziskovalni 
ali dokumentarni film, 
zvočna ali video 
publikacija; 2.19 radijska 
ali televizijska oddaja in 
3.11 radijski ali TV 
dogodek ter težiti k 
njihovemu povečevanju, 
2018: Spremljanja ni.  

2020:  
Vzpostavljeno 
kontinuirano 
spremljanje.  

REALIZIRANO 
UKM na letni ravni 
sistematično spremlja 
pisno produkcijo avtorjev 
Univerze v Mariboru po 
izbranih tipologijah 
dokumentov. Uporablja 
orodja Clarivate/Web of  
Science; Elsevier/Scopus in
COBISS/SciMet. 
  

Uveljavitev odprtega 
dostopa do 
znanstvenih dokumentov, 
podatkov 
in rezultatov raziskav. 
 

Sprejem in uresničevanje 
Berlinske deklaracije o 
odprtem dostopu do 
znanosti, 2013: 0 

Nadaljnje dejavnosti za 
spodbujanje odprtega 
dostopa do znanstvenih 
dokumentov, 2019: 1 
 

REALIZIRANO  
Mednarodni projekt 
H2020: National Initiatives 
for Open Science-Europe 
(NI4OS-Europe). Pričetek: 
1. 9. 2019; traja tri leta do 
31. 8. 2022; Prireditve ob 
Mednarodnem tednu 
odprtega dostopa: Ogled 
dokumentarnega filma 
Paywall: The Business of 
Scholarship in okrogla miza 
»Odprimo:UM«; na okrogli 
mizi na temo odprtega 
dostopa so sodelovali: red. 
prof. dr. Janja Hojnik, red. 
prof. dr. József Györkös 
(nagovor preko videa), red. 
prof. dr. Zoran Ren, izr. 
prof. dr. Andraž Stožer, 
mag. Miro Pušnik in mag. 
Dunja Legat, 24. 10. 2019); 
Organizacija treh delavnic 
»Kaj moram vedeti o 
odprtem dostopu« v okviru 
Izpopolni UM, 22, 23. 24. 
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10. 2019 (Korez, Grašič, 
Klemenčič); konferenca 
Odprti raziskovalni podatki 
in Delavnice za 
raziskovalce, UKM, 14. in 
15. 11. 2019 (v 
soorganizaciji UL FDV/ADP, 
Mlada akademija, …); »Kaj 
moram vedeti o odprtem 
dostopu«, 4. 12. 2019, 
Doktorska šola FS (Korez, 
Legat); Aktivnosti v zvezi z 
vzpostavitvijo Nacionalne 
skupnosti odprte znanosti - 
UKM naj bi bila bodoča 
koordinatorica nacionalne 
skupnosti – tudi aktivnost v 
okviru projekta NI4OS-
Europe; UM je podpisala 
deklaracijo DORA (lahko jo 
obravnavamo kot del 
odprte znanosti; pobude 
za spremembe evalvacije 
izhajajo iz odprte 
znanosti). 

2. Dolgoročni cilj: Večja stopnja povezanosti knjižničnega informacijskega sistema UM 

Kratkoročni cilj za leto 2019 Izhodiščna vrednost 
kazalnika 

Ciljna vrednost v letu 
2019 

Realizacija 

Strateški razvojni program 
UKM 

- Strategija razvoja UM 
2013-2020: obstaja. 
- Strategija razvoja UKM 
2015-2020, 2015: obstaja 

Spremljanje in analiza 
uresničevanja strateških 
ciljev UKM, ki so 
usklajeni s strateškimi 
cilji UM. 

REALIZIRANO  
Strateški cilji UKM so del 
letnih načrtov dela 
knjižnice in jih letno redno 
preverjamo. 

Kakovost organizacije UKM - Cenik storitev UKM: 
obstaja. 

Višji prispevek za letno 
članarino za knjižnice 
članic UM in UKM za 
različne skupine 
uporabnikov, 
namenjeno posodobitvi 
zbirke in povečanju 
števila naslovov. 

REALIZIRANO 
Spremenjen prispevek za 
letno članarino študentov 
UM in dijakov nad 18. let 
(iz 7,50 na 8 EUR) ter cena 
storitev katalogizacije za 
zunanje naročnike; dodana 
postavka za 3D-tiskanje ter 
uvedene posebne nižje 
davčne stopnje za 
publikacije. 
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Razvoj dejavnosti knjižnic 
UM na osnovi sodobnih 
standardov knjižnične 
dejavnosti 

Pogodba o izvajanju 
knjižnične dejavnosti na 
Fakulteti za energetiko 
(FE), 2019: obstaja. 

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

REALIZIRANO 
UKM je v 2019 podpisala 
pogodbo za nadaljevanje 
sodelovanja s FE pri 
izvajanju knjižnične 
dejavnosti na FE. 

 - Strokovni standardi in 
priporočila za 
organizacijo, delovanje in 
evalvacijo visokošolskih 
knjižnic (2012). 
- Merila za akreditacijo in 
zunanjo evalvacijo 
visokošolskih zavodov in 
študijskih programov 
(2017). 
- Samoevalvacijska 
poročila knjižnične 
dejavnosti članic UM. 

Izdelana analiza 
uspešnosti knjižnične 
dejavnosti na UM na 
podlagi 
samoevalvacijskih 
poročil 2017/2018, 
pripravljenih po 
spremenjeni 
metodologiji (vključno s 
kazalniki kakovosti 
knjižnične dejavnosti na 
UM).  

REALIZIRANO  
Izdelana analiza uspešnosti 
knjižnične dejavnosti na 
UM na podlagi kazalnikov 
knjižnične dejavnosti in 
samoevalvacijskih poročil 
2017/2018 in 
predstavljena Komisiji za 
knjižnični sistem UM. 

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

Koordinacija knjižnične 
dejavnosti na UM. 
Izvedba različnih 
delavnic in izobraževanj 
za uvajanje novosti v 
delovne procese knjižnic 
UM.  

REALIZIRANO  
Organizacija sestankov z 
vodji fakultetnih knjižnic 
UM; delavnica o odprtem 
dostopu na UM; 
koordinacija uvedbe novih 
storitev/izposoja. 

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 
Sklep kolegija dekanov in 
UO UM – določitev višine 
in vira sofinanciranja. 
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Funkcionalno povezovanje, 
strokovna pomoč in 
svetovanje knjižnicam 
članic UM pri izvajanju 
knjižnične dejavnosti na 
osnovi sodobnih 
standardov 

Koordinacija dejavnosti 
knjižničnega sistema na 
UM (ZKnj-1, 2015); Statut 
UM-UPB 12, 2017. 

- Uvedba e-vpisnic v 
C3/Izposoji za skupno 
bazo članov knjižnic 
UM z digitalnim 
arhiviranjem 
(brezpapirno 
poslovanje). Priprava 
besedila vpisnice, 
vključno z besedili 
soglasij, ki jih 
narekujejo predpisi s 
področja varovanja 
osebnih podatkov in 
licenčnih pogodb. -
Uvedba podpisnih 
tablic v C3/Izposoji. 
 
 
- Izvedba vpisa v 
knjižnice UM ob 
postopkih vpisa 
študentov na UM (vpis 
študentov v knjižnice 
UM "na terenu"). 
 
- Priprava referenčne 
baze zaposlenih na UM 
za potrebe knjižnične 
dejavnosti na UM (vpis 
zaposlenih na UM v 
knjižnice UM) 

REALIZIRANO 
Pripravljeno besedilo za e-
vpisnico, vključno z 
besedili potrebnih soglasij 
in potrjeno s strani 
pooblaščene osebe za 
osebne podatke UM. 
Izvedeno testiranje 
podpisne tablice in 
dogovori z IZUM-om za 
implementacijo. 
Implementacija e-vpisnic v 
vseh knjižnicah UM in 
podpisnih tablic v večini 
knjižnic UM (glede na 
nabavo podpisnih tablic 
posameznih članic UM). 
 
NEREALIZIRANO 
Dejavnost se v letu 2019 ni 
izvedla zaradi odločitve 
knjižnic članic UM, 
dogovor KISUM. 
 
 
NEREALIZIRANO 
Aktivnosti se prenesejo v 
leto 2020. 

Pravilnik o študentih s 
posebnimi potrebami na 
UM: obstaja. 

Obravnava Pravilnika o 
študentih s posebnimi 
potrebami in predlog 
dopolnitev. 

REALIZIRANO 
Podan predlog za 
nacionalni pravilnik o 
študentih s posebnimi 
potrebami. Po sprejemu 
krovnega pravilnika 
načrtovana implementacija 
v pravilnik na ravni UM v 
prihodnjem letu. 
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Načrtovanje in koordinacija 

nabave knjižničnega 

gradiva na UM 

Koordinacija dejavnosti 
knjižničnega sistema na 
UM (ZKnj, 2001); Pregled 
stanja glede nabave 
knjižničnega gradiva UKM 
in članic UM; Skupni 
razpis vseh članic za 
sofinanciranje 
mednarodne znanstvene 
literature, 2018: izveden. 

Skupno kandidiranje 
članic UM za sredstva 
sofinanciranja 
znanstvene literature in 
baz podatkov pri ARRS 
za 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usklajen nakup 
elektronskih virov preko 
konzorcijev. 
 
 
Vzpostavljeni popusti 
pri plačilu APC za objavo 
znanstvenih del v 
odprtem dostopu. 
 

REALIZIRANO 
UKM je na razpisu 
pridobila sredstva za 
članice UM za 
sofinanciranje znanstvene 
literature in baz podatkov. 
Knjižnična zbirka: 
- Podatki o zalogi 
(31.12.2019): 1.175.846; 
- Prirast v 2019: 29.073; 
- Stanje lokalne baze 
COBIB (št. bibl. zapisov v 
lokalni bazi/katalogu UKM 
(31.12.2019): 605.813 
- Prirast lokalne baze 
COBIB (št. bibl. zapisov v 
lokalni bazi/katalogu; 
kreirani ali kopirani v letu 
2019): 19.389. 
REALIZIRANO 
UKM je predstavnica UM v 
konzorcijih za nakup 
znanstvene literature in 
baz podatkov. 
REALIZIRANO 
Dogovorili smo se za 
popust pri plačilu APC – 
objave v odprtem dostopu 
pri založnikih Elsevier, ACS, 
Emerald, Sage in MDPI). 

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 
Pripravljen osnutek – ko bo 
na UM v obravnavi 
Pravilnik o tutorstvu. 

 Program izobraževanja 
UKM. 

Večja stopnja 
informacijske 
pismenosti študentov 
UM:  
Vzpostavitev učne 
sheme informacijskega 
opismenjevanja (npr. 
kot izbirni predmet v 
okviru kreditno 
ovrednotenih 
obštudijskih dejavnosti); 
1. faza (osnutek). 

REALIZIRANO 
Predmet vključen v 
ponudbo kreditno 
ovrednotene obštudijske 
dejavnosti UM. 
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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, 
raziskovalne vodiče in 
program za upravljanje 
referenc za naslednje 
pogodbeno obdobje. 

REALIZIRANO 
Aplikacije so bile 
nabavljene in jih 
akademska skupnost 
uporablja. 

3. Dolgoročni cilj: Združitev knjižničarstva in založništva UM 

Kratkoročni cilj za leto 2019 Izhodiščna vrednost 
kazalnika 

Ciljna vrednost v letu 
2019 

Realizacija 

Strokovna pomoč in 

svetovanje članicam UM 

pri izvajanju založniške 

dejavnosti 

Centralna prodaja 
univerzitetnih publikacij: 
ne obstaja. 

Ustanovitev 
Univerzitetne knjigarne: 
1. faza: idejni osnutek. 
 

DELNO REALIZIRANO 
Skupno nalogo UKM in UZ 
smo preoblikovali, ker UZ s 
prenovo spletne strani 
uvaja spletno prodajo 
publikacij: e- naročilnica. 

 Pravilnik o založniški 
dejavnosti UM, 2008. 
Analiza pojavnih oblik 
založniške dejavnosti na 
UM, 2013. 
Univerzitetna založba UM: 
vzpostavljena. 
Procesi strokovne 
podpore UKM založniški 
dejavnosti na UM: 
vzpostavljeni. 

Uveljavitev poslovnega 
modela odprtega 
dostopa za izdajanje 
publikacij na UM. 

REALIZIRANO 
V okviru UZ UM se vedno 
bolj uveljavlja poslovni 
model izdajanja v odprtem 
dostopu in z uporabo 
licence Creative Commons 
(CC). 

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

Kratkoročni cilj za leto 2019 Izhodiščna vrednost 
kazalnika 

Ciljna vrednost v letu 
2019 

Realizacija 

Ocenjevanje kakovosti 

knjižnične dejavnosti na 

UM 

Strokovni standardi in 
priporočila za 
organizacijo, delovanje in 
evalvacijo visokošolskih 
knjižnic (2012-2020): 
obstajajo. 
Samoevalvacijska poročila 
knjižnične dejavnosti UKM 
in knjižnic članic UM. 
SIST ISO 11620: 2008 in 
16439: 2015: obstajajo. 
 
 

Vzpostavljeni kazalniki 
kakovosti knjižnične 
dejavnosti glede na 
končne učinke univerze. 

REALIZIRANO 
Kazalniki v testnem okolju. 
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5. Dolgoročni cilj: Oblikovanje virtualnega sveta znanja 

Kratkoročni cilj za leto 2019 Izhodiščna vrednost 
kazalnika 

Ciljna vrednost v letu 
2019 

Realizacija 

Nadgradnja funkcionalnosti 

repozitorija UKM 

Institucionalni repozitorij 
kulturne dediščine 
Univerze v Mariboru - 
Repozitorij UKM: 2015: 
obstaja. 
Pogodba o trajnem 
hranjenju podatkovnih 
repozitorijev, 2017: 
obstaja. 

Razvoj novih 
funkcionalnosti 
Repozitorija UKM. 

DELNO REALIZIRANO 
Naloge delno zastale zaradi 
odprave virusa, aktivnost v 
presoji. 

Nadgradnja funkcionalnosti 

DKUM 

Dogovor o vzdrževanju in 
nujnih nadgradnjah 
DKUM, 2013: obstaja. 
Plan razvoja DKUM 2019: 
obstaja. 
Pogodba o trajnem 
hranjenju podatkovnih 
repozitorijev, 2017: 
obstaja. 

Razvojne naloge za 
2019: 
1. Trajno hranjenje 
znanstvenoraziskovalnih
, strokovnih in drugih 
del UM v elektronski 
obliki v DKUM; 
2. Pretvorba skupnih 
predlog za zaključno 
delo v MS Word, Open 
Office (Writer) in LaTeX; 
3. Poseben izpis gradiv , 
vstavljenih v DKUM 
založnika UZ UM; 
4. Oddaja več datotek s 
strani raziskovalcev; 
5. Izboljšava iskalnika v 
DKUM-u; 
6. Izvedba odzivno 
oblikovanega DKUM-a; 
7. Normalizacija 
avtorjev in odstranitev 
dvojnikov gradiv; 
8. Objava del v EBSCO; 
9. Uvajanje enoličnih 
identifikatorjev URN, 
DOI in Handle; 
10. Paketna sprememba 
spletnih povezav iz 
DKUM v COBISS.SI; 
11. RSS za meta podatke 
o zadnjih gradivih v 
angleščini; 
12. Vzpostavitev prikaza 
podatkovnega arhiva 
UM na posebnem 
spletnem naslovu. 

DELNO REALIZIRANO 
Realizirani so cilji trajnega 
hranjenja, pretvorbe 
skupnih predlog za 
zaključno delo v MS Word, 
Open Office (Writer) in 
LaTeX, oddaja več datotek 
s strani raziskovalcev, 
delno izboljšava iskalnika v 
DKUM-u in bolj odzivne 
DKUM. Ostali cilji so 
prestavljeni v 2020. 
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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 2019. 
Digitalizacija redkih 
gradiv (št. str.): 
Digitalizacija po letnem 
načrtu: 10.000 str. 
Iz naslova projektnih 
sredstev OOK (8.000 
str.); lastna digitalizacija 
(1.500 str.); 
zagotavljanje storitve 
digitalizacije za zunanje 
naročnike iz fonda UKM 
(500 str.). 

REALIZIRANO 
Digitaliziranih je bilo 727 
inventarnih enot v 
skupnem obsegu 
12.216.str. 

Zbiranje digitalno rojenih 

dokumentov 

domoznanskega značaja 

E-publikacije lokalnih 
skupnosti – identifikacija: 
obstaja. 

Priprava osnutka za 
zajem digitalno rojenih 
dokumentov 
domoznanskega 
značaja. 

NEREALIZIRANO 
Zaradi nezasedenega DM 
programerja smo cilj 
prestavili v 2020. 

6. Dolgoročni cilj: Oblikovanje knjižnice kot učnega centra univerze 

Kratkoročni cilj za leto 2019 Izhodiščna vrednost 
kazalnika 

Ciljna vrednost v letu 
2019 

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. 
Prototip spletne učne 
zbirke in vtičnika za 
oblikovanje seznamov 
učnih gradiv v e-učnem 
okolju Moodle, 2018: 
obstaja. 

Potrditev Pravilnika o 
odprtem dostopu na 
UM na Senatu UM: 
vzpostavitev načela 
odprtega dostopa do e-
učnih gradiv. 
Zasnova ažurnega 
interaktivnega 
centralnega seznama 
obvezne in priporočene 
študijske literature. 
Vzpostavitev enotne 
vstopne točke do polnih 
besedil učnega gradiva 
na UM (vzorčni primer 
npr. ene članice). 

Glej: Uveljavitev odprtega 
dostopa do 
znanstvenih dokumentov, 
podatkov 
in rezultatov raziskav 
 
REALIZIRANO 
 
 
 
 
DELNO REALIZIRANO 
Obstaja idejni osnutek. 

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 
Testna aplikacija modula 
Učna gradiva v Moodlu. 
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Večja stopnja informacijske 
pismenosti študentov UM 

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

Št. udeležencev 
izobraževanj v UKM: 
4.700. 
Uveljavitev sistema 
bibliotekar – tutor. 

REALIZIRANO 
126 % - 5.939. 
Tutorstvo: glej Načrtovanje 
in koordinacija 
izobraževalne dejavnosti 
uporabnikov 

 Primeri dobre prakse na 
različnih fakultetah UM: 
obstajajo. 
Implementacija vsebin IO 
v okviru doktorskih šol 
nekaterih članic: obstaja. 

Nadgradnja programov 
IO v okviru doktorske 
šole UM (št. izvedenih 
programov: 10). 
Vzpostavitev učne 
sheme informacijskega 
opismenjevanja (kot 
izbirni predmet v okviru 
kreditno ovrednotenih 
obštudijskih dejavnosti); 
1. faza (osnutek). 

REALIZIRANO 
Št. udeležencev: 52. 
IO učna shema: glej 
Načrtovanje in 
koordinacija izobraževalne 
dejavnosti uporabnikov. 

Detekcija podobnosti 
vsebin (DPV) zaključnih in 
drugih del študentov UM 

DPV vtičnik: obstaja. Implementiran DPV 
vtičnik v e-učno okolje 
Moodle 

REALIZIRANO 
DPV vtičnik je 
implementiran v Moodle, 
sodelavka UKM nudi 
pomoč uporabnikom. 

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

Kratkoročni cilj za leto 2019 Izhodiščna vrednost 
kazalnika 

Ciljna vrednost v letu 
2019 

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 na ustreznih 
organih UM. 

DELNO REALIZIRANO 
Zaradi novih okoliščin – 
EOSC, uvedba 
superračunalnika – 
osnutek pravilnika 
potrebuje posodobitev. 

 Konzorcijske pogodbe z 
založniki za nakup 
mednarodne znanstvene 
literature, 2018: obstaja. 

Vzpostavljeni popusti 
pri plačilu APC za objavo 
znanstvenih del v 
odprtem dostopu. 

Glej: Načrtovanje in 
koordinacija nabave 
knjižničnega gradiva na 
UM. 

 Portal Odprimo:UM: 
obstaja. 

Posodobljen portal 
Odprimo:UM na spletni 
strain UKM (upravljanje 
z raziskovalnimi 
podatki). 

REALIZIRANO 
https://libguides.ukm.um.s
i/odprimoUM 
 

https://libguides.ukm.um.si/odprimoUM
https://libguides.ukm.um.si/odprimoUM
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 Projekt na področju 
odprte znanosti: prijavna 
vloga na razpis za project 
H2020 (UKM kot partner): 
obstaja. 

NI4OS-Europe: 
- National Initiatives for 
Open Science in Europe 
– izvedba projekta (1. 
leto). 

REALIZIRANO 
https://ni4os.eu/ 

Vzpostavitev novih storitev 

za podporo 

znanstvenoraziskovalnemu 

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 

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

Kratkoročni cilj za leto 2019 Izhodiščna vrednost 
kazalnika 

Ciljna vrednost v letu 
2019 

Realizacija 

Digitalizacija po naročilu Gradivo iz posebnih zbirk 
in drugega fonda UKM; 
Skener: obstaja. 

Digitalizacija gradiv iz 
fonda UKM:  
konkretizacija protokola 
izvedbe digitalizacije 
gradiv po naročilu in 
prioritetnem seznamu. 

REALIZIRANO 
Storitev za zunanje 
naročnike iz fonda UKM: 
800 str.) 

Razvoj informacijske 
programske in strojne 
infrastrukture 

Načrt nakupa opreme 
2019. 

Vzpostavitev 
programske platforme 
za digitalizacijo na 
področju 
postprocesiranja 
skenogramov in optične 
prepoznave besedil 
(OCR) za obstoječi 
proces vlaganja gradiva 
v Digitalni repozitorij 
UKM. 

NEREALIZIRANO 
Zaradi odprave posledic 
virusa in nezasedenega DM 
programerja smo cilj 
prestavili v 2020. 

Ureditev označevalnega 

sistema UKM 

Enoten označevalni 
sistem: obstaja. 

Nadgradnja sistema 
označevalnih in 
usmeritvenih tabel in 
napisov za uporabnike: 
izvedba zadnje faze 
usmerjevalnega sistema 
- poimenovanje in 
označitev študijskih 
celic, vnos citatov v 
prostor knjižnice, 
oznake za gibalno 
ovirane uporabnike. 

REALIZIRANO 
Uvedba novega 
usmerjevalnega sistema 
UKM se je zaključila v 2019 
s poimenovanjem 
študijskih celic po 
zanimivih osebah iz 
Maribora in okolice. 

Novelacija idejnega 
projekta uvedbe RFID 
tehnologije v UKM 

Nadomestitev zastarelega 
sistema varovanja gradiva. 

Novelacija dokumenta 
Idejni načrt uvedbe RFID 
tehnologije v UKM. 

REALIZIRANO 
Pregled novosti ponudb 
RFID storitev za knjižnice. 
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Uvajanje priporočilnega 
sistema in 
vtičnika za Moodle X5GON 

Povezovanje virov DKUM 
in repozitorija UKM v 
X5GON. 

Boljša dostopnost do 
odprtih izobraževalnih 
virov. 

NEREALIZIRANO 
Zaradi težav z X5GON 
vtičnikom v Moodlu. 

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

Kratkoročni cilj za leto 2019 Izhodiščna vrednost 
kazalnika 

Ciljna vrednost v letu 
2019 

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. 

Vključeno v načrt 
ravnanja s stvarnim 
premoženjem UM. 

REALIZIRANO 

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

Kratkoročni cilj za leto 2019 Izhodiščna vrednost 
kazalnika 

Ciljna vrednost v letu 
2019 

Realizacija 

Razstavna in prireditvena 

dejavnost 

Načrt razstavne in 
prireditvene dejavnosti 
UKM. 

Št. razstav: 22 REALIZIRANO 
132 % - 29 razstav 

Št. prireditev: 77 REALIZIRANO 
104 % - 80 prireditev 

Digitalizacija 

domoznanskega gradiva 

Gradivo v tiskani obliki – 
prioritetni seznam gradiva 
2019. 

Digitalne vsebine: 
Mariborska periodika 
(Cerkveni zaukaznik - II. 
del, Izvestja državne 
realne gimnazije, 
Izvestja Srednje vinarske 
in sadjarske šole v 
Mariboru ..., 
humoristični listi (Muhe, 
Čuk), Plakati in malo 
slikovno gradivo (ZDT), 
monografsko 
domoznansko gradivo 
(5 enot); zapuščina 
Beran – II. del (GFZ), 
rokopisno gradivo - 
osebne zapuščine -6 
osebnosti (Rokopisna 
zbirka). 

REALIZIRANO 
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Promocija kulturne 

dediščine in gradiv 

posebnih zbirk 

Projekti s področja 
kulturne dediščine. 

Projekti: Včasih 
zasebno: iz osebnih 
zapuščin, ki jih hrani 
UKM, 100 let SNG 
Maribor, Poletna 
domoznanska razstava 
(Bogo Čerin). Publikacija 
Maribor-mesto. 

REALIZIRANO 
Domoznanske razstave 
Včasih zasebno, Bogo 
Čerin, gostujoča razstava 
Po sledeh skupne 
zgodovine: razglednice 
zgodovinske Sp. Štajerske 
(UKM partner v projektu). 

Spodbujanje kreativnosti s 

sodelovanjem z okoljem 

(mesto, univerza, širša 

regija) 

Načrt razstavne in 
prireditvene dejavnosti 
UKM. 

Organizacija prireditev: 
- Zasedanja s knjigami,  
- sprehodi Iz knjižnice v 
mesto, 
- Šola igre in 
komunikacije 
»Izrazi.se«, 
- Rastem s knjigo, 
- Filmika III, 
- 8. šahovski turnir 
UKM, 
- Študentski oktober. 

REALIZIRANO 
Zasedanja s knjigami, 
sprehodi Iz knjižnice v 
mesto, Šola igre in 
komunikacije »Izrazi.se«, 
Rastem s knjigo, Filmika III, 
8. šahovski turnir UKM, 
Študentski oktober. 
 

Promocija knjižnične zbirke 

in storitev UKM 

Strategija promocije in 
odnosov z javnostmi UKM, 
2015: obstaja. 
Prireditvena in razstavna 
dejavnost UKM, 2019: 
obstaja. 

Promocija izbranih 
virov, delov fonda in 
zbirk ter poslanstva 
knjižnice. 
Izdelava nabora 
knjižničnih storitev za 
promocijo uporabe 
elektronskih 
informacijskih virov. 

REALIZIRANO 
Film o UKM + 7 kratkih 
filmčkov, več medijskih 
objav, UM-novice, 
povečano objavljanje v 
socialnih medijih. 

 Katalog gradiva Maistrove 
knjižnice: obstaja. 
Odločba Ministrstva za 
kulturo, 2018: obstaja. 

Fond Maistrove 
knjižnice dosegljiv v 
knjižničnem katalogu 
UKM. Maistrova 
knjižnica kot kulturni 
spomenik državnega 
pomena je del kulturne 
in turistične ponudbe 
mesta. 

REALIZIRANO 
90 %: vnos in oprema 
gradiva Maistrove 
knjižnice: domoznanstvo, 
katalogizacija, periodika, 
študentsko delo; 
nastavljeni šifranti; nova 
lokacija; uparjena izvirna 
signatura s sistemom v C3, 
nalepke, izpis na COBISS+). 

 Dotok gradiva Glazerjeve 
knjižnice, 2018: obstaja. 
Darilna pogodba. 

Predaja Glazerjeve 
knjižnice v uporabo 
javnosti. 

REALIZIRANO 
Odprtje – februar 2019. 
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Promocija edinstvenih 

zbirk gradiva UKM 

Obseg in stopnja 
dostopnosti 
digitaliziranega gradiva. 

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

REALIZIRANO 
Digitalizirano gradivo v 
Repozitoriju UKM (SNG, 
Muhe …); oddajanje 
gradiva na dLib; zgodbe na 
portalu Kamra (Glazerjeva 
knjižnica, SNG, B. Čerin). 

 
 
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 univerze. V univerzitetnem okolju si prizadeva postati enakovreden partner pri 
doseganju njenih ciljev. Zastavljene cilje na področju knjižnične dejavnosti v letu 2019 je izpolnila po 
sprejetem načrtu. Večino ciljev smo uresničili, dosegli načrtovane rezultate ali jih ponekod celo presegli. 
Od vseh zastavljenih ciljev smo jih realizirali 78 % (39), 12 % (6) delno. 10 % (5) jih zaradi objektivnih 
razlogov nismo uspeli uresničiti. 
 
UKM nudi svoje storitve uporabnikom 59 ur tedensko. S čitalnico ČUK se je dostopnost do študijskih mest 
podaljšala. ČUK je odprt od 12. do 24. ure med tednom in ob sobotah, ob nedeljah pa od 18. do 24. ure, 
kar pomeni 100 ur tedensko. Prav tako smo ČUK dodatno odprli v poletnem in jesenskem izpitnem 
obdobju, od 9.00 do 24.00 ure. V njem je študentom 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. To bi prineslo prednosti v kadrovski povezanosti in pri razvoju tistih kompetenc zaposlenih, 
ki jih profesorji in raziskovalci od nas pričakujejo, ter racionalno povezovanje delovnih postopkov, ki jih 
sedaj vsaka fakultetna knjižnica opravlja zase. Idejni osnutek integracije knjižnične dejavnosti na UM smo 
zato prestavili v naslednje strateško obdobje. Povezovanje knjižnične dejavnosti na področju nabave 
informacijskih virov na UM predstavlja skupno kandidiranje vseh članic UM pod okriljem UKM na razpisu 
ARRS za sofinanciranje sredstev za nakup mednarodne znanstvene literature, kot primer dobre prakse. Na 
javnem razpisu smo bili uspešni, saj smo pridobili 161.402,65 EUR, kar je za 14.673,37 EUR več kot pred 
dvemi leti. S tem dokazujemo, da je skupno nastopanje knjižnic UM pod okriljem UKM pomembno pri 
obvladovanju finančnih obveznosti pri nakupu mednarodne znanstvene literature, hkrati pa zagotavljamo 
večjo pogajalsko moč in prihranek pri pripravi razpisne dokumentacije. V pričakovanem trendu narašča 
uporaba elektronskih informacijskih virov. 
 
Visokošolski knjižničarji se v preteklih dveh desetletjih soočamo z velikimi izzivi na področju razvoja 
informacijske tehnologije in dostopa do informacij. Ustvarjamo nove storitve in preoblikujemo 
tradicionalne v dostopne na daljavo. V 2019 smo nadaljevali z uvajanjem brezpapirnega poslovanja. Uvedli 
smo e-vpisnice v C3/Izposoji za skupno bazo članov knjižnic UM z digitalnim arhiviranjem, pripravili enotno 
besedilo vpisnice, vključno s soglasji, ki jih narekujejo predpisi s področja varovanja osebnih podatkov in 
licenčnih pogodb ter uvedli podpisne tablice za člane. Podali smo predlog za nacionalni pravilnik o 
študentih s posebnimi potrebami in po sprejemu krovnega pravilnika v sodelovanju s strokovnimi službami 
univerze načrtujemo implementacijo v pravilniku na ravni UM. Prilagajamo tudi knjižnične zbirke, 
sodelujemo pri razvoju in vzdrževanju institucionalnega repozitorija DKUM, se posvečamo novim 
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založniškim modelom in spreminjajočemu se znanstvenemu komuniciranju ipd. Pripravili smo osnutek 
Pravilnika o odprtem dostopu na Univerzi v Mariboru in ga ponovno predstavili novemu vodstvu univerze. 
Zaradi upravljanja z raziskovalnimi podatki in uvedbe novih storitev, ki jih bo za odprto znanost nudil 
superračunalnik, in vzpostavljanja »oblaka odprte znanosti« na evropskem nivoju, je osnutek potrebno 
prenoviti in dopolniti. UKM že opravlja naloge svetovalnega centra za odprti dostop, izvaja izobraževanja 
in promocijo odprtega dostopa in skrbi za DKUM kot temeljno infrastrukturo za odprti dostop. Na področju 
uveljavljanja odprtega dostopa do znanstvenih dokumentov, podatkov in rezultatov raziskav na UM je 
najpomembnejši dosežek UKM sodelovanje v mednarodnem projektu Obzorja 2020 z naslovom National 
Initiatives for Open Science-Europe (NI4OS-Europe). Pričel se je 1. septembra 2019 in bo trajal tri leta, do 
31. 8. 2022. Poglavitna naloga projekta je integracija storitev in servisov JV Evrope v »Evropski oblak odprte 
znanosti«. Vzpostavitev nacionalne skupnosti odprte znanosti je naloga UKM kot nacionalnega 
predstavnika v projektu. Oktobra smo organizirali prireditve ob mednarodnem tednu odprtega dostopa, 
in sicer ogled dokumentarnega filma Paywall, okroglo mizo Odprimo:UM in tri delavnice za raziskovalce 
UM z naslovom Kaj moram vedeti o odprtem dostopu. Novembra smo v soorganizaciji akademski 
skupnosti UM ponudili konferenco Odprti raziskovalni podatki, delavnice za raziskovalce in sodelovali v 
Doktorski šoli FS s predavanjem o odprtem dostopu. 
 
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, Emerald, Sage, ACS in MDPI. 
UKM je tudi v 2019 zakupila licence EBSCO EDS (multiiskalnik) in programsko orodje za upravljanje z 
referencami EndNote Professional X9, ki bo akademski skupnosti dostopen od 1. 1. 2019 do 31.12.2019 
ter BrowZine. Digitalne in digitalizirane vsebine, razvoj DKUM in razvoj Repozitorija UKM so bile 
prednostne naloge UKM. Ukvarjali smo se z odpravo težav, ki jih je v 2018 povzročil kriptovirus, ki je 
poškodoval nekatere podatke. 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 in v skladu s pogodbo smo v 2019 poskrbeli za bibliografsko 
obdelavo vsega gradiva in dostop do metapodatkov zbirke preko knjižničnega kataloga. 
 
Izobraževanje uporabnikov o naših storitvah strmo raste. Usposabljali smo 5.939 uporabnikov, od tega 
1.808 individualno in 4.131 v skupinah. Sodelovali smo pri informacijskem opismenjevanju dodiplomskih 
in podiplomskih študentov in v doktorskih šolah fakultet. Uspelo nam je, da je predmet Informacijsko 
opismenjevanje uvrščen v ponudbo kreditno ovrednotenih obštudijskih vsebin, čeprav bi glede na pomen 
pridobivanja tovrstnih veščin morali le-te omogočati znotraj učnih vsebin slehernemu študentu na UM. V 
sodelovanju s FERI smo pripravili predloge za zaključna dela študentov v MS Word in LaTeX. 
 
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 je cilj, za katerega smo si 
prizadevali tudi v letu 2019. Razmerje med čitalniško izposojo in izposojo na dom ostaja v prid izposoji na 
dom. Število izposojenih enot gradiva na dom je povezano tudi z razpoložljivostjo in aktualnostjo gradiva. 
 
Pripravili smo 29 razstav in 80 prireditev. Z visoko medijsko prisotnostjo smo prispevali k večjemu ugledu 
Univerzitetne knjižnice Maribor kakor tudi Univerze v Mariboru. 
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Zametek centra digitalnih veščin smo v letu 2019 dopolnili z novo storitvijo za uporabnike, 3D-tiskalnikom, 
kar se je izkazalo za odlično odločitev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Ob skupščini Kluba prijateljev UKM smo pokazali in demonstrirali tudi uporabo 3D-tiskalnika, kupljenega s 
sredstvi kluba v prejšnjem letu. 
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1.2.2. Člani UKM v letu 2019 
 
Univerzitetne knjižnice kot osrednje visokošolske knjižnice univerz nudijo podporo njenemu študijskemu 
in raziskovalnemu procesu, zato so primarno namenjene študentom in visokošolskim učiteljem ter 
raziskovalcem. Le-ti predstavljajo potencialne uporabnike univerzitetne knjižnice in praviloma tudi največji 
delež njenih aktivnih članov. 
 
Temu poslanstvu vsa leta sledi tudi UKM, zato jo obiskuje in njene storitve uporablja največ študentov in 
zaposlenih iz akademskega okolja. 
 
 

Tabela 2: Potencialni uporabniki UKM z visokošolskega zavoda v letih 2010 do 2019 
(na dan 31. 12. posameznega koledarskega leta) 

Kategorije 

uporabnikov 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Študenti - 

dodiplomski 
17.829 16.481 15.294 13.641 11.631 10.756 10.212 8.919 8.812 9.576 

Študenti - 

podiplomski 
3.161 3.544 4.074 4.333 5.049 4.206 4.036 4.488 4.525 3.800 

Študenti 

skupaj  
20.990 20.025 19.368 17.974 16.680 14.962 14.248 13.407 13.337 13.376 

Visokošolski 

učitelji,  

visokošolski 

sodelavci 

876 924 889 878 871 909 907 910 917 942 

Raziskovalci, 

strokovni  

sodelavci, 

laboranti 

238 243 210 211 175 149 159 183 219 290 

»Pedagoški« 

delavci  

skupaj 

1.114 1.167 1.099 1.089 1.046 1.058 1.066 1.093 1.136 1.232 

Študenti in 

»pedagoški«  

delavci skupaj 

22.104 21.192 20.467 19.063 17.726 16.020 15.314 14.500 14.473 14.608 

Zaposleni na 

spremljajočih 

del. mestih  

(»nepedagoški

« delavci) 

605 647 710 706 774 776 782 712 729 873 

Vsi zaposleni 

skupaj 
1.719 1.814 1.809 1.795 1.820 1.834 1.848 1.805 1.865 2.105 

 
 
V zadnjem desetletnem obdobju je skupno število potencialnih uporabnikov upadlo za 34 %, in sicer 
predvsem na račun upada vpisanih študentov na UM, ki je v opazovanem desetletnem obdobju znašal 36 
%.  
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Slika 2: Gibanje števila potencialnih uporabnikov UKM v letih 2010 do 2019 

 
 

V letu 2019 je število potencialnih uporabnikov prvič po desetih letih rahlo naraslo (za skoraj 1 %), in sicer 
zaradi malenkost večjega vpisa študentov (0,3 %) in manjšega porasta pedagoških delavcev. Porast števila 
učnega osebja na UM sicer beležimo že vse od leta 2015 in znaša v zadnjem petletnem obdobju 17 %. 
 
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 2019 

Kategorija članov 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Študenti - 

dodiplomski, redni  
8.610 8.363 8.031 7.930 8.401 8.413 6.530 5.274 5.360 3.921 

Študenti - 

dodiplomski, izredni 
738 698 605 495 309 348 171 220 322 493 

Študenti - podiplomski 612 698 906 1.147 658 551 432 826 885 1.732 

Študenti skupaj 9.960 9.759 9.542 9.572 9.368 9.312 7.133 6.320 6.567 6.146 

Zaposleni na UM 682 682 680 705 637 809 634 792 695 606 

Študenti in zaposleni 

na UM 
10.642 10.441 10.222 10.277 10.005 10.121 7.767 7.112 7.262 6.752 

Srednješolci 838 828 893 950 849 702 583 554 513 476 

Zaposleni 2.675 2.619 2.381 2.274 2.171 2.399 2.056 1.848 1.619 1.743 

Upokojenci 188 220 213 222 222 235 197 199 193 185 

Tuji državljani 53 42 46 45 43 42 38 28 19 11 

Drugi člani 1.329 1.212 1.190 1.301 1.418 1.418 1.299 1.015 121 4.489 

SKUPAJ članov UKM 15.537 15.362 14.948 15.069 14.708 15.060 11.940 10.756 9.727 13.656 
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Člane knjižnice, ki imajo v sistemu COBISS.SI registrirano vsaj eno transakcijo storitve v knjižnici na leto, 
štejemo kot aktivne člane. V zadnjem desetletju smo v UKM beležili kar 38 % upad števila aktivnih članov, 
vse do leta 2019, ko je statistika pokazala celo 29 % porast. Vendar je porast števila aktivnih članov 
skoncentriran v drugih kategorijah članov (zaposleni, brezposelni in nezaposleni), medtem ko je pri 
primarnih kategorijah študentov, visokošolskih profesorjev in tudi srednješolcev ponovno zabeležen upad. 
 
Vzroke za upad števila aktivnih članov UKM moramo 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 tiskanega 
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. 
 

 
 
 
 
 
Slika 3: Nove uporabnike 
skušamo pridobiti z različnimi 
oblikami sodelovanja, kot je npr. 
uvajalni teden za bruce, na 
katerem se predstavlja tudi 
naša knjižnica. 
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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 

853.854 25.504 208.410 0 53 1.087.821 

 
 

Tabela 5: Prirast knjižnega gradiva UKM (inv. enote) v 2019 

 
Knjige, 
brošure 

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

Serijske 
publikacije 

Patenti Standardi SKUPAJ 

Nakup 439 0 306 0 0 745 

Obvezni izvod po 
zakonu 

14.087 20 3.920 0 8 18.035 

Obvezni izvod 
ustanove (univerze, 
fakultete) 

128 67 32 0 0 227 

Zamena 68 0 32 0 0 100 

Dar 5.119 142 1.441 0 1 6.703 

SKUPAJ 19.841 229 5.731 0 9 25.810 

 
 

Tabela 6: Odpis knjižnega gradiva UKM v 2019 (inv. enote) 

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

Serijske 
publikacije 

Patenti Standardi SKUPAJ 

226 0 418 0 0 644 

 
 
 
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 

48.548 8.519 30.958 88.025 

  

                                                        
1 Cezar, 2019. 
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Tabela 8: Prirast neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih po načinu pridobivanja v 2019 (inv. enote) 

 
Avdiovizualno 

gradivo 
Elektronske publikacije 

na fizičnih nosilcih 
Drugo neknjižno 

gradivo 
SKUPAJ 

Nakup 41 6 30 77 

Obvezni izvod po 
zakonu 

1.748 234 919 2.901 

Obvezni izvod 
ustanove 
(univerze, fakultete) 

0 0 0 0 

Zamena 1 0 1 2 

Dar 64 7 212 283 

SKUPAJ 1.854 247 1.162 3.263 

 
 

Tabela 9: Odpis neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih v 2019 (inv. enote) 

Avdiovizualno gradivo 
Elektronske publikacije na 

fizičnih nosilcih 
Drugo neknjižno 

gradivo 
SKUPAJ 

7 0 3 10 

 
 
 
SKUPAJ KNJIŽNIČNA ZBIRKA, PRIRAST IN ODPIS 
 

Tabela 10: Skupaj knjižnična zbirka (inv. enote) 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

1.087.821 88.025 1.175.846 

 
 

Tabela 11: Skupaj prirast knjižničnega gradiva v 2019 (inv. enote) 

 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

25.810 3.263 29.073 

 
 

Tabela 12: Skupaj odpis knjižničnega gradiva v 2019 (inv. enote) 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

644 10 654 
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Z NAKUPOM PRIDOBLJENI ELEKTRONSKI VIRI, DOSTOPNI NA DALJAVO 
 

Tabela 13:: Elektronski viri, pridobljeni z nakupom (število naslovov na dan 31. 12. 2019) 

 Samostojno V sodelovanju Zunanje financiranje SKUPAJ 

Podatkovne 
zbirke 

5 35 27 67 

Elektronske 
serijske 
publikacije 

1 33.995 119 34.115 

Elektronske 
knjige 

180.549 31.453 2.620.633 2.832.635 

Drugi digitalni 
dokumenti 

0 10.045.914 0 10.045.914 

 
 
 
TEKOČE NAROČENI NASLOVI SERIJSKIH PUBLIKACIJ 
 

Tabela 14: Tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij v 2019 (v vseh oblikah) (štejemo nakup, obvezni izvod, zameno, dar) 

Časopisi, časniki Druge serijske publikacije SKUPAJ 

35.505 534 36.039 

 
Od tega (iz zgornje tabele): 
 

število naslovov, ki so naročeni samo v tiskani obliki     2.012 
 

število naslovov, ki so naročeni samo v elektronski obliki     33.980 
 

število naslovov, ki so naročeni v tiskani obliki, hkrati pa smo si zanje zagotovili tudi  
dostop na daljavo         47 
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1.2.4. Investicije in investicijsko vzdrževanje 
 

Tabela 15: Investicije (nakup opreme) v letu 2019 v UKM 

 SKLOP 1. PRIORITETA REALIZACIJA 

I. Računalniška oprema 1.400,00 4.108,73 

II. Strežniki, omrežna oprema 3.800,00 0,00 

III. Oprema za multimedije 0,00 0,00 

IV. Programska oprema 1.962,00 0,00 

V. Laboratorijska oprema 0,00 0,00 

VI. Pohištvo 8.100,00 20.444,50 

VII. Knjige za knjižnice 0,00 0,00 

VIII. Druga oprema 2.000,00 1.802,13 

 SKUPAJ 17.262,00 26.355,36 

 
 
Strokovni svet UKM je potrdil načrt nakupa opreme na 8. redni seji 16. 1. 2019. 
 
UKM je 28. 8. 2019 prejela Pogodbo o financiranju nakupa opreme, povezane z izvajanjem knjižnične 
dejavnosti, v letu 2019, s katero je MIZŠ dodelilo UKM namenska sredstva v višini 20.312,52 EUR. Strokovni 
svet UKM je na 10. korespondenčni seji, sklicani 20. 11. 2019, potrdil spremembo v Načrtu ravnanja s 
stvarnim premoženjem za leto 2019, in sicer se za nakup opreme skladno s pogodbo MIZŠ upoštevajo 
sredstva v višini 20.312,52 EUR.  
 
Na podlagi sprememb v prioritetah oz. nujnosti nabave opreme je bila izvedena realizacija nabave opreme 
po naslednjem razrezu: 

 20.312,52 EUR iz vira MIZŠ, 

 4.240,71 EUR iz presežkov preteklih let ter 

 1.802,13 EUR s sredstvi, ki jih je zbral Klub prijateljev UKM. 
 
S sredstvi MIZŠ je bila nabavljena naslednja oprema: 

 demontaža, transport in montaža premičnih kovinskih regalov, ki nam jih je donirala NLB, d. d., 

 pisarniški stoli, 

 delovna postaja za 3D-tiskalnik, 

 podpisna tablica. 
 
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 prioritetno realizirali nabavo 
delovnih postaj (na račun omrežne opreme, ki jo bomo realizirali v prihodnosti). Pri pohištvu predstavlja 
največji delež investicija v premične regale (cca. 18.000 EUR), ki nam jih je podarila NLB, d.d. Za to 
investicijo smo se odločili po prejemu pogodbe MIZŠ o financiranju nakupa opreme.   
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1.2.5. Finančno poročilo 
 

Računovodsko poročilo za leto 2019 je sestavljeno na podlagi slovenske računovodske zakonodaje in 
sprejetih aktov UM. 
 

Tabela 16: Izkaz prihodkov nad odhodki - povzetek2 

št. naziv 2019 2018 Indeks 19/18 Struktura 2019 

I. prihodki    % 

      

a prihodki od poslovanja  2.622.334 2.567.742 102 99,2 

b finančni prihodki  0 182 0 0 

c drugi prihodki 16.730 6.988 239 0,6 

č prevrednot. posl.prihodki 3.777 647 584 0,1 

D celotni prihodki 2.642.841 2.575.559 103 100 

II. odhodki     

      

e stroški blaga, mat. in stor. 608.053 745.201 182 23,3 

f stroški dela 1.985.484 1.794.412 111 76 

g amortizacija 2.121 2.157 98 0,1 

h rezervacije 0 0 0 0 

j drugi stroški 13.882 12.111 115 0,5 

k finančni odhodki 75 124 61 0 

l drugi odhodki 1.022 4.236 24 0 

m prevrednot. posl.odhodki 140 0 0 0 

n celotni odhodki 2.610.747 2.558.241 102 100 

o presežek prihodkov 32.094 17.318   

  presežek odhodkov     

  
davek od dohodka pravnih 
oseb 

0 0   

                                                        
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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presežek prihodkov 
obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od 
dohodka 

32.094 17.318   

  

presežek odhodkov 
obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od 
dohodka 

    

 

presežek prihodkov iz 
prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

0 4.548   

 
 

Komentar poslovnega izida za leto 2019: 
UKM je poslovala uspešno in ustvarila 32.094 EUR presežka prihodkov. 
 
V letu 2019 smo nabavili za 182.350 EUR knjižničnega gradiva. Od tega za monografske in serijske 

publikacije ter neknjižno gradivo 77.726 EUR, dostop do e-virov in programskih orodij v vrednosti 104.630 

EUR; od tega znašajo darovi Avstrijske čitalnice 3.161,51 EUR. 

 

V UKM smo v letu 2019 pridobili osnovna sredstva in drobni inventar v skupni vrednosti 26.355 EUR. 

 

  



 35 

1.2.6. Kadri – razvoj strokovnih potencialov 
 

 Kadrovska struktura 
 
Na dan 31. 12. 2019 je delo v UKM opravljalo 81 zaposlenih, od tega 79 za nedoločen čas in 2 za določen 
čas (1 zaposlen za določen čas mandata in 1 zaposlena za določen čas trajanja projekta). Žensk je 63, 
moških pa 18. Po enotah je zasedba taka: 
 
Ime in priimek Delovno mesto Strokovni naziv 

Ravnateljstvo     

dr. Zdenka Petermanec ravnateljica UKM bibliotekarska višja svetnica 

mag. Dunja Legat pomočnica ravnateljice UKM bibliotekarka specialistka 

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

Vlasta Simonič tajnica ravnateljstva  
 

Enota za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva 

mag. Branka Kerec Prekoršek vodja enote nižja bibliotekarska svetnica 

Nataša Stadler bibliotekarka višja bibliotekarka 

Kornelija Sorger bibliotekarka bibliotekarka 

Žižek Irena višja knjižničarka višja knjižničarska referentka 

Božica Selinšek bibliotekarka bibliotekarka 

Majda Lebreht višja knjižničarka samostojna bibliotekarska sodelavka 

Irena Rozman bibliotekarka bibliotekarska referentka 

Aleksandra Grajfoner bibliotekarka bibliotekarka 

Suzana Kikl knjižničarka samostojna knjižničarska referentka 

Danica Jalšovec knjižničarka samostojna knjižničarska referentka 

Marjana Nikl knjižničarka knjižničarka 

Rosvita Kocbek Pavalec višja knjižničarka knjižničarka 

Jože Šildenfeld knjižničar knjižničarski referent 

Tanja Štefanec grafična tehnologinja   

Darko Dolenc knjigovez   

Nevenka Sambolec knjigovezinja   

Bojan Šnuderl grafični tehnik   

Irena Verlič knjižničarka samostojna knjižničarska referentka 

Brigita Ačko knjižničarka knjižničarska referentka 

   

Enota za domoznanstvo in posebne zbirke 

dr. Vlasta Stavbar vodja enote višja bibliotekarka specialistka 

Nina Lončar  bibliotekarka višja bibliotekarka 

Dejan Kac bibliotekar samostojni bibliotekar 

Patricija Remšak3 bibliotekarka knjižničarka 

                                                        
3 Patricija Remšak je dne 31. 5. 2019 sporazumno prekinila delovno razmerje v UKM. 
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mag. Karmen Salmič Kovačič bibliotekarka – skrbnica  
Glasbene in filmske zbirke 

višja bibliotekarka 

Gabrijela Kolbič bibliotekarka - skrbnica Zbirke 
drobnih tiskov in Kartografske zbirke 

višja bibliotekarka 

Anja Kotnik4 bibliotekarka  

 
Enota za podporo študiju in raziskovanju 

Mirjana Gazvoda5 vodja enote bibliotekarka specialistka 

Mateja Pongrac6 vodja enote bibliotekarka specialistka 

Boža Janžekovič bibliotekarka – strokovna referentka bibliotekarka specialistka 

Bernarda Korez bibliotekarka – bibliografinja bibliotekarka specialistka 

Kristina Šrot bibliotekarka bibliotekarka specialistka 

Renata Močnik bibliotekarka – strokovna referentka višja bibliotekarka 

Valerija Pukšič knjižničarka višja knjižničarska referentka 

Belšak Silva bibliotekarka bibliotekarka 

 
Enota za informatiko in digitalno knjižnico 

mag. Aljoša Nikl vodja enote   

Bojan Oštir bibliotekar – svetovalec za 
elektronske vire 

višji bibliotekar 

Miloš Petrovič bibliotekar – strokovni referent višji bibliotekar 

Jerneja Grašič bibliotekarka bibliotekarka 

Vitodrag Vodnik bibliotekar  višji bibliotekar 

Štefan Masič sistemski inženir  

Aleš Pipan7 programer  

Brina Klemenčič8   

   

Enota za izposojo in posredovanje dokumentov 

Sandra Kurnik Zupanič vodja enote bibliotekarka specialistka 

Vesna Lorenc bibliotekarka samostojna bibliotekarka 

Maja Jelen bibliotekarka  

Miha Žižek bibliotekar knjižničarski referent 

Doris Serčič knjižničarka knjižničarka 

Borut Gombač knjižničar knjižničarski referent 

Nela Jergović knjižničarka samostojna knjižničarska referentka 

Andreja Kaučič Vajngerl knjižničarka knjižničarska referentka 

Zdenka Gregurec knjižničarka knjižničarka 

                                                        
4 Anja Kotnik je bila z dnem 4. 6. 2019 prerazporejena iz Enote za izposojo in posredovanje dokumentov v Enoto za domoznanstvo 
in posebne zbirke. 
5 Mirjana Gazvoda se je z dnem 2. 4. 2019 upokojila. 
6 Mateja Pongrac je bila dne 3. 4. 2019 razporejena na delovno mesto Vodja Enote za podporo študiju in raziskovanju. 
7 Aleš Pipan se je dne 20. 11. 2019 za nedoločen čas zaposlil v Enoti za informatiko in digitalno knjižnico. 
8 Brina Klemenčič je bila dne 1. 9. 2019 prerazporejena v Enoto za informatiko in digitalno knjižnico zaradi dela na projektu National 
Initiatives for Open Science in Europe, sofinanciranega iz programa Obzorje 2020. 
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Jelka Roškar knjižničarka knjižničarka 

Dunja Kohek knjižničarka knjižničarka 

Vlasta Višić knjižničarka knjižničarska referentka 

Sašo Logar9 knjižničar  

Brina Klemenčič10 bibliotekarka   

Katja Miklič11 bibliotekarka  

Igor Sušec knjižničar   

Karmen Zupančič knjižnična manipulantka   

Danica Polše knjižničarka   

Lidija Radić knjižnična manipulantka   

 
Tajništvo 

Borut Gaber tajnik UKM   

Olga Marič referentka za kadrovska in pravna 
vprašanja 

  

Mojca Žuželj Ogrizek svetovalka za kadrovska in pravna 
vprašanja 
  

  

z dvema službama: 
Finančno-računovodsko službo 

Majda Belec vodja službe   

Karmen Žolger računovodkinja   

Lučka Klemenčič12 računovodkinja   

Mateja Kasnjak13 računovodkinja  

 
in tehnično službo 

Matjaž Hrovatin skrbnik skladišč   

Drago Votolen vzdrževalec   

Andrej Strelec skrbnik vzdrževanja   

Jasmina Peček tehnična delavka   

Julijana Šauperl tehnična delavka   

Majda Pečuh tehnična delavka   

Saliha Mulaosmanović tehnična delavka   

Flurije Berisha14 tehnična delavka   

Miran Salamon15   

                                                        
9 Sašo Logar se je dne 1. 7. 2019 za nedoločen čas zaposlil v Enoti za izposojo in posredovanje dokumentov. 
10 Brina Klemenčič se je dne 4. 6. 2019 za nedoločen čas zaposlila v Enoti za izposojo in posredovanje dokumentov. 
11 Katja Miklič se je dne 11. 9. 2019 zaposlila za določen čas v Enoti za izposojo in posredovanje dokumentov zaradi nadomeščanja 
Brine Klemenčič, ki je bila prerazporejena na projekt. 
12 Lučka Klemenčič se je dne 1. 7. 2019 upokojila. 
13 Mateja Kasnjak se je dne 1. 1. 2019 zaposlila v Finančno-računovodski službi. 
14 Flurije Berisha se je dne 2. 10. 2019 upokojila. 
15 Miran Salamon je bil od 25. 11. 2019 do 31. 12. 2019 za določen čas nadomeščanja začasno odsotne delavke zaposlen v 
Tehničnih službah. 
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Sonja Belšak16 čistilka  

Slavica Budimir16 čistilka  

Marija Hrašovec16 čistilka  

Aleksandra Lamberger16 čistilka  

Suzana Voda16 čistilka  

Danijela Žigert16 čistilka  

 
Tabela 17: Število zaposlenih po enotah 

Organizacijska enota Število zaposlenih 

Ravnateljstvo 4 

Enota za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva 20 

Enota za domoznanstvo in posebne zbirke 6 

Enota za podporo študiju in raziskovanju 7 

Enota za informatiko in digitalno knjižnico 8 

Enota za izposojo in posredovanje dokumentov 17 

Tajništvo 19 

Skupaj 81 

 
 

Tabela 18: Knjižnični delavci dne 31. 12. 2019 (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 23 - 6 1 30 

informatik 4 - - - 4 

višji knjižničar 2 - - - 2 

knjižničar 17 - - - 17 

knjižničarski 

manipulant 
2 - - - 2 

knjigovez 4 - - - 4 

tehnični delavci 12 1 - - 13 

uprav.-adm. delavci 7 - - 1 8 

Skupaj 72 1 6 2 81 

                                                        
16 Z dnem 1. 1. 2019 smo iz rektorata UM prevzeli 6 čistilk. 
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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 6 

višji bibliotekar 8 

samostojni bibliotekar 2 

bibliotekar 5 

bibliotekarski referent 1 

samostojni bibliotekarski sodelavec 1 

višji knjižničarski referent 2 

samostojni knjižničarski referent 4 

knjižničarski referent 6 

knjižničar 6 

Skupaj 45 

 
 

Tabela 20: Izobrazbena in starostna struktura zaposlenih ter struktura zaposlenih po spolu v letu 2019 

Spol 

I. 

tarifni 

razred 

II. 

tarifni 

razred 

III. 

tarifni 

razred 

IV. 

tarifni 

razred 

V. 

tarifni 

razred 

VI. 

tarifni 

razred 

VII. tarifni 

razred 

VIII. 

tarifni 

razred 

IX. 

tarifni 

razred 

Moški 0 0 0 2 6 1 8 1 0 

Ženske 0 1 0 8 18 3 27 2 4 

SKUPAJ 0 1 0 10 24 4 35 3 4 

Starostna struktura 

zaposlenih 
0 38,0 0 55,6 51,44 54,00 46,14 51,00 55,25 

Povprečna starost zaposlenega v UKM: 50,43 

 
 
Pri starostni strukturi zaposlenih je upoštevana povprečna starost v posameznem tarifnem razredu. 
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Tabela 21: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2019 

 Pridobivanje formalne izobrazbe Strokovno usposabljanje Krajša usposabljanja in tečaji 

Realizirano 2019 5 64 134 

Načrt 2019 6 67 261 

 
 
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. 
 
Odločbo Ministrstva za kulturo o podelitvi naziva je v letu 2019 dobila Nela Jergovič; pridobila je naziv 
samostojne knjižničarske referentke. Bibliotekarski izpit je opravila Marjana Nikl in s tem pridobila naziv 
knjižničarka, Silva Belšak pa je opravila izpit za pridobitev dovoljenja A za vzajemno katalogizacijo.  
 
Podeljene so bile tudi nagrade za strokovno delo, ki so jih prejele: 

 dr. Jerneja Ferlež – Čopova diploma 

 dr. Vlasta Stavbar – priznanje in plaketo Janeza Karlina, podelil ZKO Maribor za prispevek h kulturni 
zgodovini Maribora in njenega Frama 

 Vlasta Višić – priznanje UM za strokovno delo – dolgoletni prispevek k strokovnemu razvoju 
knjižničarstva na UM ter za ugled UKM. 

 
 
 

1.2.6.2. Izraba delovnega časa 
 
V letu 2019 je bilo načrtovanih 156.000 delovnih ur. Opravljenih je bilo 117.715 ali 75,45 % vseh ur, 

odsotnosti je bilo 38.285 ali 24,55 % vseh ur, od tega je pripadalo dopustom 12,88 % vseh izostankov, 

bolezenskim izostankom 7,08 % in državnim praznikom 4,59 % vseh izostankov. 

 
 

Tabela 22: Izraba delovnega časa v letu 2019 

Vrsta odsotnosti Leto 2019 Leto 2018 Indeks 19/18 

Dopusti 20.102 20.572 98 

Bolezenske odsotnosti 11.031 10.802 103 

Državni prazniki 7.152 7.958 90 

SKUPAJ 38.285 39.332 97 
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1.2.6.3. Kadrovske spremembe 
 

 S 1. 1. 2019 smo v delovno razmerje iz rektorata prevzeli 6 čistilk (Belšak Sonja, Budimir Slavica, 

Hrašovec Marija, Lamberger Aleksandra, Voda Suzana, Žigert Danijela). 

 Z dnem 1. 1. 2019 smo v Finančno-računovodski službi zaposlili računovodkinjo Matejo Kasnjak. 

 Z dnem 2. 4. 2019 se je upokojila vodja Enote za podporo študiju in raziskovanju Mirjana Gazvoda. 

 Dne 3. 4. 2019 je vodja Enote za podporo študiju in raziskovanju postala Mateja Pongrac, ki je bila prej 

v isti enoti zaposlena kot strokovna referentka, na njeno delovno mesto pa je bila razporejena Silva 

Belšak. 

 Z dnem 3. 4. 2019 se je za nedoločen čas v Enoti za izposojo in posredovanje dokumentov zaposlila 

Anja Kotnik. 

 Z dnem 31. 5. 2019 je zaradi sporazumne prekinitve delovnega razmerja prenehalo delovno razmerje 

Patriciji Remšak v Enoti za domoznanstvo in posebne zbirke, na njeno delovno mesto smo dne 4. 6. 

2019 interno prerazporedili Anjo Kotnik iz Enote za izposojo in posredovanje dokumentov. 

 Z dnem 4. 6. 2019 se je za nedoločen čas zaposlila v Enoti za izposojo in posredovanje dokumentov 

Brina Klemenčič. 

 Z dnem 31. 6. 2019 je prenehalo delovno razmerje Lučki Klemenčič v Finančno-računovodski službi 

zaradi upokojitve. 

 Z dnem 1. 7. 2019 smo v Enoti za izposojo in posredovanje dokumentov za nedoločen čas zaposlili Saša 

Logarja. 

 Z dnem 1. 9. 2019 smo za določen čas trajanja projekta National Initiatives for Open Science in Europe, 

sofinanciranega iz programa Obzorje 2020, v okviru razpisa Call: H2020 – INFRAEOSC-2018-2020 

(Implementing the European Open Science Cloud), Topic: INFRAEOSC-05-2018-2019 v Enoto za 

informatiko in digitalno knjižnico prerazporedili Brino Klemenčič. Predvideno trajanje projekta je do 

31. 8. 2022. 

 Z dnem 11. 9. 2019 smo v Enoti za izposojo in posredovanje dokumentov za določen čas zaposlili Katjo 

Miklič, za čas nadomeščanja Brine Klemenčič, ki dela na projektu. 

 Z dnem 2. 10. 2019 je prenehalo delovno razmerja Fluriji Berisha zaradi upokojitve. 

 Z dnem 20. 11. 2019 smo v Enoti za informatiko in digitalno knjižnico zaposlili programerja Aleša 

Pipana. 

 Z dnem 25. 11. 2019 smo v Tehničnih službah za določen čas do 31. 12. 2019 zaposlili Mirana Salamona 

zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca. 

 V skladu s Programom dela in Kadrovskim načrtom za leto 2019 je bilo realiziranih sedem 

presistemizacij ter prerazporeditev zaposlenih na druga delovna mesta in sicer : dve (2) delovni mesti 

J015038 Strokovni delavec V na delovno mesto J017100 Strokovni delavec VII/1 – Miha Žižek in Brina 

Klemenčič (zvišanje tarifnega razreda oz. stopnje izobrazbe), dve (2) delovni mesti JJ034074 Tehnični 

delavec IV (I) na delovno mesto J015038 Strokovni delavec V - Igor Sušec in Danica Polše (zvišanje 

tarifnega razreda oz. stopnje izobrazbe), dve (2) delovni mesti J017101 Samostojni strokovni delavec 

VII/2 na delovno mesto J017104 Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) – dr. Karmen Salmič Kovačič 

in Gabrijela Kolbič (zvišanje osnovnega plačnega razreda) in 1 delovno mesto J017932 Vodja področja 

/enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2 na delovno mesto J017931 Vodja področja /enote I (z več kot 5 

zaposlenimi – dr. Vlasta Stavbar. 
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 Delovna praksa 
 
V letu 2019 sta v UKM opravljala delovno prakso Nino Kapun in Marko Vaupotič, dijaka Srednje elektro-
računalniške šole Maribor v Enoti za informatiko in digitalno knjižnico pod mentorstvom Štefana Masiča 
ter Amanda Horvat, študentka bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva v Enoti za 
domoznanstvo in posebne zbirke pod mentorstvom dr. Vlaste Stavbar.  
 
 

 Sodelovanje delavcev UKM v strokovnih organizacijah, delovnih komisijah in delovnih 
skupinah 

 

Brigita Ačko  članica komisije za prošnje in pritožbe uporabnikov 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Darko Dolenc  član centralne popisne komisije 

Dr. Jerneja Ferlež  predsednica komisije za promocijo UKM 

 predsednica delovne skupine za označevalni sistem 

 skrbnica kluba prijateljev UKM (del leta) 

 članica uredniškega odbora Časopisa za zgodovino in narodopisje 

 članica strokovne komisije za podelitev Glazerjevih nagrad s področja 

ohranjanja in prezentacije kulturne dediščine  

 članica uredniškega sveta revije Knjižnica 

 članica strokovne komisije za mladinske raziskovalne naloge pri Zvezi 

za tehnično kulturo Slovenije 

Borut Gaber  član kolegija tajnikov UM 

 član komisije za promocijo UKM 

 predsednik delovne skupine za dislociran arhiv 

 član komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo 

Borut Gombač  član organizacijskega odbora Slovenskih dnevov knjige v Mariboru 

 član žirije pesniškega turnirja 

 član strokovne komisije za podelitev Glazerjevih nagrad s področja 

literature 

Aleksandra Grajfoner  članica komisije za kakovost UKM 

 članica komisije za digitalizacijo 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 članica delovne skupine za pripravo strokovnih izhodišč za 

oblikovanje predloga minimalnih pogojev za knjižnično javno službo v 

visokošolskih knjižnicah 
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Jerneja Grašič  članica komisije za kakovost UKM 

 članica komisije za digitalizacijo 

 članica delovne skupine za razvoj DKUM 

Matjaž Hrovatin  član delovne skupine za dislociran arhiv 

 član komisije za uničenje osnovnih sredstev 

 član centralne popisne komisije 

 pooblaščeni delavec za požarno varnost v UKM 

Boža Janžekovič  tajnica društva Medikohistorične sekcije Slovenije SZD  

 članica delovne skupine za označevalni sistem 

 članica komisije za odprti dostop 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Maja Jelen  članica komisije za promocijo UKM 

 članica uredniškega odbora spletnih komunikacij 

Nela Jergovič  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Dejan Kac  član komisije za popis knjižničnega gradiva 

Andreja Kaučič Vajngerl  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Mag. Branka Kerec Prekoršek  članica strokovnega sveta UKM 

 članica komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

 članica delovne skupine za dislociran arhiv 

 namestnica predsednice komisije za popis knjižničnega gradiva 

 predsednica DBM 

 članica izvršnega odbora Sekcije za visokošolske knjižnice pri ZBDS 

 članica uredniškega odbora Knjižničarskih novic 

 članica uredniškega odbora Organizacije znanja 

 članica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 

Suzana Kikl  članica komisije za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Rosvita Kocbek Pavalec  članica komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

 članica uredniškega odbora spletnih komunikacij 

 urednica bloga Drubima DBM 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Dunja Kohek  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Gabrijela Kolbič  članica centralne popisne komisije, zadolžena za popis umetniških 

del 
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Bernarda Korez  članica komisije za odprti dostop UM 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 predsednica sindikata VIR UKM 

 članica delovne skupine za pripravo predloga sprememb in 

dopolnitev Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 

visokošolskih sodelavcev 

 članica Osrednje specializirane delovne skupine za odprti dostop pri 

ARRS 

 članica delovne skupine za bibliografijo pri Društvu dokumentalistov 
in informatorjev Slovenije 

Sandra Kurnik Zupanič  predsednica komisije za kakovost UKM 

 predsednica komisije za prošnje in pritožbe uporabnikov 

 članica delovne skupine za dislociran arhiv 

 članica delovne skupine IZUM za spletni vpis 

 članica delovne skupine IZUM za projekt R13 – naročanje gradiva 

 članica Komisije za ocenjevanje kakovosti UM 

 nadomestna članica Statutarne komisije UM 

 članica Strokovnega sveta Mariborske knjižnice (predstavnica ZBDS) 

 predsednica Nadzornega odbora ZBDS 

 članica Sekcije za izobraževanje in kadre pri ZBDS 

 predsednica Nadzornega odbora DBM 

 koordinatorka Sindikata VIR na UM 

 članica Izvršnega odbora Sindikata VIR UKM 

Majda Lebreht  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Mag. Dunja Legat  članica strokovnega sveta UKM 

 članica strokovnega telesa za sofinanciranje znanstvene literature in 

baz podatkov pri ARRS 

 članica delovne skupine za razvoj DKUM 

 članica strokovnega sveta NUK 

 članica izvršnega odbora DBM 

 predsednica komisije za odprti dostop 

 predsednica komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

 predsednica upravnega odbora Kalanovega sklada pri ZBDS 

Vesna Lorenc  predsednica komisije za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

 članica delovne skupine za označevalni sistem 

 članica centralne popisne komisije 

Nina Lončar  predsednica uredniškega odbora spletnih komunikacij 

Olga Marič  članica centralne popisne komisije 
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Štefan Masič  član uredniškega odbora spletnih komunikacij 

Renata Močnik  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 članica UO Društva dokumentalistov in informatorjev Slovenije 

 skrbnica PATLIB centra 

Saliha Mulaosmanović  članica centralne popisne komisije 

Mag. Aljoša Nikl  predsednik komisije za IKT 

 predsednik delovne skupine za razvoj DKUM 

 član komisije za digitalizacijo 

Bojan Oštir  član komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

 član komisije za IKT 

 član komisije za promocijo UKM 

 član konzorcijske pogajalske skupine za konzorcije pri CTK, NUK 

(Cosec) in BTFLJ 

Dr. Zdenka Petermanec  predsednica strokovnega sveta UKM 

 članica uredniškega odbora revije Knjižnica 

 članica sveta Mariborske knjižnice 

 članica sveta CTK 

 članica Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost pri Vladi RS 

 članica UO Društva univerzitetnih učiteljev UM 

 članica delovne skupine pri MIZŠ za strategijo visokošolskih knjižnic 

 predsednica komisije za občinska priznanja Občine Miklavž na 

Dravskem polju 

 članica mednarodnega uredniškega odbora revije Slovenika 

Miloš Petrovič  član komisije za popis knjižničnega gradiva 

 član komisije za IKT 

 koordinator za e-izobraževanje na UM 

Danica Polše  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Mateja Pongrac  članica komisije za uničenje osnovnih sredstev 

 članica komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

Valerija Pukšič  članice delovne skupine za označevalni sistem 

Patricija Remšak  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 članica uredniškega odbora spletnih komunikacij 

Irena Rozman  članica komisije za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 
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Karmen Salmič Kovačič  predsednica strokovne komisije za področje glasbenih umetnosti na 

MOM 

Božica Selinšek  predsednica centralne popisne komisije (vodja popisa) 

 predsednica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Doris Serčič  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 članica komisije za prošnje in pritožbe uporabnikov 

Kornelija Sorger  članica centralne popisne komisije 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 tajnica Društva bibliotekarjev Maribor 

Nataša Stadler  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Dr. Vlasta Stavbar  članica strokovnega sveta UKM 

 članica komisije za promocijo UKM 

 članica komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

 predsednica komisije za digitalizacijo 

 članica projektne skupine za območnost Mariborske knjižnice 

(domoznanstvo) 

 glavna in odgovorna urednica Časopisa za zgodovino in narodopisje 

 članica uredniškega odbora revije Kronika 

 članica izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno 

dediščino pri ZBDS 

Andrej Strelec  član komisije za popis računalniške opreme 

 član komisije za uničenje osnovnih sredstev 

Jože Šildenfeld  član komisije za popis knjižničnega gradiva 

Kristina Šrot  koordinatorica referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja UKM 

Irena Verlič  delavska zaupnica za varnost in zdravje pri delu 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Vlasta Višić  članica centralne popisne komisije 

Vito Vodnik  predsednik komisije za popis računalniške opreme 

 član komisije za digitalizacijo 

Drago Votolen  član centralne popisne komisije 

Irena Žižek  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Miha Žižek  član komisije za kakovost UKM 

Karmen Žolger  članica komisije za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 
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Mojca Žuželj Ogrizek  članica komisije za kakovost UKM 

 članica komisije za digitalizacijo 

 članica komisije za bibliotekarski izpit 

 članica koordinatorjev sporazumov med UM in lokalnimi skupnostmi 

 članica koordinatorjev za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Tokratno prednovoletno druženje je potekalo ob sproščeni predstavitvi knjižnih izdaj treh sodelavcev 
knjižnice. 
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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) 
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 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) 

 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 
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 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. 
 

 

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 
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 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. 

 

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

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

 Strategija razvoja Univerze v Mariboru 2013-2020 

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

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

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

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

 Strategija internacionalizacije 2013 – 2020 (maj 2013) 

 Strategija razvoja znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti (2012) 

 Strategija trajnostne in družbeno odgovorne univerze TDOUM (2012) 

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

 Resolucija Rektorske konference RS (marec 2012) 

 Kazalniki kakovosti za spremljanje izobraževalne dejavnosti UM 

 Kazalniki kakovosti za spremljanje znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnost UM 
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 Kazalniki spremljanja človeških virov UM 

 Kazalniki knjižnične dejavnosti UM 

 Berlinska deklaracija o odprtem dostopu do znanosti. 
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2. ORGANIZACIJSKE ENOTE 

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. 

 

 
Slika 5: 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 izločanje 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 letnega seznama odpisanega gradiva in 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 pri odpisovanju in opozarjanje 
na nepravilnosti. 
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Skupaj smo odpisali 654 izvodov (oz. letnikov pri periodičnem gradivu) od predvidenih 1.000 izvodov, 
vendar je realizacija odvisna od redakcijskih postopkov strokovnih referentov in drugih prioritetnih 
delovnih nalog. Seznam odpisanega gradiva je dosegljiv v EPOKG. 
 
 
2. Komisija za kakovost UKM 

Komisija za kakovost UKM se je v letu 2019 sestala na petih rednih sejah, v povezavi z določenimi 
aktivnostmi pa so se posamezni člani komisije sestali še po potrebi. 
 
Za potrebe samoevalvacije za študijsko leto 2017/2018 je bil pripravljen poenoten obrazec 
samoevalvacijskega poročila za vse članice UM, kjer je komisija sooblikovala poglavje o samoevalvaciji 
knjižnične dejavnosti, prav tako pa tudi pripravila podrobna navodila za izpolnjevanje. Pripravljena je bila 
še tabela za kazalnike kakovosti knjižnične dejavnosti ter pomožna tabela za izračun kazalnikov. Komisija 
je po zaključeni samoevalvaciji analizirala poročila posameznih članic UM za poglavje knjižnične dejavnosti 
ter podala priporočila za prihodnje študijsko leto, s katerimi je seznanila Komisijo za ocenjevanje kakovosti 
univerze (dalje KOKU), Komisijo za knjižnični sistem univerze (dalje KKSU) ter vodje knjižnic članic. 
 
Komisija je na podlagi določil Pravilnika o ocenjevanju kakovosti na UM ter navodil KOKU izvedla 
samoevalvacijo dejavnosti UKM za študijsko leto 2017/2018. Na podlagi kazalnikov kakovosti knjižnične 
dejavnosti UM smo izmerili kakovost in učinkovitost knjižnične dejavnosti. Spremljali in analizirali smo 
uresničevanje dokumenta Načrt izboljšav delovanja UM do leto 2020 oz. aktivnosti UKM v sklopu tega 
dokumenta. Pripravili smo Samoevalvacijsko poročilo UKM za študijsko leto 2017/2018, ga predstavili na 
kolegiju ravnateljice UKM in na Strokovnem svetu UKM, ki ga je tudi potrdil. Samoevalvacijsko poročilo 
smo objavili na intranetu UM ter na spletni strani UKM. 
 
Za potrebe samoevalvacije knjižnične dejavnosti UM za študijsko leto 2017/2018 je komisija pripravila 
prenovljene tabele za izračun kvantitativnih kazalnikov in kazalcev ter jih na podlagi dogovora sestanka 
vodij knjižnic UM poslala v izpolnjevanje vsem knjižnicam. Na podlagi pridobljenih podatkov in primerjav s 
podatki iz preteklih študijskih let smo izračunali trende razvoja knjižnične dejavnosti na UM. 
 
Pripravili in izvedli smo anketo o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM in anketo o zadovoljstvu 
zaposlenih na delovnem mestu v UKM, analizirali dobljene rezultate in jih primerjali s podatki iz preteklih 
let ter oblikovali priporočila za nadaljnje aktivnosti. Rezultati in priporočila so objavljena v 
samoevalvacijskem poročilu. 
 
Na podlagi vzpostavljenih kazalnikov kakovosti knjižnične dejavnosti na UM je komisija izdelala osnutek 
testnih kazalnikov za ocenjevanje vpliva visokošolskih knjižnic. Ob tem je komisija izhajala iz standarda SIST 
ISO 16439:2015 Metode in postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic. 
 
Predsednica oz. podpredsednica komisije sta se udeležili petih rednih sej KOKU. Podali smo pripombe in 
dopolnitve na prenovljeni Pravilnik o ocenjevanju Kakovosti na UM, predstavili analizo samoevalvacijskih 
poročil članic za poglavje knjižnične dejavnosti ter sooblikovali obrazec samoevalvacijskega poročila za 
študijsko leto 2018/2019. 
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3. Komisija za prošnje in pritožbe uporabnikov 

Komisija se je sestajala glede na prispele prošnje in pritožbe uporabnikov. Obravnavala je 5 prošenj in 2 
pritožbi, ki so prispele v pisni obliki (po klasični ali e-pošti). Prošnje so se nanašale na delni oz. popolni 
odpis dolgov ali na obročno plačilo dolgov iz naslova opominov, predvsem zaradi socialnega stanja 
dolžnikov. Komisija je tako delno ali v celoti odpisala 95,00 EUR terjatev ter omogočila obročno odplačilo 
terjatev v višini 121,00 EUR. 
 
Pritožbi uporabnikov sta se nanašali na postopke izdaje opominov, kjer je komisija preverila postopke ter 
izdala pojasnilo o upravičenosti izvedbe postopkov. 
 
V letu 2019 smo ponovno pričeli izvajati postopke izterjave knjižničnega gradiva in dolgov, in sicer z novim 
zunanjim izvajalcem, podjetjem Izterjava, d.o.o. Komisija je sodelovala pri usklajevanju seznamov 
dolžnikov, katerih podatki so bili predani zunanjemu izvajalcu. 
 

 

4. Komisija za promocijo UKM 

Delovala je po načrtu Komisije za promocijo za leto 2019 – v okviru finančnega plana, predvidenega za to 
dejavnost. Najbolj se je osredotočila na promocijo dveh izpostavljenih dogodkov tega leta – odprtja 
Glazerjeve knjižnice in razstave ob 100. obletnici SNG Maribor. 
Njene aktivnosti so obsegale: 

 pripravo načrta promocije za tekoče leto, 

 razvoj koncepta in organizacijo nakupa promocijskih artiklov (vrečke, notesniki, pisala), 

 pregled in podajanje mnenj o video produkciji o UKM (kratki filmi o UKM, Tine Franko), 

 pripravo predloga daril in voščilnic ob zaključku leta, 

 sodelovanje pri snovanju koncepta Facebook promocije UKM. 
 
Neizvedena je ostala načrtovana akcija Vpis na terenu, saj zamisel ni bila podprta v okolju knjižnic KISUM-
a, smiselna pa bi bila le kot skupna akcija. 
 
V skladu s sprejetimi smernicami je bilo opravljeno sprotno operativno delo (promocija in obveščanje o 
dogodkih in storitvah, priprava besedil in gradiv za promocijo za vrsto komunikacijskih kanalov, internih in 
zunanjih, komunikacija z mediji, sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri pripravi promocijskih gradiv, 
vzdrževanje urnika prireditev …). Področje promocije UKM izvaja svetovalka za stike z javnostmi. 
 
Skozi leto je komisija oz. njeni člani pripravljala mnenja o različnih temah, povezanih s promocijo, v 
nekaterih aktivnostih se je pri tem povezovala z drugimi telesi (uredniški odbor spletnih komunikacij) ali 
posameznimi vodji enot in drugimi zaposlenimi (npr. sodelovanje pri promociji 3D-tiskalnika). Intenzivno 
sodelovanje je steklo zlasti na področju priprave vsebine gradiv za objave na Facebooku. 
 
 
5. Uredniški odbor spletnih komunikacij 

Uredniški odbor spletnih komunikacij je v letu 2019 opravil naslednje naloge: 

 ažurno oglaševanje in celovito predstavljanje dejavnosti UKM na knjižnični domači spletni strani in v 
socialnem omrežju Facebook (do maja 2019); 

 ažurno urejanje domače spletne strani in socialnega omrežja Facebook (do maja 2019); 

 izbor, obdelava ter priprava slikovnih in besedilnih objav ter ustvarjanje dogodkov na Facebooku (do 
maja 2019); 
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 sodelovanje z IKT pri ponovnem vzpostavljanju osnovnih funkcionalnosti spletne strani (do 19. 
februarja 2019 ni bilo možno nalagati slik); 

 sodelovanje z IKT glede pogodbe za vzdrževanje in posodabljanje spletne strani z zunanjim 
programerjem; 

 opozarjanje na preveliko število prevelikih fotografij v foto arhivu; 

 sodelovanje pri zasnovi prenovljenega občinskega portala Kultura.maribor.si (vklop vtičnika za RSS); 

 sodelovanje pri vzpostavitvi spletne prijavnice za Klub prijateljev UKM na spletni strani; 

 urejanje Google My Bussines; 

 pridobivanje soglasij vodij za objavo fotografij na spletni strani in ponovna objava fotografij na 
posameznih podstraneh; 

 pridobitev ponudbe za prilagoditev spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in 
mobilnih aplikacij (ZDSMA). 

 
Na začetku leta 2019 je bila knjižnična spletna stran zelo okrnjena, saj niso delovale osnovne funkcije, pri 
čemer bi izpostavili slike, ki se jih ni dalo posodobiti in določene vsebine, ki smo jih morali ponovno vnesti. 
 
Februarja 2019 se je pojavila pobuda o prenovi strategije objavljanja za Facebook. Opozorili smo, da mora 
biti »strategija nastopa v družbenih medijih dobro premišljena, saj gre za celovito povezovanje spletnih 
komunikacijskih kanalov in njihovo integracijo v poslovni proces knjižnice za doseganje njenih poslovnih 
ciljev«. Na podlagi tega smo idejo o dodatni Facebook strani za DKUM opustili. Aprila smo bili seznanjeni s 
strategijo razširjenih vsebin za Facebook. Urednico je maja nadomestilo širše uredništvo, saj se vsebine 
prepletajo, gre le za različne načine promocije knjižničnih vsebin. 
Na kolegiju smo 10. 4. 2019 predstavili izkušnje z objavo in ažuriranjem vsebin na spletni strani knjižnice. 
Opozorili smo, da ob spletni strani http://www.ukm.um.si/ obstajajo tudi druge strani, ki pokrivajo 
aktivnosti UKM: http://libguides.ukm.um.si/,  https://ukm.libcal.com/. Dogovor, da mora kreator z objavo 
novih vsebin na Raziskovalnih vodičih seznaniti urednico spletne strani UKM in pripraviti tudi objavo za 
spletno stran, ni bil udejanjen. 
 
Aprila smo ugotovili, da je bila izključena analitika za spletne strani UKM, ki smo jo ponovno vzpostavili v 
skladu z GDPR. 
 
Od marca do konca leta smo se v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Mestne občine Maribor in zunanjim 
programerjem za Drupal dogovarjali za vklop RSS vira. Zaradi neodzivnosti in nepoznavanja kriterijev, ki se 
za portal potrebujejo, do vključitve vtičnika ni prišlo. 
 
Novembra smo opozorili na obvezno prilagoditev spletne strani po novi zakonodaji (ZDSMA) za vse 
uporabnike z morebitnimi ovirami. Pridobili smo ponudbo zunanjega izvajalca, na podlagi katere bo 
prilagoditev opravljena naslednje leto. 
 
6. 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, odprte znanosti in odprtih raziskovalnih podatkov 
opravila različne aktivnosti. 

 Izvedena predavanja in izobraževanja: 
- EOA platforma Elsevier (webinar), 23. 1. 2019; 
- Legat, D., Klemenčič, B.: Kaj moram vedeti o odprtem dostopu?, 31. 1. 2019, predavanje na IZUM-

u; 
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- Legat, D.: Odprti dostop za doktorske študente, 15. 3. 2019, predavanje na rektoratu UM; 
- Ethical issues & skills in the European Open Science Cloud (webinar), 18. 3. 2019; 
- Transparency of publication fees and the OpenAPC project (webinar), 25. 3. 2019; 
- Open science – Inspiring cultural change in your library (webinar), 26. 3. 2019; 
- Legat, D., Korez, B.: Kako povečati vpliv in odmevnost raziskovalca?, 28. 3. 2019, predavanje v 

sklopu IzpopolniUM; 
- Korez, B.: Nezaupanja vredne založniške prakse, 8. 4. 2019, predavanje za zaposlene v UKM; 
- Korez, B.: Nezaupanja vredne založniške prakse, 10. 4. 2019, predavanje za študente anglistike FF 

UM v UKM; 
- Korez, B.: Nezaupanja vredne založniške prakse, 28. 4. 2019, predavanje za doktorske študente 

germanistike FF UM; 
- konferenca Odprta znanost v okviru sejma akademske knjige Liber.ac, 22. 5. 2019; 
- EOSC Early adopter programme (webinar), 29. 5 2019; 
- Legat, D., Korez, B.: Open access at the University of Maribor, 4. 6. 2019, predavanje za Erasmus+ 

staff v UKM; 
- Building the European Open Science Cloud: A deep dive into the EOSC Working Groups and 

engagement opportunities with EOSC Secretariat (webinar), 1. 7. 2019; 
- Research Community Dashboard (webinar), 12. 7. 2019; 
- Legat, D.: Akademsko založništvo, e-knjiga in odprti dostop : na 24. srečanju slovenskih mladinskih 

pisateljev, 19. 9. 2019, Murska Sobota; 
- predstavitev spletne platforme InCites (Clarivate Analytics), 24. 9. 2019; 
- Delivering research data management services (spletni tečaj FutureLearn), 9. 10. 2019; 
- Coming together to map the national landscape analysis on EOSC between 5 relevant projects with 

Member States (webinar), 11. 10. 2019; 
- Working together for the European Open Science Cloud (webinar), 16. 10. 2019; 
- Korez, B., Grašič, J., Klemenčič, B.: Kaj moram vedeti o odprtem dostopu?, 22.-24. 10. 2019, 

predavanje v sklopu Tedna OD na UM; 
- OpenAIRE community call: OpenAIRE Guidelines V4 (webinar), 6. 11. 2019; 
- RDA GEDE Webinar on the EOSC process with the Chairs of two EOSC Working Groups (webinar), 

7. 11. 2019; 
- Legat, D.: Slovenian initiative for National Open Science Cloud: project NI4OS and national 

activities (9. strokovno srečanje slovenskih nabavnih konzorcijev mednarodne znanstvene 
literature Pogled na odprto znanost: Knjižnice kot del odprte izobraževalne in raziskovalne 
infrastrukture, 8. 11. 2019, CTK Ljubljana; 

- Trusted repository certification and ICPSR (webinar), 13. 11. 2019; 
- Legat, D.: Nacionalne iniciative odprte znanosti : primeri dobrih praks : predavanje na konferenci 

Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji, UM, 14. 11. 2019, Maribor; 
- Legat, D.: Odprti in FAIR podatki : načrti projekta NI4OS-Europe : predavanje na konferenci Odprti 

raziskovalni podatki v Sloveniji, UM, 14. 11. 2019, Maribor; 
- Klemenčič, B.: Odprta znanost: kje smo? : predstavitev vprašalnika NI4OS-Europe : predavanje na 

konferenci Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji, UM, 14. 11. 2019, Maribor; 
- Legat, D.: Novo obdobje sodelovanja : predstavitev projekta NI4OS : predavanje na konferenci 

Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji, UM, 14. 11. 2019, Maribor; 
- Korez, B., Grašič, J.: Objavljanje v odprtem dostopu? : predavanje na konferenci Odprti raziskovalni 

podatki v Sloveniji, UM, 15. 11. 2019, Maribor; 
- Open science and research results exploitation: friends or foes? (webinar), 29. 11. 2019; 
- Korez, B., Legat, D.: Odprta znanost in FAIR podatki za doktorske študente FS UM, 14. 12. 2019, FS 

UM. 
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 Usmeritve: 
- 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); 
- osrednja specializirana delovna skupina za odprti dostop pri ARRS (Bernarda Korez). 

 Mednarodni projekti: 
- H2020: projekt NI4OS-Europe - National Initiatives for Open Science. 

 Znanstveno komuniciranje in založništvo: 
- sodelovanje in podpora e-založništvu; 
- upravljanje s kuponi (vavčerji) za popuste ali brezplačno odprtodostopno objavo pri Royal Society 

of Chemistry (RSC) – Gold, Elsevier, MDPI, SAGE, ACS, Emerald. 

 Publiciranje: 
- Legat, Dunja: Kaj moram vedeti o odprtem dostopu? Blog COBISS, ISSN 2536-2836, 25. 2. 2019; 
- Korez, Bernarda: Kako povečati vpliv in odmevnost raziskovalca?. UMniverzum : interna revija 

Univerze v Mariboru, ISSN 2463-9303, jun. 2019, št. 9, str. 20-21, ilustr. 

 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, preko obvestil COBISS in omrežja Facebook; 
- organizacija 3-dnevnega dogodka Odprta znanost na UM, 22.-24. 10. 2019; 
- predvajanje filma Paywall in okrogla miza o odprti, 24. 10. 2019; 
- soorganizacija 2-dnevnega dogodka Odprta znanost 2019: konferenca Odprti raziskovalni podatki 

in Delavnica za raziskovalce v sodelovanju z NI4OS-Europe, Mlada akademija, ADP, RDA Slovenija, 
14.-15. 11. 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Ob ogledu filma, tudi dokumentarnega Paywall, se tradicionalno priležejo kokice. 
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7. Komisija za digitalizacijo 

Opravljanje stalnih nalog komisije vključuje vsebinski razvoj repozitorija, sodelovanje pri tehničnem 
razvoju repozitorija (predlogi, testiranja itd.), vnos gradiva in metapodatkov, izpopolnjevanje 
metapodatkovne sheme za »nove« tipe gradiv, preverjanje metapodatkov, raziskovanje bibliografskih 
podatkov o gradivu in preverjanje avtorskih pravic in licenc za uporabo. 

 
Aktivnosti komisije so bile usmerjene v reševanje zapletov in težav z repozitorijem, ki so bile posledica 
vdora virusa. 6. 11. 2018 je namreč prišlo do vdora kriptovirusa v IKT sistem UKM. Zaradi tega repozitorij 
ni deloval. Izgubljeno je bilo vneseno gradivo in metapodatki oz. spremembe na metapodatkih, narejene 
v letu 2018. Prav tako smo izgubili številne funkcionalnosti repozitorija. Razpolagali smo le z verzijo 
repozitorija oktober 2017. Ob tem smo ugotovili, da rekonstrukcija podatkov repozitorija, poslanih v trajno 
hranjenje v NUK ni mogoča oz. da trajno hranjenje digitaliziranih gradiv in metapodatkov iz repozitorija ni 
bilo trajno hranjeno v NUK, kakor to opredeljuje pogodba med UKM in NUK. V NUK je bilo hranjeno le 
gradivo v obliki datotek zip brez pripadajočih metapodatkov. Gradivo v obliki strnjenih datotek je bilo 
poimenovano s številkami, kar pomeni, da ga ni mogoče iskati po naslovu. 

 
Komisija za digitalizacijo se je redno sestajala in sproti preverjala potek dela na repozitoriju UKM. Od 
decembra 2018 do januarja 2020 se je sestala 18-krat in redno zapisovala zaznane težave. 

 
Glavna področja dela Komisije za digitalizacijo v letu 2019, izhajajoč iz posledic vdora kriptovirusa in 
nerealiziranih delovnih obveznosti IKT, so bila: 

 masovni vnos – delno urejen, 

 trajno hranjenje – ni realizirano, 

 vzpostavitev hierarhij – urejeno, 

 hranjenje na tračnem sistemu – ni realizirano, 

 delovanje iskalnika – urejeno. 

 
Pomembni nalogi za nadaljnji razvoj Repozitorija UKM, ki pa nista bili realizirani, sta: 

 aplikacija za postprocesiranje, 

 Mladi za napredek Maribora. 

 
Realizirane vsebinske naloge v letu 2019: 

 popravljanje metapodatkov Marburger Zeitung ( popravljenih je cca. 9.000 zapisov v repozitoriju od 
cca 15.000 objektov); 

 urejanje skenogramov in metapodatkov Lipice (cca 4.000 objektov); 

 ureditev oz. prilagoditev tovarniških nastavitev scanerja za postprocesiranje s pomočjo Datascana in 
izobraževanje za 10 sodelavcev, ki bodo sodelovali pri skeniranju gradiva in v procesu digitalizacije; 

 priprava podlag (template) za različne vrste gradiva; 

 priprava gradiva (vnos v COBISS.SI, tehnična dokumentacija, sodelovanje z NUK, sodelovanje z 
zunanjim ponudnikom digitalizacije (iskanje ponudb, izbor izvajalcev, uskladitev formatov, 
metapodatkov …) - digitaliziranih 10.705 strani; 

 udeležba na delavnici NUK za urejanje metapodatovne sheme na Dlib-u; 

 digitalizacija gradiva na produkcijskem skenerju UKM (za zunanje naročnike, za medknjižnično 
izposojo, razstave (SNG, Čerin), Repozitorij (Muhe, Čerin) – digitaliziranih 1.460 strani; 

 popis nalog - nedelujočih funkcionalnosti, ki so nujne za nadaljnje delo v procesu digitalizacije in 
repozitorija; 
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 priprava celotne dokumentacije za potencialnega zunanjega izvajalca za programske storitve ter 
izvedba razgovorov z njimi; 

 sodelovanje kuratorjev s FERI-jem pri odpravljanju napak; 

 seznanitev novega programerja z delovanjem repozitorija in njegovimi nalogami; 

 testiranje NUK-ove aplikacije za posprocesiranje in 

 testiranje Abby OCR. 

 
Zaradi opisanih težav v letu 2019 nismo mogli pričeti z obsežnejšo digitalizacijo in vnosom gradiva v sam 
repozitorij, ki trenutno ponuja 24.563 gradiv. 

 
Komisija načrtuje, da bo z evidentiranjem težav, izmed katerih jih je bilo nekaj tudi odpravljenih 
(sodelovanje s FERI), z zaposlitvijo programerja, aktivnim delom sodelavcev IKT-ja, z nabavo OCR, 
poznavanjem delovanja skenerja ter z naborom sodelavcev lahko aktivno pričela s procesom digitalizacije 
in vnosom digitaliziranih objektov in metapodatkov v repozitorij. Ob tem je treba nujno zagotoviti 
primerno aplikacijo za postprocesiranje s strani NUK ali pa razviti svojo, ki je prilagojena Digitalni agendi 
Slovenije. 

 
 
8. Komisija za nabavo knjižničnega gradiva 

Prednostni letni cilj pri nakupu knjižničnega gradiva predstavlja strokovna in znanstvena periodika, 
knjižnično gradivo za dopolnjevanje zbirke študijske literature glede na potrebe študijskih programov na 
UM ter nakup slovenike (knjižnično gradivo slovenskih avtorjev, objavljenih v tujini). 

 
Komisija za nabavo knjižničnega gradiva se je sestala dvakrat. Obravnavala je: 

 prijavno vlogo na razpis ARRS za sofinanciranje mednarodne znanstvene literature v letu 2019 (prijavili 
smo 111 konzorcijskih revij); 

 načrt porabe sredstev za knjižnično gradivo za leto 2019; 

 nakup dragocenega gradiva za Zbirko drobnih tiskov; 

 stalna naročila (pregled); 

 zamene (pregled); 

 Ebook Academic Collection (obnovitev naročila za obdobje od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020); 

 pregled seznamov periodičnih publikacij za obnovitev naročila za 2020 (nekonzorcijske revije, revije iz 
področja Hrvaške, slovenske revije); 

 zapuščino akademikinje Zinke Zorko (pregled protokola o zapuščinah); 

 predlog za dodatna sredstva za nakup domoznanskega gradiva (za Mestno občino Maribor); 

 pripravo teoretičnih izhodišč za razrez finančnih sredstev za nakup gradiva v letu 2020. 
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Tabela 23: Nabava knjižničnega gradiva za leto 2019 

  Prihodek 2019 
Prihodki 2018 
Strošek 2019 

Porabljeno do 
31.12.2019 

Razmejitve 
2020 

(cto:19xxxx) 
Razpoložljiva sredstva 

MIZŠ 4.000  4.000,00  0,00 

ARRS 161.402,65  0,00  161.402,65 

CTK -1.412,36 11.462,03 10.049,67  0,00 

Odpisane knjige 
764139 

1.052,66 631,56 1.684,22  0,00 

Vpisnine UM 49.799,68 48.175,20 48.542,27 6.823,17 42.609,44 

UM za baze 204.521,80 138.387,05 138.538,43 3.145,32 201.225,10 

Odškodnina 
zavarovalnice 

  0,00  0,00 

DINOS (star papir) 192,60 298,80 491,40  0,00 

NS cenik   0,00  0,00 

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

2.589,80 2.444,07 2.444,07  2.589,80 

Dobropis UM 25.478,20  0,00  25.478,20 

Odškodnina 
763202 

540,00  540,00  0,00 

SKUPAJ 448.165,03 € 201.398,71 € 206.290,06 € 9.968,49 € 433.305,19 € 

 
 
9. Delovna skupina za usmerjevalni sistem 

Usmerjevalni sistem smo začeli načrtovati leta 2014 z zamislijo in elaboratom, zaključili pa smo ga leta 
2019 z javno predstavitvijo in objavo članka v reviji Knjižnica. Načrtovanje, oblikovanje in izvedba so 
potekali v več fazah. V sklepni fazi je delo obsegalo pisanje prispevka Nov usmerjevalni sistem UKM: analiza 
uporabnikov in sodelovanje s študenti, predstavljenega na strokovnem srečanju Visokošolske knjižnice: 
primeri dobrih praks in novosti, ki je potekalo junija na FDV v Ljubljani. Za revijo Knjižnica pa je bil napisan 
izvirni znanstveni članek Nov usmerjevalni sistem Univerzitetne knjižnice Maribor. 
 
Projekt smo zaključili s pripravo dogodka odprtja usmerjevalnega sistema. Dogodek je potekal v sklopu 
Študentskega oktobra. Na predstavitev smo povabili tiste, po katerih so poimenovane študijske sobe. 
 

10. Popisne komisije so namenjene popisu neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 

Te so: 

 centralna popisna komisija, 

 komisija za popis računalniške opreme, 

 komisija za popis knjižničnega gradiva, 

 komisija za uničenje osnovnih sredstev. 
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2.2. RAVNATELJSTVO 
 
Dejavnost 
Začrtano strategijo razvoja knjižničnih aktivnosti uresničujemo v največji možni meri, nas pa pri tem ovirajo 
nekatere objektivne težave, ki jih skupaj in sproti premoščamo. Pri tem mi kot ravnateljici pomagajo: moja 
pomočnica za strokovni razvoj mag. Dunja Legat, tajnik UKM Borut Gaber (poslovne in organizacijske 
zadeve), dr. Jerneja Ferlež (stiki z javnostmi), Mojca Žuželj Ogrizek (pravne in kadrovske zadeve) ter tajnica 
Vlasta Simonič. 
 
Delovna področja ravnateljice obsegajo: upravljanje in vodenje knjižnice, koordiniranje nekaterih 
poenotenih aktivnosti v knjižnicah članic in skrb za izpolnjevanje dogovorov, spremljanje dela posameznih 
organizacijskih enot, spremljanje zadovoljstva uporabnikov naših storitev in zadovoljstva zaposlenih. Vse 
to se v veliki meri odraža tudi v medijski odzivnosti. Ne gre toliko za množico objav kot za njihovo pozitivno 
sporočilnost, ki iz leta v leto raste. 
 
Na področje upravljanja in vodenja v letu 2019 sodijo financiranje in finančno poslovanje, zaposlovanje in 
kadrovska politika nasploh, rebalansi letnega proračuna, reorganizacije delovnih postopkov, nabava 
opreme in promocija. O naštetih temah razpravljamo na tedenskih sestankih kolegija ravnateljice. Vodim 
tudi seje strokovnega sveta, udeležujem se sej organov Univerze v Mariboru (kolegij dekanov – 10 sej, 
tematski kolegiji, senat, - 10 sej, upravni odbor, statutarna komisija – 4 seje, srečanja s prorektorji za 
posamezna področja), sestankov z rektorjem in glavno tajnico UM, s predstavniki Študentskega sveta UM 
(sejo sem gostila v Glazerjevi dvorani knjižnice) in ŠOUM, sodelujem v komisiji za priznanja in nagrade UM, 
na katero vsako leto predlagam po dva kandidata za nagrado iz UKM. Udeležujem se delovnih sestankov z 
vodji visokošolskih knjižnic, sklicujem in vodim komisijo za knjižnični sistem na univerzi v Mariboru – 2 seji, 
imam sestanke z delovnimi komisijami in skupinami v UKM (digitalizacija, promocija, nabava …), sestanke 
po enotah (6) in občasno zbor vseh zaposlenih – 2-krat letno. 
 
Četrtletno, polletno in letno analiziramo vsebinski, kadrovski in finančni načrt, uresničevanje nabave 
gradiva in opreme. 
 
Za knjižnico so bili pomembni tudi sestanki s poslanci Državnega zbora, sestanek z ministrom za kulturo g. 
Gorazdom Pozničem, pogovor na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in dogovarjanje z našim 
financerjem domoznanske dejavnosti, to je Uradom za kulturo pri Mestni občini Maribor. 
 
Med pomembnejša opravila sodijo tudi sestanki z direktorji sorodnih kulturnih ustanov (CTK, NUK, IZUM, 
MKC, Mariborska knjižnica, SNG, Pokrajinski muzej Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor in Zgodovinski arhiv 
na Ptuju, Knjižnica Jožeta Potrča Ptuj, Društvo slepih in slabovidnih Maribor, Prva gimnazija Maribor – 
Večer klasikov na Prvi…). V nekaterih delujem kot članica svetov ali komisij ali pa obiščem članice UM ob 
dnevih fakultet, njihovih jubilejih ali slovesnostih (Medicinska fakulteta, rektorjev sprejem, podelitev 
Prešernovih nagrad v Cankarjevem domu, FNM – 30 let, dan UM, PeF, EPF – 60 let, Fakulteta za turizem 
Brežice – 10 let, FF ULJ – 100. obletnica …). 
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Slika 7: O zglednem sodelovanju s 
Knjižnico Jožeta Potrča Ptuj priča 
podatek, da nas ob obiskih 
najstarejšega slovenskega mesta 
redno gostijo v sklopu naše Erasmus 
izmenjave. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Skrb za kadre in njihovo strokovno izobraževanje ali izpopolnjevanje je ena pomembnejših nalog 
ravnateljice. Pogovorom s potencialnimi novimi sodelavci za različne oblike sodelovanja (perspektivne 
vloge, prostovoljci, opravljanje obveznih praks, izobraževanje iz dela, specializirana delovna mesta s 
področja IKT) vedno posvetim dovolj časa. Enako odgovorni so letni razgovori z zaposlenimi in ocenjevanje 
delovne uspešnosti. Zaposlenim v UKM smo letos omogočili nadaljevanje tečaja angleškega jezika, ogled 
gledališke predstave, obisk Pokrajinskega muzeja in novoletno srečanje zaposlenih in z upokojenimi 
sodelavci. 
 
Med promocijske dejavnosti sodijo dogovori o sodelovanju z zunanjimi ponudniki in avtorji knjig pri 
organizaciji prireditev, srečanja z mediji (60 let časnika Delo), sodelovanje v radijskih oddajah (Prostori 
branja) ali televizijskih intervjujih. Ob otvoritvah razstav ali številnih dogodkih, pri katerih je knjižnica 
organizator ali soorganizator, nagovorim in pozdravim prisotne. Med tradicionalne dogodke lahko 
štejemo: Poezija povezuje, ŠOA s Sinagogo Maribor, Študentski oktober s Ferijem in Ditko ter 8. šahovski 
turnir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 8: Javno branje poezije je tokrat sovpadlo s pričetkom pomladi, kar je pred stavbo Rektorata UM privabilo 
številne ljubitelje poezije. 
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V okviru mednarodnega sodelovanja smo letos gostili direktorja Univerzitetne knjižnice Beograd, kolegico 
iz nizozemske nacionalne knjižnice, v projektu Erasmus izmenjave od 3. do 7. junija pa 11 kolegov iz 
evropskih univerzitetnih knjižnic. Sama sem z enakimi nameni od 26. do 30. avgusta obiskala Poljsko 
(univerzitetni in mestno knjižnico v Varšavi in Krakovu). 
 
Za uspeh ustanove, ki jo vodim, je pomembno tudi članstvo v različnih organih –  v Društvu univerzitetnih 
učiteljev (članica upravnega odbora). Sem članica UM v Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost pri 
Ministrstvu za kulturo, članica delovne skupine za standarde visokošolskih knjižnic in članica komisije za 
Večerovo osebnost leta 2019. 
 
Izpostavljamo v 2019 
Na področju knjižnične dejavnosti izpostavljamo pripravo projektne dokumentacije za sodelovanje v 
mednarodnem projektu odprte znanosti NI4OS, predstavitev nove storitve pressreader, repozitorija UKM, 
varovanje osebnih podatkov – GDPR, sestanek s pooblaščencem UM in dogovarjanje z novim ponudnikom 
izterjav zaradi izboljšanja te dejavnosti. 
 
Pri pripravi učnega načrta za predmet Informacijska pismenost sem odigrala aktivno vlogo pri uvajanju 
izbirnega predmeta na UM, ki ga bomo izvajali skupaj s FNM (imela sem nastopno predavanje za študente). 
Sodelovala sem tudi pri oblikovanju vsebin za Doktorsko šolo na UM. Prav tako inovativen projekt je 
priprava baze z dostopno študijsko literaturo v e-obliki za članice UM. 
 
Poseben angažma ravnateljice je potreben pri pridobivanju in ohranjanju članstva v Klubu prijateljev UKM. 
Pripravili smo letno skupščino in se dogovarjali z donatorji. Letos smo s sredstvi KP UKM nabavili 3-D 
tiskalnik in s tem posegli na področje, kjer knjižnica počasi postaja tudi učni laboratorij. 
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2.3. ENOTA ZA PODPORO ŠTUDIJU IN RAZISKOVANJU 
 
Enoto za podporo študiju in raziskovanju (EPŠR) sestavljajo strokovni referenti za posamenzna področja 
(razen ekonomije, prava, sociologije, verstva, bibilotekarstva, zgodovine, geografije, arheologije, 
biografije, domoznanstva ter glasbe in filma, za katera so zadolženi sodelavci drugih enot), bibliografinja 
ter koordinatorica izobraževalne dejavnosti UKM. Pod okrilje enote sodijo tudi Patlib center ter dve 
posebni zbirki, Avstrijska čitalnica in Švicarski knjižni kotiček. 
 
V letu 2019 se je upokojila vodja enote Mirjana Gazvoda. Vodenje enote je prevzela Mateja Pongrac, 
strokovno referentstvo pa Silva Belšak. 
 
 

2.3.1. Gradnja knjižnične zbirke 
 
Dejavnost 
Med osnovne naloge enote sodi skrb strokovnih referentov za razvoj in aktualnost klasične in elektronske 
knjižnične zbirke, izobraževanje uporabnikov, izdelava bibliografij, promocija odprte znanosti, upravljanje 
centrov in posebnih zbirk ter ogranizacija prireditev za promocijo dejavnosti in storitev UKM. 
 
Veliko pozornosti namenimo sodelovanju s profesorji UM, tako pri nabavi knjižičnega gradiva, 
izobraževanju kot tudi pri organizaciji prireditev. 
 
 
Izpostavljamo v 2019 
V letu 2019 velja izpostaviti publicistično dejavnost zaposlenih v enoti. Bernarda Korez je v UM:niverzumu 
objavila članek Kako povečati vpliv in odmevnost raziskovalca?, Boža Janžekovič in Valerija Pukšič sta v 
soavtorstvu s kolegicami UKM v reviji Knjižnica objavili članek Nov usmerjevalni sistem Univerzitetne 
knjižnice Maribor. Prav tako v reviji Knjižnica je Boža Janžekovič v soavtorstvu s kolegico iz MF objavila 
članek Knjižnični prostori in kakovost študija medicine na Univerzi v Mariboru, v Reviji za elementarno 
izobraževanje je bil objavljen članek Tine Šrot z naslovom Teacher's competences for using visual response 
methods in the literary education communication. 
 
Promocija odprte znanosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu odprtega dostopa so v letu 2019 
doživele velik razmah, saj smo v Tednu odprtega dostopa v UKM pripravili tri predavanja za zaposlene in 
študente UM, ki so jih izvajali Bernarda Korez, Jerneja Grašič in Brina Klemenčič. V sklopu dogodka smo 
predvajali tudi dokumentarni film o grabežljivih ponudnikih odprtega dostopa ter okroglo mizo o odprtem 
dostopu, na kateri so sodelovali direktor ARRS prof. dr. József Györkös, direktor CTK mag. Miro Pušnik, 
raziskovalec dr. Andraž Stožer, dogodek pa je moderirala mag. Dunja Legat. 
 
Prav tako odmevno in dobro obiskano je bilo dvodnevno posvetovanje z delavnicami Odprti raziskovalni 
podatki v Sloveniji, ki smo ga organizirali v sodelovanju z evropskim projektom NI4OS-Europe, Mlado 
akademijo, ADP in RDA Slovenija. Udeležilo se ga je okoli 120 raziskovalcev iz vse Slovenije. 
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Slika 9: Da je odprti dostop trenutno vroča tema, kaže tudi visoka udeležba na konferenci Odprti raziskovalni 
podatki. 

 
 
Ostale aktivnosti 
Aktivni smo bili tudi na področju izobraževanja. Renata Močnik se je udeležila vrha Patlib centrov v Portu, 
kjer je aktivno sodelovala z vabljenim predavanjem in vodenjem okrogle mize. Izvajali smo tudi 
informacijsko opismenjevanje za študente posameznih strok in sodelovali v doktorskih šolah. 
 
Sodelavke enote smo sodelovale pri pripravi učnega načrta kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti 
Informacijska pismenost. Organizacija in delno izvedba že tradicionalnega Uvajalnega tedna za bruce in 
Študentskega oktobra je bila tudi v letu 2019 v domeni Tine Šrot. Pri Študentskem oktobru velja izpostaviti 
šahovski turnir v organizaciji Bernarde Korez ter predavanje dr. Perca Lepota v umetnosti skozi oči fizike, 
pri katerem je sodelovala Boža Janžekovič. 
 
Silvi Belšak, koordinatorici za uporabnike s posebnimi potrebami, Sandri Kurnik Zupanič (EIPD) in Borutu 
Gabru (tajništvo) je v prvi polovici leta 2019 uspelo, da se je UKM pridružila ponudnikom ugodnosti za 
imetnike evropske kartice ugodnosti za invalide, ki je namenjena: slepim in slabovidnim, gluhim in 
naglušnim, gluhoslepim, gibalno oviranim osebam, osebam z motnjami v duševnem razvoju in težavami v 
duševnem zdravju in posameznikom z drugimi vrstami invalidnosti in s katero lahko invalidi v državah EU 
uveljavljajo popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah. Uporabniki s posebnimi potrebami lahko s 
kartico koristijo popust pri plačilu članarine ter so deležni ostalih knjižničnih ugodnosti. 
 
Povečalo se je število raziskovalnih vodičev (LibGuides), v primerjavi z letom poprej za 6 in tako lahko naši 
uporabniki izbirajo med 62-imi raziskovalnimi vodiči po vseh znanstvenih disciplinah UM ter strokovnimi 
vodiči o ponudbi izobraževanj naše knjižnice, odprtem dostopu, orodjih za citiranje ter DKUM-u. Še naprej 
sta najbolj priljubljena Dostop do elektronskih virov UKM in DKUM - Digitalna knjižnica Univerze v 
Mariboru. 
 
Študentski oktober se je zaključil z 8. šahovskim turnirjem v organizaciji Bernarde Korez. Uvod v šahovski 
turnir je bilo strokovno predavanje prof. Darka Špelca o šahistu Milanu Vidmarju ter priložnostna 
razstava z gradivom iz Vidmarjeve zapuščine, ki jo hrani UKM. Prikazali smo delček bogate šahovske 
zapuščine - rokopise in zapise šahovskih partij Milana Vidmarja. Skozi leta je Šahovski turnir UKM prerasel 
v medgeneracijsko in mednarodno prireditev, saj se ga vsako leto udeleži veliko igralcev različnih starosti 
in narodnosti. Tako so se ga letos udeležili igralci v starosti od 7 do 80 let iz kar šestih držav: Slovenije, 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, Rusije in Francije. 
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Slika 10: Šahovski turnir UKM je vse bolj znan in priljubljen, kar dokazuje tudi udeležba tujih šahistov, čitalnica ČUK 
pa se je še enkrat izkazala kot prostor poglobljenega razmišljanja. 

 
 
Konec leta 2019 smo pričeli s testiranjem modula Učna gradiva (E-Reserves), s katerim je mogoče ustvarjati 
sezname obveznega in priporočenega učnega gradiva, ki je v uporabi na UM. Modul bo predvidoma na 
razpolago v študijskem letu 2020/21. 

Slika 11: Primer seznamov obveznega in priporočenega gradiva pri enem izmed predmetov na EPF. 
 
 
Med uporabniki se povečuje tudi uporaba aplikacije BrowZine, namenjene sledenju vsebin znanstvenih 
revij in časopisov tudi z mobilnimi napravami. Potem ko smo jo leta 2018 povezali z UM:NIK-om, s katerim 
je urejena avtomatska prevezava in uporabniki nimajo dodatnega dela s prijavljanjem, je bila v letu 2019 
implementirana funkcija LibKey, ki omogoča hitrejši dostop do polnega teksta. 
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Tabela 24: Statistična primerjava uporabe BrowZina 2018 in 2019 

 2019 2018 Indeks 19/18 

Dostopi 2.679 865 310 

Moja poličnica - vpogledi 260 390 
67 

Ogledi kazal 2.084 2.086 100 

Polni teksti 3.008 865 
348 

 
 

V letu 2019 nadaljujemo delo na projektu X5GON, namen katerega je implementirati inovativne 
tehnologije in povezati razpršene prosto dostopne izobraževalne vire (OER), ki so na voljo v različnih 
državah v Evropi in po svetu. Uporabnikom omogoča dostop do kakovostnih prosto dostopnih 
izobraževalnih virov ter učenje na različnih strokovnih in znanstvenih področjih ter na različnih 
zahtevnostnih oz. izobraževalnih ravneh.  
 
V začetku junija smo organizirali tretji, zdaj že tradicionalni Erasmus Staff Training Week for Librarians, ki 
se ga je udeležilo 11 kolegov bibliotekarjev iz drugih držav, tri bibliotekarke iz naše enote pa so sodelovale 
na Erasmus izmenjavah v Amsterdamu, Göttingenu in Varšavi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 12: Uvodni pozdravni sestanek 
bibliotekarjev tutorjev UKM s kolegi na 
ERASMUS izmenjavi. 
 
 

Zaposleni v EPŠR smo aktivno sodelovali pri ciklusu Zasedanja s knjigami ter pri sprehodih Iz knjižnice v 
mesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 13: Iz sprehoda Ob stoletnici izida 
Andrićeve zbirke Ex Ponto, ki je bil 
organiziran v sklopu odprtja razstave in 
predstavitve knjige.  
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Tabela 25: Opravljeno delo v enoti v letu 2019 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot informacij 
2019 Število bibliografskih 

enot oz. enot informacij 
2018 

Indeks 19/18 

načrtovano realizirano 

Opisna in vsebinska 
katalogizacija 

tekoča obdelava 4.209 4.773 8817 

Redakcije 500 450 650 69 

Posredovanje informacij 1.000 870 970 90 

 
Postopek stalne redakcije knjižničnega gradiva poteka v prostem pristopu in v skladišču. 
 
 

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

 2019 2018 Indeks 19/18 

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

394 524 75 

naravoslovje, biologija, medicina, kmetijstvo 641 692 93 

uporabne vede, tehniške vede, računalništvo, kemija, arhitektura 332 529 63 

splošno, filozofija, verstvo, pravo, ekonomija 221 406 54 

jezikoslovje, književnost 560 695 81 

bibliotekarstvo 131 79 166 

glasba, film 1.262 998 126 

zgodovina, arheologija 412 406 101 

domoznanstvo 162 336 48 

zemljepis 90 108 83 

SKUPAJ 4.209 4.773 88 

 
 
Razlog za manj obdelanega gradiva pri posameznih strokovnih področjih v primerjavi z letom prej je v 
zmanjšanem številu novega gradiva kot tudi številnih dodatnih obveznostih strokovnih referentov znotraj 
naše enote (informacijsko opismenjevanje, promocija odprte znanosti, skrbništvo posebnih zbirk). 
 
 
  

                                                        
17 Slabša realizacija opisne in vsebinske katalogizacije je posledica znatnega zmanjšanja števila nakupov. 
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2.3.2. Avstrijska čitalnica 
 
 
Dejavnost 
Avstrijska čitalnica (AČ) je v letu 2019 nadaljevala z delovanjem in aktivnostmi po že ustaljenih smernicah. 
Potrdimo lahko dobro sodelovanje z znanstveno svetovalko red. prof. dr. Vesno Kondrič Horvat z oddelka 
za germanistiko Filozofske fakultete UM, ter ÖAD-lektorico, mag. Anno Leskovich. Finančno in 
organizacijsko podporo prireditveni dejavnosti Avstrijske čitalnice zagotavlja Avstrijski kulturni forum 
Ljubljana, pri organizaciji in izvedbi prireditev pa aktivno sodelujemo tudi z oddelkom za germanistiko in 
oddelkom za prevodoslovje Filozofske fakultete UM ter Društvom slovensko-avstrijskega prijateljstva 
Maribor. Sogovornika v Avstriji ostajata Ministrstvo za Evropo, integracijo in zunanje zadeve ter Avstrijsko 
literarno združenje. 
 
V letu 2019 smo organizirali literarna branja Theodore Bauer, Petra Roseia in Ludwiga Hartingerja ter 
razstavo Razdvojene pokrajine – lesorezi Christiana Thanhäuserja k delu Karla Krausa, Svet insektov – risbe 
s tušem in predmeti iz tiskarske delavnice, kot tudi pogovor z umetnikom. V sklopu AČ je v naši knjižnici 
potekal tudi en dan IV. mednarodnega kolokvija Migrationspädagogische Incidents: im Spannungsfeld 
zwischen DaZ und angewandter Germanistik. 
 
Na povabilo Mestne knjižnice in čitalnice Pulj smo na strokovnem srečanju ob 150. obletnici prve čitalnice 
v Pulju z referatoma predstavili dejavnost Avstrijske čitalnice Maribor in Slovenske čitalnice Gradec. 
 
 

Tabela 27: Zbirka AČ 

Gradivo/število enot 2019 2018 Indeks 19/18 

Knjižno gradivo 7.595 7.462 102 

Serijske publikacije 4.853 4.826 101 

Neknjižno gradivo (CD-ROM) 240 229 105 

Skupaj 12.688 12.517 102 

 
 

Tabela 28: Načrtovano delo AČ v letu 2019 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot informacij 
2019 

Število bibliografskih 
enot oz. enot 

informacij 
2018 

Indeks 
19/18 

načrtovano realizirano 

Vsebinska obdelava  50 119 155 77 

Redakcije 100 70 130 54 

Posredovanje informacij 100 110 110 100 

Izposoja 2.000 1.746 1.792 97 
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Omeniti velja še zbirko Švicarskega knjižnega kotička (ŠK). Zbirka je v letu 2019 obsegala 165 enot gradiva, 
ki ga podari fundacija ProHelvetia po lastnem izboru, načeloma pa gre za dela nagrajenih avtorjev 
posameznega leta. V sodelovanju z Veleposlaništvom Švice, založbo Litera ter Mednarodnim literarnim 
festivalom Vilenica smo pripravili tudi prvo literarno branje, in sicer pisatelja Jonasa Lüscherja. 
 
Skrbnica zbirke Avstrijske čitalnice ter Švicarskega knjižnega kotička je 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 2019 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. 

 

Izpostavljamo v 2019 
Na srečanju vrha (PATLIB Summit), ki je bil 6. in 7. maja v Portu, so predstavniki patentnih informacijskih 
centrov posameznih evropskih držav sprejeli sklop priporočil, s katerimi naj bi EPO v prihodnje nudila 
podporo PATLIB centrom. Namen srečanja je bil analizirati trenutno stanje in zbrati predloge za izboljšanje 
storitev PATLIB centrov za podjetja, raziskovalce in izumitelje. Slovenijo je zastopala skrbnica našega 
PATLIB centra.  
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»Srečanje na vrhu je priložnost, da raziščemo, kako lahko PATLIB centri povečajo svojo vlogo pri 
komercializaciji in prenosu tehnologij, da bi evropskim podjetjem in raziskovalcem pomagali izkoristiti vso 
komercialno moč njihovih pravic do intelektualne lastnine«, je strateški vrh pozdravil predsednik EPO. 
 
Rezultat srečanja je bila t. i. Porto listina, ki vključuje priporočila za nadaljnji razvoj in podporo PATLIB 
centrom. 
 
Podpredsednik EPO Christoph Ernst je ob zaključku vrha dejal: "Analizirali bomo, kaj priporočila pomenijo 
in kakšne možnosti imamo za njihovo izvajanje na smiseln način, ki prinaša resnične koristi vsem: PATLIB 
centrom in njihovim uporabnikom." 
 
 

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 petih raziskovalnih vodičev (LibGuides), ki smo jih ustvarili. Promocija odprtega 
dostopa do znanstvenih informacij (licenca CC) in svetovanje avtorjem znanstvenoraziskovalnih prispevkov 
o načinih objavljanja, metodah vrednotenja, tipologiji ARRS in pomenu OSIC-ev. Administracija pri 
popustih plačila APC za avtorje UM na platformi Elsevier. Permanentno izobraževanje na področjih 
bibliografije, bibliometrije, odprte znanosti, ker lahko le tako suvereno in najbolje svetujemo avtorjev in 
založnikom. 
 
 
Izpostavljamo v 2019 
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. 
 
Aktivno smo sodelovali v delovni skupini za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Meril za volitve v 
nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev. 
 
Sproti posodabljamo vsebine 5. raziskovalnih vodičev UKM: 

 Bibliografija raziskovalcev na UM, 

 Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na UM, 

 Nezaupanja vredne založniške prakse, 

 Odprtodostopne revije in 

 Odprimo:UM. 
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Zaposlene na UM stalno izobražujemo o odprtem dostopu, metodah za vrednotenje znanstvene 
uspešnosti v Sloveniji, plagiatorstvu, citiranju, nezaupanja vrednem elektronskem založništvu in 
nezaupanja vrednih revijah. Tako smo tudi v letu 2019 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 
izobraževanj na IZUM-u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 14: Spletni dnevnik bibliografov UM z zadnjimi objavami sprememb, novosti, sklepov in tudi zanimivosti, 
povezanih z bibliografijami v najširšem pomenu besede. 

 
 
 
Ostale aktivnosti 
 
Zapisi za bibliografijo raziskovalcev v letu 2019 
 

 

Tabela 29: Realizacija načrtovanih zapisov za potrebe bibliografij v UKM za leto 2019 

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 600/910 200/999 7 250/180 
1.050/2.049 
Indeks 195 

Redaktirani zapisi 307 2.176 35 45 
60018/2.528 
Indeks 421 

                                                        
18 Načrtovano je bilo skupno 600 redaktiranih zapisov ne glede na vrsto zapisa. 
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Načrt kreiranih in redaktiranih zapisov v COBIB.SI za potrebe bibliografij je krepko presežen, saj je pričela 
z delom na tem področju še ena zaposlena. Tako nam je uspelo redaktirati veliko število starejših zapisov 
in jih uskladiti z novimi navodili, ki jih dobimo s strani bibliografske kontrole IZUM-a. 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.  
 
Tudi v letu 2019 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, Zdravstvenim domom Adolfa Drolca Maribor 
ter Pokrajinskim arhivom Maribor. Vse več pa je enkratnih naročnikov, tako posameznikov kakor tudi 
ustanov.  
 
 

Tabela 30: Zapisi za bibliografijo raziskovalcev v letu 2019 po visokošolskih knjižnicah UM glede na vrsto gradiva 

 
 
 
Knjižnica 

2019 2018 

Kreirani/redaktirani zapisi Kreirani/redaktirani zapisi 

Članki in 
sestavki 

Monog. 
in druga 
zaključ. 

dela 

Izvede-
na dela 

Kontinuirani 
viri 

Članki in 
sestavki 

Monog. in 
druga 

zaključ. 
dela 

Izvede-
na dela 

Kontin. viri 

KTF 1.134 1.372 537 39 1.079 1.224 363 66 

EPF  310 442 75 12 286 475 81 13 

Miklošičeva 
knjižnica 

1.060 787 651 19 835 821 701 25 

PF 214 142 130 6 306 222 82 9 

FKBV 163 132 121 27 154 134 137 3 

FOV 130 114 10 1 159 168 18 3 

FVV  210 277 130 7 215 196 81 3 

FZV  45 204 45 5 76 177 46 9 

FE  78 48 12 2 49 62 2 1 

FL 121 49 54 8 93 117 30 10 

MF 165 28 48 2 293 35 73 12 

FT 91 75 56 3 49 63 38 0 

UKM 910 999 45 82 715 424 274 37 

Skupaj 4.631 4.669 1.914 213 4.309 4.118 1.926 191 

Skupaj 11.427 10.544 
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Tabela 31: Indeks rasti vseh kreiranih zapisov za bibliografijo raziskovalcev v letu 2019 po posameznih visokošolskih knjižnicah 
UM 

Knjižnica 2019 2018 Indeks 19/18 

KTF 3.082 2.732 113 

EPF 839 855 98 

Miklošičeva knjižnica 2.517 2.382 106 

PF 492 619 79 

FKBV 443 428 104 

FOV 255 348 73 

FVV 624 495 126 

FZV 299 308 97 

FE 140 114 123 

FL 232 250 93 

MF 243 413 59 

FT 225 150 150 

UKM 2.036 1.450 140 

Skupaj (brez UKM) 9.391 9.094 103 

Skupaj 11.427 10.544 108 

 
 
Iz rezultatov je razvidno, da za potrebe bibliografije na UM 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 organizacijske 
vede in Medicinski fakulteti, kjer se je število vnosov za potrebe bibliografije znatno znižalo, ter pri 
Univerzitetni knjižnici Maribor in Fakulteti za energetiko, kjer se je število vnosov znatno zvišalo. Glede na 
trend lahko sklepamo, da so vnosi za potrebe bibliografije vezani na vloge za habilitacije. Domnevamo 
namreč, da avtorji ne oddajo svojih del za vnos v bazo COBIB.SI sprotno, marveč 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.SI19 v letu 2019 

Knjižnica 2019 2018 Indeks 19/18 

KTF 1.214 1.421 85 

EPF 497 420 118 

Miklošičeva knjižnica 739 648 114 

PF 99 150 66 

FKBV 173 159 109 

FOV 100 151 66 

FVV 231 240 96 

FZV 166 139 119 

FE 44 75 57 

FL 144 104 138 

MF 115 230 50 

FT 72 85 85 

UKM 2.304 2.285 101 

Skupaj (brez UKM) 3.594 3.822 93 

Skupaj 5.898 6.107 97 

 
 
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 2019 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. 
 
Skozi vse leto smo opravljali konzultacije z avtorji pri vrednotenju njihovega znanstvenoraziskovalnega dela 
po metodologiji vrednotenja ARRS in metodologiji vrednotenja za potrebe habilitacijskih posptopkov UM. 
  

                                                        
19 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 
Z izvajanjem izobraževanj za pedagoško osebje UM, študente, dijake ter ostale uporabnike knjižnice se 
UKM vključuje v izobraževalni proces na UM in s tem sledi cilju postati učni center, ki nudi podporo 
znanstveni, raziskovalni in umetniški dejavnosti na UM. 
 
Module znanstvenega komuniciranja za visokošolske učitelje, raziskovalce in strokovne delavce UM izvaja 
knjižnica za učno osebje v sklopu projekta Razvoj in kariera zaposlenih na UM z naslednjimi predavanji in 
delavnicami: EndNote in orodja za delo z e-viri, Kaj moram vedeti o odprtem dostopu, Pravila vnosov del v 
bibliografijo in Prenosljive spretnosti za doktorske študente. 
 
Uspešno opravljanje študijskih obveznosti ter vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno, 
umetniško in izobraževalno dejavnost na UM zahteva poznavanje storitev in dejavnosti knjižnic. Zato UKM 
izvaja izobraževanja in usposabljanja, katerih vsebine se povezujejo s predmetniki študijskih programov na 
UM. 
 

 

 

 

Slika 15: Na delavnici za 
študente predšolske vzgoje 
smo udeležence seznanili z 
iskanjem, vrednotenjem in 

etično rabo študijskih virov in 
literature z njihovega 

področja. 

 
 
 
 
 
V okviru izobraževalnih modulov izpostavljamo v letu 2019 primerjalno tabelo individualnih in skupinskih 
usposabljanj uporabnikov glede na število udeležencev in število izvedenih ur informacijskega 
opismenjevanja v letih 2016-2019. 
 
 

Tabela 33: Primerjalna tabela informacijskega opismenjevanja uporabnikov UKM 

Oblika 
usposabljanja 

Št. 
udeležence

v 2019 

Št. ur 
2019 

Št. 
udeležence

v 2018 

Št. ur 
2018 

Št. 
udeležencev 

2017 

Št. ur 
2017 

Št. 
udeležencev 

2016 

Št. ur 
2016 

Individualno 
usposabljanje 

1.808 181 2.032 221 1.979 205 2.019 190 

Skupinsko 
usposabljanje 

4.131 234 4.214 219 4.425 240 4.175 161 

Skupaj  5.939 406 6.246 440 6.403 445 6.194 351 
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Izpostavljamo v 2019 
Med številnimi moduli informacijskega opismenjevanja, vabljenimi predavanji, prireditvami in projekti, 
izvedenimi v letu 2019, izstopajo: Uvajalni teden za bruce, Študentski oktober v UKM ter izobraževalni 
sklopi iskanja, vrednotenja in etične rabe študijskih virov in literature z različnih strokovnih področij, 
predstavitve za tuje študente in kolege (knjižničarje) na izmenjavi. Med najpomembnejšimi je učni načrt 
informacijskega opismenjevanja (avtorji: Mateja Škofljanec, Boža Janžekovič, Kristina Šrot, Renata Močnik, 
dr. Zdenka Petermanec), ki naj bi se izvajal v okviru obštudijskih dejavnosti, saj je Senat UM na svoji 40. 
redni seji sprejel Pravilnik o kreditno ovrednoteni obštudijski dejavnosti na Univerzi v Mariboru in tako v 
ponudbo učnih enot za študijsko leto 2019/2020 vključil predmet Informacijska pismenost, ki je 
ovrednoten s 3 ECTS točkami in bi se izvajal na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. 
 
 
Uvajalni teden za bruce 
Bruce že pred pričetkom študija seznanimo z osnovnimi informacijami o storitvah in dejavnostih knjižnice. 
Obisk knjižnice je namenjen manjšim skupinam in posameznikom. Predstavitve so informativnega značaja 
in potekajo v dogovoru s študenti in profesorji tutorji. 
 
 
Študentski oktober v UKM 
Osrednji namen študentskega oktobra v UKM je sproščeno nagovoriti študente k obisku knjižnice. Obsega 
osrednje predavanje uspešnega raziskovalca, glasbeni in/ali literarni nastop, tržnico odpisanega gradiva in 
šahovski turnir. Najbolj obiskani dogodek je običajno glasbeno-literarni koncert in tudi tokrat je bilo tako.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Slika 16: Za tradicionalni koncert v okviru Študentskega oktobra sta moči združila in obiskovalce navdušila 
uveljavljeni prekmurski pesnik in pisatelj Feri Lainšček ter mlada koroška kantavtorica Ditka, ki je njegove pesmi 

uglasbila. 

 

 



 79 

ERASMUS+ 
UKM sodeluje v programu Erasmus+, ki omogoča mobilnost osebja za usposabljanje v tujini, izobraževalne 
obiske na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov (job shadowing) na partnerskih visokošolskih 
institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah. Tako bibliotekarji UKM že tretje leto nudimo kolegom 
(bibliotekarjem na izmenjavi) vpogled v delovanje knjižnice in njene vpetosti v dejavnosti UM ter v širšo 
lokalno skupnost. 
 
 
UKM sodeluje pri izvedbi projektov, ki povezujejo študente kot profesorje UM in druge kulturne ustanove 
v lokalnem okolju: Kulturni dnevnik, Sprehodi iz knjižnice v mesto in Izrazi.se – šola igre, sproščenega 
nastopa in pozitivne komunikacije, Teden vseživljenjskega učenja itd. Primer dobre prakse predstavlja 
sodelovanje bibliotekarjev, študentov in profesorjev pri izvedbi posameznih projektov, kot je bila npr. 
otvoritev usmerjevalnega sistema UKM. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 17: Izvirna prireditev ob otvoritvi usmerjevalnega sistema, na kateri so poleg ustvarjalcev sodelovali tudi 
posamezniki, po katerih so študijske sobe poimenovane, je dobro odmevala tudi v medijih. 

 
 
Izvajalci izobraževalnih modulov  
Module informacijskega opismenjevanja UKM izvajajo bibliotekarji, ki so strokovni referenti in 
usposobljeni za pedagoško delo. Pomemben prispevek k dvigu kompetenc izvajalcev ob njihovi strokovni 
usposobljenosti, izpopolnjevanju v stroki, razstavnih idr. dejavnostih predstavlja predvsem njihovo 
znanstvenoraziskovalno delo. 
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2.4. ENOTA ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
 
EPOKG pokriva štiri večja področja dela: 

 pridobivanje knjižničnega gradiva; 

 obdelavo monografij in neknjižnega gradiva; 

 obdelavo kontinuiranih virov; 

 knjigoveško dejavnost. 
 
V Enoti sodeluje 20 sodelavcev, za določena opravila pri opremi gradiva pa sodelujejo tudi sodelavci iz 
drugih enot. 
 
 
Izpostavljamo v 2019 
Uspešno smo izpeljali javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019 
vseh visokošolskih knjižnic na UM in konec leta pristopili k prenovi modela nabavne politike znanstvenih 
časopisov na e-paradigmo ter pripravili soglasja članic za uvedbo poslovnega modela izključno e-only za 
vse konzorcijske revije. 
 
Na področju dopolnjevanja slovenike smo v sodelovanju z NUK uvedli sistematično pregledovanje 
manjkajoče slovenike in neprejetih obveznih izvodov, za katere smo v UKM kreirali zapise CIP. Po seznamih 
za časovno obdobje od 2010 do 2019 smo tako povečali terjatve pri dobaviteljih oz. založnikih (396 
terjatev). 
 
Nadaljevalo se je akcesijsko pregledovanje starega fonda in darov ter selektivno uvrščanje le-tega v redni 
fond. Ocenjujemo, da smo pregledali ca. 5.000 izvodov gradiva in tako sprostili police v arhivskem skladišču 
za prestavitev periodičnega gradiva iz rednega skladišča. 
 
Večje darove so darovali Melita Koražinec (pregledanih 15 tm gradiva, uvrščenih 164 publikacij), Zavod sv. 
Stanislava, Ljubljana (pregledanih 25 tm gradiva, uvrščenih 50 naslovov publikacij), Fanika Krajnc Vrečko 
(pregledanih 5 tm gradiva, uvrščenih 29 naslovov publikacij) in Frančiškanski samostan, Maribor 
(pregledani 4 tm gradiva, uvrščenih 17 naslovov publikacij). V fond smo uvrstili tudi zapuščine Katarine 
Bibič Eržen (pregledanih 23 tm gradiva, uvrščenih 112 naslovov publikacij), Ika Otrina (pregledanih 8 tm 
gradiva, uvrščenih 53 naslovov publikacij) in Zinke Zorko (pregledanih 10 tm gradiva, uvrščenih 94 naslovov 
publikacij). 
 
V letu 2019 smo bibliografsko obdelali gradivo Maistrove knjižnice. V obstoječi sistem lokacijskih podatkov 
smo nastavili nove šifrante in vzpostavili specifično signaturo, ki upošteva izvorno signaturo oz. postavitev 
in označevanje na gradivu po klasifikaciji, ki jo je uporabljal Rudolf Maister sam. Tako smo obdelali 4.702 
izvoda monografskih in serijskih publikacij. 
 
Povečali smo delež sistematične retrospektivne obdelave antikvarnega gradiva: bibliografsko smo obdelali 
ter dodali v lokalni računalniški katalog 154 novih zapisov za antikvarno monografsko gradivo. Pomembna 
je tudi retrospektivna katalogizacija drugega gradiva: beležimo 4.645 bibliografskih zapisov monografskih 
publikacij ter 137 naslovov oz. 861 izvodov predvsem starega fonda serijskih publikacij in 72 naslovov oz. 
279 izvodov raritetnih serijskih publikacij. 
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Izpostaviti velja uspešno sodelovanje z NUK-om za povečanje funkcionalnosti sistema Cobiss pri obdelavi 
adligatov in povezovalnih polj v Comarc formatu. Testirali smo predlagane rešitve IZUM-a za boljšo 
kontrolo dotoka kontinuirnih virov. 
 
Izrazito se je povečala sistematična inventura gradiva iz zbirke raritet: skupaj je bilo pregledanih in urejenih 
1.026 bibliografskih zapisov, kar je skoraj enkrat več kot leto poprej, ko se je z inventuro raritet pričelo. 
 
Pri sodelovanju z drugimi enotami velja izpostaviti sodelovanje pri izgradnji repozitorija: sodelovanje dveh 
sodelavk iz EPOKG pri obdelavi gradiva za vnos v repozitorij, opis metapodatkov ter ponovno objavo 
digitalnih objektov. Sodelujemo tudi pri izdelavi bibliografij raziskovalcev in izvajamo knjižnične storitve za 
Fakulteto za energetiko. 
 
 

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 neprejete 
obvezne izvode in selektivno nakupovali naslove obveznih izvodov (obnova nacionalnega fonda). 
Dopolnjevali smo tudi starejše in manjkajoče izvode slovenike iz slovenskih antikvariatov, sprotnih darov 
ter preverjali in vključevali v fond gradivo iz odpisov drugih knjižnic. 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. 
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Skrbimo za kakovost in dopolnjevanje kataloga ter za materialno varstvo samih izvodov (vlaganje v zaščitne 
mape) ter nadomeščanje poškodovanih izvodov. Povečujemo tudi 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 2019 10.534 (l. 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 2019 

Prispevek UKM 

Število bibliografskih/normativnih 

zapisov 2019 Število bibliografskih/normativnih 

zapisov 2018 
Indeks 19/18 

načrtovano realizirano 

COBIB.SI - kreirani 8.000 7.179 8.635 83 

COBIB.SI - kopirani 12.000 12.308 8.959 137 

CONOR.SI - kreirani 2.000 2.304 2.285 101 

CONOR.SI - redakcija 100 5720 43 133 

 
Glede na Izumove podatke je skupni prispevek zapisov UKM v vzajemno bazo podatkov COBIB.SI na dan 
31. 12. 2019 263.12621 bibliografskih zapisov (l. 2018 254.456, l. 2017 246.067, l. 2016 236.945 zapisov, l. 
2015 228.068 zapisov). Skupni prispevek UKM v normativni bazi podatkov CONOR.SI je na dan 31. 12. 2019 
znašal 53.926 zapisov (l. 2018 51.622, l. 2017 49.337, l. 2016 46.736 zapisov, l. 2015 44.127 zapisov), število 
verificiranih zapisov pa 1.264  (945 l. 2018, 1.033 l. 2017, 744 l. 2016). 
 
 
Redakcije 

Nepovezani zapisi: z vzajemno bazo smo povezali 787 lokalnih zapisov (l. 2018 675, l.2017 199, l. 2016 562 

zapisov, l. 2015 399 zapisov)22. 

Starejši zapisi: dopolnili smo 368 naslovov kratkih oz. nepopolnih bibliografskih zapisov (l. 2018 253, l. 

2017 80 naslovov, l. 2016 461 naslovov, l. 2015 346 naslovov). 

Brisani zapisi: v letu 2019 je bilo brisanih 1.017 lokalnih zapisov kot posledica redakcij ali povezovanja 

lokalnih zapisov z vzajemnim katalogom (l. 2018 246, l. 2017 521, l. 2016 866 in l. 2015 766 zapisov). Število 

brisanih zapisov je naraslo zaradi povečanega urejanja podvojenih zapisov (duplikatov) po seznamih. 
  

                                                        
20  Načrtovane so izključno redakcije, verificirani zapisi so iz prikaza umaknjeni, saj se njihovo stanje spreminja glede na 
redaktiranje: v letu 2019 je stanje verificiranih zapisov 1.264 (l. 2018 945, l. 2017 1.033 in l. 2016 744 verificiranih zapisov). 
21 Prikazuje se skupni prispevek UKM v COBIB.SI. Stanje zapisov v lokalni bazi UKM na dan 31.12.2019 je 605.813, v sistemu 
COBISS.SI pa 742.286 bibliografskih zapisov (l. 2018 585.840 v COBIB.UKM oz. v sistemu COBISS.SI 722.315, 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). 
22  Število povezanih zapisov je odvisno od stanja redakcije, saj se le-ti ne redaktirajo sistematično po vnaprej pripravljenih 
seznamih. Na dan 31.12.2019 je stanje nepovezanih zapisov v lokalni bazi UKM 19.389. 
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Tabela 35: Redakcija 2019 

 
2019 

2018 
Indeks 
19/18 

Načrtovano Realizirano 

Redakcija — brisani zapisi 023 1.017 246 413 

Redakcija — starejši zapisi (old)24 200 368 253 145 

 
 

Dokončna obdelava 

Dokončno smo obdelali (določili gesla, vrstilce UDK in postavitve) 3.293 naslovov (l. 2018 4.367, l. 2017 
5.317, l. 2016 6.941, l. 2015 5.610 naslovov). Večina nove slovenike se dokončno obdela v naši enoti zaradi 
hitrejše dostopnosti uporabnikom. Ravno tako se vsebinsko obdela tudi vse gradivo pri retrospektivni 
katalogizaciji. 
 
 

Tabela 36: Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva v letu 2019 v lokalni bazi COBISS/UKM (vse gradivo) 

Opravilo 

Število bibliografskih enot/izvodov 
2019 Število bibliografskih 

enot/izvodov 2018 
Indeks 
19/18 

Načrtovano Realizirano 

Obdelava obveznih izvodov 
(slovenika) 

19.000 21.163 20.019 106 

Obdelava nakupov, zamen, darov, 
obveznih izvodov ustanove25 

5.000 7.910 4.163 190 

Obdelava starih zalog (retrospektiva) 
(zapisi) 

4.000 4.645 4.335 107 

 
 
Retrospektivna katalogizacija 

Retrospektivno smo katalogizirali 4.645 naslovov (l. 2018 4.335 naslovov, l. 2017 5.567 naslovov, l. 2016 
4.896, l. 2015 3.476 naslovov). V lokalnem katalogu dobijo zapisi status kreiranega ali kopiranega zapisa. 
Načrtovane naslove smo presegli zaradi permanentne delovne inventure in vseh drugih redakcij. 
 
CIP 

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

                                                        
23 Brisanih zapisov ni mogoče načrtovati, saj so odvisni od redakcij in stanja bibliografskih zapisov v zajemnem katalogu. 
24 Glede na stanje old-zapisa v lokalni bazi in glede na stanje istega (ali istih) naslovov v vzajemni bazi se lahko old-zapis le dopolni 
(samo v lokalni bazi ali v lokalni in vzajemni bazi), lahko se dopolni in pošlje na vzajemni nivo (se šteje tudi pri prirastu vzajemne 
baze), lahko pa se zaradi stanja na vzajemnem nivoju briše in prevzame iz vzajemne baze (isti zapis se šteje enkrat kot brisan zapis 
in enkrat kot prevzet zapis). Redakcije old-zapisov več ne načrtujemo, ker se prekrivajo s seznami povezovanja lokalnih zapisov, 
retrospektivne katalogizacije, permanentne inventure ter rednega letnega odpisa. 
25 Od tega 227 obveznih izvodov UM (l. 2018 221, l. 2017 324, l. 2015 380). 
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skladu z mednarodnimi pravili za katalogizacijo. Število novih CIP zapisov je zaradi večje založniške 
produkcije naraslo na 700, prejšnja leta smo zabeležili okoli 600 zapisov letno (l. 2018 638, l. 2017 639 in 
l. 2016 528). Od tega je bilo 139 CIP zapisov za elektronske vire (l. 2018 130, l. 2017 148, l. 2016 107, l. 
2015 pa le 85 CIP zapisov za elektronske vire). 
 

Tabela 37: : Zapisi CIP 

 
2019 

2018 Indeks 19/18 

Načrtovano Realizirano 

Število zapisov 600 700 638 110 

 
 
Inventura 

Permanentna delovna inventura se je izvajala na gradivu v skladišču, pri rednih redakcijah in pri 
odpisovanju gradiva. Pregledali smo 14.402 izvoda (od tega 1.062 raritet in 9.469 izvodov drugih 
monografskih publikacij ter 3.871 enot oz. 904 naslove serijskih publikacij), kar je za cca. 3.500 več kot leto 
prej (v l. 2018 je bilo pregledanih 11.000 izvodov). Urediti je bilo potrebno 4.566 bibliografskih zapisov. 
 
Nadaljevala se je tudi inventura arhivskih izvodov, kjer beležimo porast zaradi v preteklosti izvedenih 
redakcij: po metodi pregledovanja polic je bilo pregledanih 8.775 arhivskih izvodov, od tega je bilo 
potrebno dopolniti ali popraviti bibliografske podatke oz. podatke o zalogi za 2.335 izvodov (l. 2018 za 
1.712 izvodov). 
 
 

Tabela 38: Permanentna inventura in odpis 

Opravilo 2019 2018 Indeks 19/18 

Permanentna inventura (zapisi) 4.566 3.790 120 

Odpisi (izvodi) 654 528 124 

 
 
Seznami 

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

4 strokovne delavke iz enote so tudi v letu 2019 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. Študentom smo izdajali potrdila o poravnanih obveznostih do 
knjižnice, vpisali nove člane in izvajali medknjižnično izposojo. Izvedli smo osnovno predstavitev knjižnice 
in informacijsko opismenjevanje, komunicirali z Nukom in Izumom ter se udeleževali delovnih sestankov z 
vodji visokošolskih knjižnic. 
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2.4.3. Obdelava kontinuiranih virov 
 
Dejavnost 
Na področju kontinuiranih virov izvajamo: bibliografsko obdelavo kontinuiranih virov, pridobljenih z 
obveznim izvodom, nakupom, darovi in zamenami na različnih medijih (tiskane izdaje, CD-ji, DVD-ji, 
mikrofilmi, spletne izd.), nabavo kontinuiranih virov, koordinacijo nabave, izvedbo javnih naročil in 
naročanja, reklamiranje neprejetih izvodov in dopolnjevanje nepopolne zaloge, obnovo nacionalnega 
fonda in sodelovanje s FRS, kreiranje novih bibliografskih zapisov za kontinuirane vire in kopiranje že 
obstoječih iz vzajemnega kataloga, redakcijo bibliografskih zapisov v lokalni in vzajemni bazi, bibliografsko 
obdelavo starega gradiva, kreiranje in kopiranje monografskih zapisov za tematske naslove serijskih 
publikacij, retrospektivno katalogizacijo serijskih publikacij, kontrolo dotoka (inventarizacijo) na področju 
obveznih izvodov, nakupa, darov in zamen kontinuiranih virov, upravljanje zaloge kontinuiranih virov 
(preverjanje in priprava gradiv za skladiščenje in vezavo, kontrolo in redakcijo zaloge v lokalnem katalogu, 
opremljanje, vlaganje izvodov v skladišču in arhivskem skladišču, izločanje, odpisovanje). 
 
Ostale aktivnosti 

 urejanje in skrb za Turnerjevo čitalnico UKM; 

 organizacija in izvedba inventure skladišča (8. 7. – 30. 7.) v sodelovanju z EIPD in študentko na obvezni 

praksi - pregledanih in urejenih je bilo 484 signatur (P 6400 – P 6884) oz. 2.090 enot gradiva, skupaj je 

bilo opravljenih 49 ur; 

 retrospektivna katalogizacija starega fonda serijskih publikacij (137 nasl. oz. 861 enot) in raritetnih 

serijskih publikacij (72 nasl. oz. 279 enot); 

 permanentno izvajanje inventure na posameznih enotah kontinuiranih virov (770 nasl. oz. 3.015 enot); 

 usklajevanje cen oz. vrednosti kontinuiranih virov z Nukom (izračun povprečnih vrednosti); 

 redakcija zaloge kontinuiranih virov - lokacija ČČ (303 redaktirane enote); 

 sodelavka se je udeležila izobraževanj za bibliotekarski izpit in novembra opravila strokovni 

bibliotekarski izpit za knjižničarja; 

 bibliografska obdelava, popis, ureditev zaloge, zlaganje in oprema serijskih publikacij iz Maistrove 

knjižnice (skupaj 235 nasl. oz. 1.168 enot); 

 sodelovanje z Nukom pri pripravi skupnega dokumenta za IZUM – uskladitev rešitev in priprava 

skupnega odgovora za IZUM - pripombe in težave v segmentu kontrola dotoka za kontinuirane vire; 

 aktivno sodelovanje pri projektu Erazmus izmenjava 2019 (predstavitev Digitalnega repozitorija UKM) 

(1 zaposlena); 

 sodelovanje pri postopkih digitalizacije, razvoju in reševanju težav ob izgubi podatkov in 

funkcionalnosti, nastalih po vdoru kriptovirusa na Digitalnem repozitoriju UKM (2 zaposleni); 

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

 pričetek retrospektivne katalogizacije periodičnih publikacij po listkovnem katalogu. 

 

2.4.4. Knjigoveznica 
 
Dejavnost 

 priprava, popravilo in vezava starih knjig - 1.657 enot (l. 2018 1.547 enot, l. 2017 1.701 enota); 

 priprava in vezava novih knjig (inventarne knjige, kopije ipd.) – 12 enot (l. 2018 48 enot, l. 2017 28 

enot); 

 priprava in vezava serijskih publikacij – 319 enot (l. 2018 299 enot, l. 2017 340 enot); 
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 termo in žične vezave – 36 enot (l. 2018 114 enot, l.2017 68 enot); 

 zaščita gradiva oz. ovijanje gradiva v folijo – 165 enot (l. 2018 144 enot, l. 2017 152 enot); 

 popravilo in vezava raritet in stare periodike – 117 enot (l. 2018 162 enot, l. 2017 102 enoti); 

 izdelava zaščitnih škatel, map, pisem in ovojnic iz trajno obstojnih materialov – 1.653 enot (l. 2018 

4.442 enot, l. 2017 3.442 enot); 

 izdelava zaščitnih ovojnic (pasic) za arhivsko gradivo – 10.352 kosov (l. 2018 11.351 kosov, l. 2017 

10.352 kosov); 

 napisi na vezano gradivo (zlatopis na hrbtih časopisov) – 142 napisov (l. 2018 167 napisov, l.2017 168 

napisov); 

 tehnična postavitev razstav: 18 razstav, za katere smo porabili približno 186 ur oz. 46 ur na zaposlenega 

(l. 2018 26, l. 2017 57 ur na zaposlenega); 

 ostala knjigoveška dela (razrezi, izdelava arhivskih map ipd.), za kar smo porabili 335 ur oz. 84 ur na 

zaposlenega (l. 2018 337 ur oz. oz. 85 ur na zaposlenega, l. 2017 460 ur oz. 115 ur na zaposlenega); 

 predstavljanje knjigoveškega dela in poklica knjigoveza skupinam študentov in dijakov: 21 skupin, za 

kar je bilo skupaj porabljenih 15 ur (l. 2018 35 skupin in 20 ur, l. 2017 30 ur); 

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

 
 

Ostale aktivnosti EPOKG 

 upravljanje 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; 

 zaščita knjižničnega gradiva skladno z zakonskimi predpisi in standardi s področja knjižničarstva; 

 sodelovanje z drugimi enotami pri različnih dejavnostih (pri izvedbi Študentskega oktobra, 

predstavitvah knjižnice za dijake ipd.); 

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

otvoritvah razstav; 

 sodelovanje v komisijah v knjižnici (nabavni komisiji, komisiji za odpis knjižničnega gradiva, komisiji za 

kakovost UKM, komisiji za digitalizacijo, inventurni komisiji, delovni skupini za usmerjevalni sistem 

UKM ipd.), pri DBM in pri komisijah in odborih ZBDS; 

 sodelovanje v uredniških odborih (spletna stran in facebook UKM - urejanje, ažuriranje in razvoj 

spletne strani UKM in FB, vsebinska priprava besedil za objave na FB, Knjižničarske novice, Organizacija 

znanja in drugih); 

 skrb za stike z Izumom in Nukom; 

 mentorstvo študentom bibliotekarstva na praksi v UKM; 

 svetovalno delo ter strokovna pomoč znotraj knjižnice in zunaj nje; 

 publicistična dejavnost in aktivno sodelovanje na posvetovanjih, v strokovnem glasilu Knjižničarske 

novice in reviji Knjižnica, reviji Organizacija znanja in 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 in v druge slovenske 
in tuje knjižnice. Vpisuje nove člane in ureja njihove evidence, opravlja informacijsko in referenčno 
dejavnost ter nudi pomoč uporabnikom pri 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 (tudi prek spletnega vpisa), 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 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, spremljamo 
statistične podatke v zvezi z izposojo za izdelavo poročil in delovnih načrtov. 
 
 
Izpostavljamo v 2019 
Zaradi novih pravil glede varstva osebnih podatkov smo pripravili enotno vpisnico za vse knjižnice UM, 
vključno z besedili potrebnih soglasij, ki je bila implementirana v COBISS3/Izposojo kot e-vpisnica. Člani jo 
podpišejo z uporabo podpisne tablice, nato pa se e-arhivira v programski opremi COBISS3/Izposoja. 
Brezgotovinsko plačevanje na izposoji je bilo dopolnjeno z možnostjo spletnega plačevanja z mobilno 
telefonijo (mBills). Z donacijo premičnih knjižnih regalov NLB d.d. smo lahko bolj pregledno uredili 
knjižnično gradivo v skladišču. 
 
 
Ostale aktivnosti 

 izvedba predstavitve ponudnikov izterjav knjižničnega gradiva (skupaj z Mariborsko knjižnico), 
sklenitev pogodbe z novim podjetjem Izterjava d. d., priprava dokumentacije za izterjave in scenarija 
izterjav, uvajanje v delo in testiranje e-poslovnika za delo, priprava podatkov o dolžnikih za izterjavo 
ter predaja treh paketov podatkov zunanjemu izvajalcu, spremljanje učinkov izterjav ter sodelovanje 
z EPOKG (odpisi gradiva) in FRS (kontrola nakazil zunanjega izvajalca in preverjanje računov zunanjega 
izvajalca); 

 oblikovanje predloga sprememb cenika knjižničnih storitev ter popravkov cenika zaradi spremenjene 
davčne stopnje; 

 priprava načrta prestavljanja knjižničnega gradiva v skladišču zaradi montaže mobilnih knjižnih regalov 
in prestavljanja gradiva; 

 priprava besedila enotne e-vpisnice, vključno z besedili potrebnih soglasij in pridobitev mnenja 
pooblaščene osebe za osebne podatke UM; 

 testiranje podpisne tablice; 

 koordinacija z IZUM-om za implementacijo e-vpisnice v programsko opremo COBISS3/Izposoja; 
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 spremljanje posodobitev programske opreme COBISS3/Izposoja, predlaganje popravkov in izboljšav; 

 reorganizacija dela v enoti, sprememba sistema informatorstva in uvedba delovnega mesta 
izposojevalca-informatorja; 

 uvažanje podatkov o vpisanih študentih za potrebe ažuriranja baze članov knjižnic UM in priprava 
referenčne baze članov (2x ob pričetku letnega semestra in 12x ob pričetku zimskega semestra) 
priprave za ažuriranje in izvedba treh ažuriranj; 

 priprave za paketno brisanje neaktivnih članov; 

 permanentno preverjanje gradiva, ki ima status »založeno«; 

 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. 
 
 

2.5.1. Uporabniki in člani UKM 
 
Knjižnica je imela v letu 2019 po evidencah Izuma 44.451 članov, kar je 6 % manj kot v letu 2018, od tega 
je bilo aktivnih članov skoraj tretjina oz. 13.778. Število aktivnih članov knjižnice je glede na leto poprej 
poraslo za 40 % (sprememba metodologije). 
 

 
Tabela 39:  Aktivni člani knjižnice (po kategorijah)  

Kategorija članov 2019 % 2018 % Indeks 19/18 

Študenti-redni 3.921 28,71 5.360 55,10 73 

Študenti-izredni 493 3,61 322 3,31 153 

Študenti-podiplomski 1.732 12,68 885 9,10 196 

Študenti skupaj 6.146 45,01 6.567 67,51 94 

Zaposleni na univerzi 606 4,44 695 7,15 87 

Študenti in zaposleni na univerzi 
skupaj 

6.752 49,44 7.262 74,66 93 

Srednješolci 476 3,49 513 5,27 93 

Zaposleni 1.743 12,76 1.619 16,64 108 

Upokojenci 185 1,35 193 1,98 96 

Tuji državljani 11 0,08 19 0,20 58 

Drugi člani 4.489 32,87 121 1,24 3.710 

SKUPAJ 13.656 100,00 9.727 100,00 140 

 
 
Struktura aktivnih članov je odraz primarnega poslanstva osrednje univerzitetne knjižnice: glavnino tvorijo 
študenti, ki skupaj z zaposlenimi na univerzi predstavljajo skoraj polovico vseh aktivnih članov. Srednješolci 
kot bodoči potencialni uporabniki predstavljajo le 3,5 % aktivnih članov. 
  



 89 

Tabela 40: Novovpisani člani (po kategorijah) 

Kategorija člana 2019 % 2018 % Indeks 19/18 

Študenti-redni 765 54,14 752 52,62 102 

Študenti-izredni 80 5,66 68 4,76 118 

Študenti-podiplomski 65 4,60 6 0,42 1083 

Študenti skupaj 910 64,40 826 57,80 110 

Zaposleni na univerzi 12 0,85 77 5,39 16 

Študenti in zaposleni na univerzi 

skupaj 
922 65,25 903 63,19 102 

Srednješolci 219 15,50 194 13,58 113 

Zaposleni 174 12,31 214 14,98 81 

Upokojenci 18 1,27 25 1,75 72 

Drugi člani 80 5,66 93 6,51 86 

SKUPAJ 1.413 100,00 1.429 100,00 99 

 
 
V letu 2019 se je v knjižnico na novo vpisalo 1.413 članov, kar je 16 članov oz. 1 % manj kot leto poprej. 
Med temi je bilo skoraj 65 % študentov, srednješolcev pa je bilo vpisanih 15,5 %. 
 
 

2.5.2. Dostopnost knjižničnih storitev UKM 
 
Knjižnica (glavni prostori knjižnice in čitalnica ČUK) je bila v letu 2019 odprta kar 357 dni, tudi ob praznikih 
in dela prostih dnevih, kar pomeni 5.094 ur letno oz. 98 ur na teden. Zaprta je bila le 8 dni. 
 
Dostop do vseh prostorov knjižnice za uporabnike in člane je bil v letu 2019 omogočen 298 dni oz. 2.819 
ur oz. 54 ur na teden. Čitalnica ČUK pa je bila odprta 357 dni oz. 4.051 ur oz. 78 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.  
 
Obisk knjižnice in čitalnice ČUK beležimo s števcem obiska. 
 
 

Tabela 41: Obisk uporabnikov 

 2019 2018 Indeks 19/18 

Izposoja 123.646 141.083 88 

Časopisna čitalnica 58.553 54.731 107 

Velika čitalnica 59.519 51.329 116 

Čitalnica ČUK 60.031 60.159 100 

SKUPAJ 301.749 307.302 98 
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Obisk uporabnikov je v letu 2019 upadel za 2 %. Obisk zaradi izposoje je upadel za kar 12 %, obisk čitalnic 
pa je narasel oz. ostal na enaki ravni. Obisk je v neposredni povezavi s študijskimi obveznostmi, zato je 
najvišji v juniju (poletni izpitni roki), januarju (zimski izpitni roki) in avgustu (jesenski izpitni roki). 
 

 

Slika 18: Statistika uporabe čitalnice ČUK v letu 2019 

 
 

2.5.3. Izposoja knjižničnega gradiva 
 
 

Tabela 42: Izposoja knjižničnega gradiva 

 Izposoja 
2019 Indeks realizacije 

2019 
2018 Indeks 19/18 

Načrtovano Realizirano 

Izposoja na dom 200.000 204.508 102 215.081 95 

Čitalniška izposoja 3.500 4.232 121 91.438 5 

SKUPAJ 203.500 208.740 103 306.519 68 

 
 

Tabela 43: Izposoja knjižničnega gradiva po vrstah gradiva 

  Knjižno gradivo Serijske publikacije Neknjižno gradivo Skupaj % 

Izposoja na dom 198.682 1.727 4.100 204.509 97,97 

Čitalniška izposoja 3.725 219 288 4.232 2,03 

SKUPAJ 202.407 1.946 4.388 208.741 100,00 

 
 

Skupno število izposojenega gradiva v letu 2019 je upadlo za 32 % glede na prejšnje leto, delno tudi zaradi 
spremenjene metodologije zbiranja podatkov. Tradicionalno je bilo pri izposoji zabeleženega največ 
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knjižnega gradiva, pri čitalniški izposoji pa največ serijskih publikacij. Podatki za leto 2019 so zbrani samo 
na podlagi računalniško zabeleženih transakcij. 
 

Tabela 44: Drugi statistični podatki o izbranih storitvah Izposojevalne službe 

  2019 2018 Indeks 19/18 

Splošne informacije pri informacijskem 
pultu 

4.13526 11.116 37 

Podaljšave na daljavo – spletni katalog 86.393 89.050 97 

Rezervacije na daljavo – spletni katalog 4.798 4.388 109 

Naročila na daljavo – spletni katalog 37.557 31.327 120 

Vse transakcije prek spletnega kataloga 129.723 125.571 103 

Vse transakcije – samo v knjižnici 243.306 247.834 98 

Vse transakcije – v knjižnici in na daljavo 373.029 373.405 100 

 
Število podanih splošnih informacij pri informacijskem pultu je v letu 2019 upadlo za 63 %. Razlog je v 
reorganizaciji informatorstva, ki se od jeseni opravlja na kombiniranem delovnem mestu informator-
izposojevalec. Število vseh transakcij prek spletnega kataloga je poraslo za 3 %, 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 2 %, skupno število vseh transakcij tako v knjižnici kot prek spleta pa je 
na enakem nivoju kot v letu 2018. 
 
 

Tabela 45: Uporaba storitev COBISS/Izposoje med člani UKM 

 2019 2018 
Indeks 
19/18 

Število vseh članov v bazi UKM 44.451 47.317 94 

Število aktivnih članov 13.778 9.727 142 

Št. članov, ki so uporabili storitev 
izposoje 

na dom 7.377 7.751 95 

v čitalnico 890 893 100 

na dom ali v čitalnico 7.457 7.838 95 

Št. članov, ki so uporabili storitev 
rezervacij 

v knjižnici 
izposojenega gradiva 469 590 79 

prostega gradiva 931 724 129 

v Moji knjižnici 
izposojenega ali 
prostega gradiva 

4.871 4.411 110 

na katerikoli 
način 

izposojenega ali 
prostega gradiva 

5.387 4.869 111 

Št. članov, ki so uporabili storitev 
podaljšanj 

v knjižnici 
za privzeto obdobje 3.048 3.463 88 

za poljubno obdobje 451 508 89 

v Moji knjižnici 3.862 3.796 102 

na katerikoli način 5.455 5.770 95 

 
Število članov knjižnice, ki so uporabili posamezne storitve izposoje, je poraslo za 42 %; čeprav so nekatere 
storitve upadle, so druge porasle. 

                                                        
26 Zaradi reorganizacije delovnega mesta informator so informacije štete le do septembra. 
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Tabela 46: Statistika poslanih opominov 

  
2019 2018 Člani indeks 

19/18 
Enote indeks 

19/18 Člani Enote Člani Enote 

1. opomin 2.715 5.139 2.792 5.316 97 97 

2. opomin 719 1.361 690 1.306 104 104 

3. opomin 267 509 262 494 102 103 

Skupaj 3.701 7.009 3.744 7.116 99 98 

 
 
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 2019 
poslali opomine 3.701 članu za 7.009 enot gradiva. Glede na leto 2018 smo opomine poslali nekaj manj 
članom in za manj enot gradiva, kar je lahko tudi posledica dviga samodiscipline članov zaradi ponovne 
uvedbe izterjav knjižničnega gradiva.  
 
V letu 2019 smo v postopek redne oz. permanentne izterjave (izterjava tekočih obveznosti iz leta 2019) 
predali 37 dolžnikov s 84 enotami nevrnjenega gradiva in neporavnanimi ostalimi obveznostmi. 21 
dolžnikov (57 %) je svoje obveznosti poravnalo do konca leta 2019. Vrnjenih je bilo 42 enot gradiva (50%), 
za 9 enot gradiva (11 %) pa je bilo plačano nadomestilo. Konec leta je bilo v postopku izterjave še 16 
dolžnikov, za katere se postopek še nadaljuje. Uspešnost izterjav je bila v letu 2019 je tako bila 61-odstotna. 
 
 

 
Slika 19: Statistika izterjav knjižničnega gradiva v letu 2019 
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2.5.4. Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov 
 
V letu 2019 smo prejeli 1.681 zahtevkov uporabnikov (članov UKM in partnerskih knjižnic), podanih osebno 
v knjižnici, preko telefona ali e-pošte, EBSCO naročilnice v UM:NIK-u ali elektronske naročilnice v Moji 
knjižnici (COBISS+). V postopku obdelave je bilo 314 naročil preklicanih, zavrnjenih ali izbrisanih, večinoma 
zaradi zmotnega naročanja uporabnikov, ko v katalogu COBISS+ sprožijo naročilo za medknjižnično 
izposojo namesto rezervacije gradiva, bodisi zaradi pomanjkljivosti EBSCO naročilnice ali pa zaradi 
stroškov. Tako je bilo v letu 2019 obdelanih 1.367 naročil, kar predstavlja 81 % vseh zahtevkov.  
 
 

Tabela 47: Medknjižnična izposoja 

Opravilo 

Iz drugih knjižnic V druge knjižnice 
Skupaj 2019 

Skupaj 2018 Indeks 19/18 (pasiva) (aktiva) 

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

Obdelava 
naročilnic 

400 428 1.050 1.007 1.450 1.435 1.544 93 

Posredovano 
gradivo 

300 375 1.000 992 1.300 1.367 1.484 92 

 
 
Upad klasičnih storitev medknjižnične izposoje se je nadaljeval tudi v letu 2019 in je v zadnjem petletnem 
obdobju upadel za 15 %, v desetletnem pa kar za 50 %. Vzroke za upad najdemu v prepletu različnih 
dejavnikov: upad branja tiskanih gradiv, splošni družbeni in tehnološki razvoj, bogata ponudba 
elektronskih virov in uveljavitev odprtega dostopa. Upad je bil v letu 2019 nekoliko večji kot leta 2018, saj 
je znašal skoraj 8 %, in sicer zaradi večjega upada naročil gradiva iz domače knjižnice (aktiva). 
 
 

Tabela 48: Posredovano gradivo iz drugih knjižnic (pasiva)  

  
Naročene 

enote 2019 
Prejete enote 

2019 
Naročene enote 

2018 
Prejete enote 

2018 

Naročene 
enote 
indeks 
19/18 

Prejete enote 
indeks 
19/18 

  št. % št. % št. % št. % 

Slovenija 261 61 235 63 268 71 243 73 97 97 

Tujina 167 39 140 37 108 29 89 27 155 157 

SKUPAJ 428 100 375 100 376 100 332 100 114 113 

 
 
Posredovanje/izposoja gradiva iz drugih knjižnic oz. naročanje gradiva v druge knjižnice je v letu 2019 sicer 
naraslo za 13 %, in to predvsem zaradi večjega porasta naročil v tuje knjižnice. Še vedno smo večino gradiva 
(63 %) pridobili iz slovenskih knjižnic (Mestna knjižnica Ljubljana, NUK, Osrednja humanistična knjižnica FF 
UL, CTK, …), dobrih 37 % pa iz tujih knjižnic (kar 66 % iz Nemčije, 16 % iz Avstrije, ostalo Hrvaška, Italija, 
Srbija, Poljska in Severna Makedonija ter celo iz Avstralije). 77 % je bilo posredovanih monografskih 
publikacij, 22 % je bilo posredovanih člankov, ostalo pa drugih gradiv. Realizacija posredovanja gradiv iz 
drugih knjižnic v letu 2019 je znašala 88 %. 
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Tabela 49: Posredovanje gradiva UKM drugim knjižnicam (aktiva) 

  
Naročene enote 

2019 
Odposlane enote 

2019 
Naročene enote 

2018 
Odposlane 
enote 2018 

Naročene 
enote 
indeks 
19/18 

Odposlane 
enote indeks 

19/18 
  št. % št. % št. % št. % 

Slovenija 958 95 943 95 1.132 97 1.116 97 85 84 

Tujina 49 5 49 5 36 3 36 3 136 136 

SKUPAJ 1.007 100 992 100 1.168 100 1.152 100 86 86 

 
 
UKM je v druge knjižnice posredovala/izposodila 14 % manj gradiva kot v letu 2018, pri čemer je potrebno 
poudariti, da je vzrok predvsem v manjšem številu naročil iz slovenskih knjižnic in drugih slovenskih 
inštitucij (NUK, Miklošičeva knjižnica, Mestna knjižnica Ljubljana, Varstveno delovni center Polž Maribor, 
Fakulteta za energetiko UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Osrednja knjižnica Celje, 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj …), kamor je bilo posredovanega skoraj 95 % gradiva. 5 % gradiv je bilo 
posredovanih v tuje knjižnice (Hrvaška, Srbija, Avstrija, Češka, celo ZDA …). 75 % je bilo posredovanih 
monografskih publikacij, 24 % pa člankov. Realizacija posredovanja gradiva v druge knjižnice je bila v letu 
2019 enako visoka kot v letih poprej in je znašala skoraj 99 %.  
 

 
Tabela 50: Elektronska dostava (posredovanje) dokumentov 

 
Število dokumentov 

2019 2018 Indeks 19/18 

Izposojeno gradivo iz drugih knjižnic (pasiva) 46 41 110 

Posojeno gradivo v druge knjižnic (aktiva) 203 214 95 

Skupaj 249 255 97 

 
 
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 zadnjem desetletnem 

obdobju beležimo med storitvami medknjižnične izposoje 16 % porast števila posredovanih dokumentov 

(iz 2, 4 leta 2010 na 18 v letu 2019). V letu 2019 je bilo tako 18,22 % storitev medknjižnične izposoje (aktiva 

in pasiva) izvedenih oz. posredovanih preko e-pošte, čeprav je bilo število posredovanih dokumentov za 3 

% nižje kot leto poprej. 
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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, za repozitorij digitalnih objektov e-UkM in za Digitalno knjižnico 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. 
 
 
Izpostavljamo v 2019 
Vzpostavljen je bil tiskalniški sistem BizHub. Nameščene so bile štiri nove delovne postaje HP ProDesk Mini 
400 G6, posodobljene štiri obstoječe delovne postaje in zamenjanih je bilo šest obstoječih delovnih postaj 
tipa »Thin Client«, pri katerih je bila izvedena zamenjava z novimi ali obnovljenimi delovnimi postajami. 
Na obstoječih delovnih postajah je bilo zamenjanih 12 diskov z modeli tipa SSD in vse delovne postaje v 
sistemu MyPC so bile opremljene s slovenskimi tipkami. Prav tako smo namestili štiri nove ročne skenerje 
(v EIPD in v EPOKG). 
 
Sistem MyPC je bil urejen v celoti; zmanjšano je število licenc, urejena so administrativna gesla, 
pripravljena je statistika in administrativni ter uporabniški dokumenti. Kar zadeva tehnično dokumentacijo, 
je bilo oblikovanih 65 tehničnih in uporabniških navodil, 108 tehničnih specifikacij, izrazito razširjena je 
OneNote tehnična dokumentacija o vseh segmentih informacijske tehnologije, pripravljene in izvedene so 
bile tudi tri kreativne delavnice s tematiko računalniške uporabe. 
 
UKM je v letu 2019 postala skrbnik za vsebinska vprašanja vtičnika za preverjanje podobnosti vsebin v 
okolju Moodle UM. Vtičnik je bil vklopljen 26. 2. 2019. Njegova naloga je preverjanje podobnosti vsebin 
pisnih nalog študentov UM. Vtičnik DPV-M je bil med drugim predstavljen tudi na strokovnem srečanju 
visokošolskih knjižnic v Ljubljani, kjer smo predstavili tudi interaktivni plakat za promocijo elektronskih 
virov in orodij, ki so na voljo študentom in raziskovalcem UM. 
 
V letu 2019 smo za leto 2020 obnovili vse naročnine na že naročene elektronske vire. 
 
Uspešno smo podaljšali naročnino na ScienceDirect, kjer smo preko konzorcija dodatno izposlovali kar 50-
odstoten popust na t. i. APC-je pri objavah člankov v odprtem dostopu pri založbi Elsevier. 
 
S pogajanji smo dosegli znatne popuste in ugodne cene pri različnih informacijskih virih in produktih, ki jih 
naročamo. Zaradi višjega sofinanciranja s strani ARRS je bila finančna udeležba pri stroških konzorcijev s 
strani UM nižja kot običajno. 
 
Organizirali ali sodelovali smo pri več testiranjih in predstavitvah e-virov: 

 organizirali in izvedli smo testiranje naslednjih informacijskih virov: Statista, ProQuest Primary 
Resources, Oxford Journal Collection, Ebonitete, InCites, ProQuest One Academic, Research Monitor; 

 organizirali in izvedli smo tudi predstavitve informacijskih servisov in virov: Oxford Art & Music, Oxford 
Academic Journals, InCites, ProQuest One Academic, Nature Research. 
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Ostale aktivnosti 
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. 
 

 
Slika 20: Ogled in prenos gradiv v DKUM v letu 2019 

 
 
S pomočjo zunanjega sodelavca smo pripravili skupne predloge za zaključna dela v MS Word in LaTeX ter 
jih objavili v Raziskovalnih vodičih in LaTexovem urejevalniku Overleaf, s čimer so predloge dostopne vsem. 
 
V letu 2019 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 
doktorskih šolah UM. 
 
Pozorno smo v imenu interesov UM spremljali tudi aktivnosti in razpise ARRS, da bi zagotovili ravnovesje 
med slovenskimi partnerji. 
 
Podobno kot v prejšnjem letu smo na področju odprtega dostopa spremljali razpise in dogajanja, predvsem 
zaradi finančnih obremenitev, ki so vezane na konzorcijska naročila. 
 
Prizadevanja za vzpostavitev konzorcija Taylor and Francis žal niso obrodila sadov, saj sredstva, ki jih je 
ARRS dodelil konzorciju, vzpostavljenemu pod okriljem NUK-a, niso zadoščala. 
 
Aktivno smo sodelovali na srečanjih delovne skupine za vzpostavitev ADZ.SI. 
Za potrebe statističnega spremljanja smo sodelovali s Centrom za razvoj knjižnic (CeZaR) pri NUK-u. 
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Kljub načrtovanju pa nekaj nalog v letu 2019 ni bilo izvedenih. Načrtovali smo prenos DC-strežnika na novo 
strojno opremo (naloga se bo morala izvesti v letu 2020). Želeli smo urediti obstoječe tanke odjemalce, 
vendar naloga ni temeljila na realnih osnovah, zato njena izvedba tako tehnično kot finančno ni 
sprejemljiva. Avtomatizacija iz sistema ESET je možna, vendar ni priporočljiva in se zato ne bo izvajala. 
 
 
V nadaljevanju je prikazanih še nekaj statističnih podatkov o informacijskem delu oz. o uporabi 
elektronskih informacijskih virov v letu 2019. 
 
 

Tabela 51: Informacijsko delo v letu 2019 

Opravilo 2019 2018 Indeks 19/18 

Število dostopov do elektronskih inf. virov (UM) 1.206.260 1.096.034 110 

Število oddaljenih dostopov (strežnik EZproxy) 123.98627 121.841 102 

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

 
165.377 
370.279 

 
135.378 
325.463 

 
122 
114 

 
 
  

                                                        
27 Zaradi tehničnih težav pri beleženju oddaljenih dostopov končni podatek ni zanesljiv in predstavlja oceno števila dostopov. 
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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 

 2019 2018 
Indeks 

19/18 
2019 2018 

Indeks 

19/18 
2019 2018 

Indeks 

19/18 

ACS 9.041 5.418 167 3.971 4.380 91 / / / 

AMS / / / 510 / / / / / 

APS 1.432 391 366 / / / / / / 

CREDO 431 598 72 / / / 209 / / 

EBSCOhost28 31.707 35.991 88 111.854 88.429 126 1.188.910 1.084.643 110 

EMERALD 7.670 9.519 81 / 507 / / / / 

HeinOnline 8.752 4.902 179 / / / 2.291 1.597 143 

IEEE 12.942 10.136 128 17.030 5.626 303 / / / 

IOS Press 437 405 108 / / / / / / 

JSTOR 18.809 18.202 103 / / / / / / 

LRC (Gale) 341 881 39 / / / 269 951 28 

Nature 7.711 / / / / / / / / 

Oxford Art 88 53 166 / / / / / / 

Oxford Music 206 94 219 / / / / / / 

Pressreader 14.430 13.935 104 / / / 13.117 6.786 193 

SAGE 14.873 15.944 93 / 4.715 / / / / 

ScienceDirect 174.752 163.848 107 / / / / / / 

SCOPUS / / / 22.067 17.181 128 / / / 

SpringerLink 26.966 20.729 130 / / / / / / 

Ulrich’s 

Periodicals 
9.597 1.867 514 / / / 1.464 2.057 71 

WESTLAW 298 145 206 / / / / / / 

WILEY 24.999 16.517 151 / / / / / / 

SKUPAJ 365.482 319.575 114 155.432 120.838 129 1.206.260 1.096.034 110 

 

 

                                                        
28 Podatek vsebuje seštevek za vse baze, ki so dostopne znotraj servisa EBSCohost. 
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Tabela 53: Zbirka glasbenih posnetkov NAXOS Music Library 

 Naxos Music Library 2019 2018 Indeks 19/18 

Total Numbers of Turnaways 12 0 / 

Total Logins (Including Mobile) 330 319 103 

Total Mobile Logins 79 12 658 

Total Number of Tracks Played 1.771 2.805 63 

 
 
 

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 

2019 11.140 40.493 3.688 27.594 13.204 114.230 9.048 2.101 166.184 

2018 12.675 42.962 4.315 17.457 10.266 82.005 5.931 2.622 119.292 

Indeks 
19/18 

88 94 85 158 129 139 153 80 139 

Proquest Citat/ Izvleček Celotno besedilo Skupaj 

2019 9.945 4.797 14.742 

2018 14.540 5.888 20.428 

Indeks 
19/18 

68 81 72 

 
 
 

Tabela 55: Uporaba e-knjig v letu 2019 

 

Število 
dostopanih 

poglavij / knjig 
2019 

Število 
dostopanih 

poglavij / knjig 
2018 

Indeks 
19/18 

Št. 
izposojenih 
e-knjig 2019 

Št. 
izposojenih 
e-knjig 2018 

Indeks 
19/18 

SpringerLink 77.020 32.993 233 / / / 

Ebsco eBook Academic Coll. 6.704 7.572 89 426 1.030 41 

Biblos / / / 71 71 100 

Skupaj 83.724 40.565 206 497 1.101 45 
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2.7. ENOTA ZA DOMOZNANSTVO IN POSEBNE ZBIRKE 
 
Enota za domoznanstvo in posebne zbirke (EDPZ) je v letu 2019 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. Poudarjamo 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 2019 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 

2019 

Število bibliografskih enot oz. 
enot informacij 

2018 

Indeks 
19/18 

Načrtovano Realizirano 

Bibliografska obdelava člankov 2.800 2.651 2.897 92 

Vsebinska obdelava monografij 120 151 140 108 

Posredovanje informacij 
(domoznanstvo + zbirke) 

800 973 850 114 

Čitalniška izposoja (domoz. 
monografije in gradivo posebnih 
zbirk) 

1.000 2.32929 2.053 113 

 
 
 

Tabela 57: Prispevek Enote za domoznanstvo in posebne zbirke v COBISS.SI v letu 2019 

 

Število bibliografskih enot 

2019 Število bibliografskih enot 

2018 

Indeks 

19/18 
Načrtovano Realizirano 

COBIB.SI - kreirani 2.750 2.520 2.846 88 

COBIB.SI - kopirani 50 131 51 173 

CONOR.SI - kreirani 30 136 202 67 

 
 
Sodelavci EDPZ smo dosegli načrtovane vrednosti. Pri obdelavi člankov je realizacija v letu 2019 dosežena 
v 95%, saj je z junijem 2019 prenehala zaposlitev bibliotekarki Patriciji Remšak, nadomestila pa jo je 
kolegica Anja Kotnik, ki še nima kompetenc za delo v vzajemnem katalogu. Ob tem pa je potrebno 
izpostaviti še realizacijo nekaterih večjih domoznanskih projektov: digitalizacija domoznanskega gradiva, 
projekt Včasih zasebno …: iz osebnih zapuščin, hranjenih v UKM - Janko Glazer in Glazerjeva knjižnica, 
Razstava ob 100. obletnici SNG Maribor Vidno in nevidno gledališče, Digitalni repozitorij UKM ter 
pridobitev nekaj obsežnih osebnih zapuščin. Delo z uporabniki se povečuje, prav tako je v porastu čitalniška 
izposoja domoznanskega gradiva. 
 
 
Izpostavljamo v 2019 
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 izvestja 
mariborskih šol (Srednje vinarske in sadjarske šole, mariborske realke) ter humorističnega lista Muhe. Med 

                                                        
29 Izposoja domoznanskih monografskih publikacij je 675 enot, rokopisov 121 enot (Ms), 95 enot raritetnega monografskega 
gradiva in 195 enot raritetne periodike. K temu prištejemo še 10 enot kartografskega gradiva ter 1.233 enot iz Zbirke drobnih 
tiskov. Naveden podatek je brez gradiva Glasbene in filmske zbirke, ker se beleži pri celotni izposoji. 
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digitaliziranim gradivom posebnih zbirk izpostavljamo gradivo iz 
Zbirke drobnih tiskov s poudarkom na slikovnem gradivu 
mariborskega gledališča. 
 
 

Slika 21: Humoristični list, ki je bil v letu 2019 digitaliziran in je dostopen 
v Repozitoriju UKM. Original hrani Zbirka raritet in stare periodike. 

 
 
 
 
Izvedena sta bila dva domoznanska projekta s področja kulturne 
dediščine. Projekt Včasih zasebno …: iz osebnih zapuščin, 
hranjenih v UKM –Janko Glazer in Glazerjeva knjižnica (izveden v 
okviru počastitve slovenskega kulturnega praznika) je ponudil 
vpogled v dragoceno in unikatno gradivo Glazerjeve knjižnice ter 
rokopisne zapuščine Janka Glazerja. 

 
Rokopisno zapuščino Janka Glazerja v Rokopisni zbirki UKM je v letu 2018 dopolnil korpus Glazerjevih 
rokopisov iz Glazerjeve knjižnice, ki v svoji izvirni obliki domuje v prvem nadstropju knjižnice. 
 
UKM je z novo prostorsko pridobitvijo in ureditvijo Glazerjeve knjižnice v letu 2019 bogatejša za knjižno 
zbirko, dokumentarno in rokopisno zapuščino njenega dolgoletnega ravnatelja, mariborskega kulturnika 
in pesnika. Janko Glazer je bil knjigam zapisan vse življenje. Ob svojem profesionalnem knjižničarskem delu 
jih je zbiral, urejal in varoval tudi v svoji bogati osebni knjižnici, ki jo je pesnikova družina leta 2018 poklonila 
Univerzitetni knjižnici Maribor. Ponovna postavitev osebne knjižnice Janka Glazerja v ločenem prostoru v 
UKM danes skoraj v celoti sledi prvotni postavitvi knjižnice v domačem okolju delovne sobe v Rušah. 
 
Enote, ki jih je knjižnica pridobila po Glazerjevi smrti, so uvrščene v tretji zvezek Kataloga rokopisov UKM. 
Predstavili smo del Glazerjeva rokopisnega gradiva, ki ga je knjižnica pridobila z nakupom pred nekaj leti 
(dopisnice iz obdobja druge svetovne vojne) in Glazerjevo rokopisno zapuščino, ki je bila podarjena UKM 
2018 skupaj z Glazerjevo knjižnico in bo v naslednjih letih tudi ustrezno strokovno obdelana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 22: Med drugo svetovno vojno 
je bila Glazerjeva družina izgnana v 
Srbijo in številni korespondenti so 
ohranjali stik z Glazerjevimi preko 
dopisnic. 
  



 103 

Z razstavljenimi dragocenostmi želi knjižnica poudariti kulturno dediščino, za katero skrbi UKM, ter s 
promocijo, kar razstava prav gotovo je, širiti vedenje o bogati kulturni preteklosti. Vsaka osebna zapuščina, 
ki je bila predstavljena le z delčkom, je bila nekoč zasebna zbirka. 
 
Kot drugi projekt pa je izpostavljena predstavitev osebne zapuščine mariborskega fotografa Boga Čerina z 
naslovom Iz umetniške in dokumentarne zapuščine Boga Čerina v UKM (več o projektu pri Zbirki drobnih 
tiskov). 
 
Enota je sodelovala pri gradnji Repozitorija UKM. Iz zbirk smo izbrali določene vsebine, vnesli digitalizirane 
objekte v repozitorij, jih objavili in promovirali. Sodelovali smo pri izdelavi osnutka strateškega dokumenta 
o digitalizaciji UKM, izdelavi prioritetnega seznama gradiv za digitalizacijo 2019 in pri prijavah na razpise. 
 
Na osnovi Dogovora o sodelovanju in koordinaciji izvajanja domoznanske dejavnosti na območju 
Mariborske knjižnice kot osrednje območne knjižnice smo izvedli že omenjeno digitalizacijo mariborske 
periodike - 3. del Cerkvenega zaukaznika za Lavantinsko škofijo (letniki 1860 do 1902) in Izvestja Državne 
realne gimnazije v Mariboru (letniki 1871 do 1940), 4. del Izvestij Srednje vinarske in sadjarske šole ter 
dvoletne in enoletne vinarske in sadjarske šole v Mariboru (letniki 1875/1876-1899, 1901/1902) ter malo 
slikovno gradivo iz Zbirke drobnih tiskov kot del izvajanja posebnih nalog za leto 2019, kar smo prijavili kot 
1. prioriteto, Ministrstvo za kulturo pa je program potrdilo. Z lastnim produkcijskim skenerjem v UKM pa 
je bilo digitalizirano naslednje domoznansko gradivo: Gradivo SNG (plakati, fotografije, rokopisi in drugo 
gradivo iz osebnih zapuščin gledališčnikov); Iz zapuščine Boga Čerina (fotografije, dokumentarno gradivo) 
ter periodične publikacije (humoristični list Muhe) - skupaj je bilo tako digitaliziranih 102.165 strani. 
 
Druge aktivnosti 
Nadaljevali smo z delom na spletnem Mariborskem leksikonu, za katerega smo pripravili šest novih 
bibibliografskih gesel (Vladimir Travner, Marko Glaser, Gabrijel Kolbič, Anton Lah, Franjo Rosina, Jožef 
Marija Kržišnik), ki bogatijo nabor biografij v leksikonu. Biografije so obogatene tudi z bibliografijami in 
drugimi viri. Dostopno na: http://www.ukm.um.si/mariborski-bibliografski-leksikon/imensko-kazalo 
 
Kot pomembno pridobitev na področju pridobivanja domoznanskega gradiva je treba omeniti knjige (151 
domoznanskih monografij) in neknjižno gradivo (podrobneje pri zbirkah), rokopisno ter antikvarno 
gradivo: 

 zapuščina akademikinje prof. dr. Zinke Zorko, 

 rokopisno gradivo Maistrovega borca Antona Simoniča, 

 rokopisno gradivo pisatelja in pesnika Toneta Dodleka, 

 glasbene zapuščine, 

 manjše rokopisne enote. 
 
EDPZ najbolj aktivno sodeluje pri razstavni in prireditveni dejavnosti UKM. Odzivamo se na obletnice in 
dogajanja v mestu in širše. Projekti so avtorski ali pa sodelujemo s posamezniki in drugimi ustanovami.  

http://www.ukm.um.si/mariborski-bibliografski-leksikon/imensko-kazalo
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UKM v letu 2019 ni kandidirala za razpise na področju kulturne dediščine pri MOM (sprememba razpisnih 
pogojev, ki ustanovam ne omogoča prijave). Pripravili pa smo naslednje domoznanske razstave in 
prireditve: 

 
Slika 23: Včasih zasebno … iz osebnih zapuščin: 
Glazerjeva knjižnica: iz osebne zapuščine Janka 
Glazerja (avtorica dr. Vlasta Stavbar, Knjižno 
razstavišče UKM, 5. 2. - 31. 3. 2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 24: Iz umetniške in dokumentarne zapuščine 
Boga Čerina v UKM, Poletna domoznanska razstava 
(avtorica Gabrijela Kolbič, dokumentarni del dr. 
Vlasta Stavbar, Knjižno razstavišče, Likovno 
razstavišče ter Avla UKM, 20. 6. - 31. 8. 2019). 

 

 
 

 

 

 

Sliki 25 in 26: Vidno in nevidno gledališče v zapuščinah in zbirkah Univerzitetne 
knjižnice Maribor: v poklon stoletnici SNG Maribor (avtorji dr. Karmen Salmič 
Kovačič, Gabrijela Kolbič, dr. Jerneja Ferlež, dr. Vlasta Stavbar, Knjižno 
razstavišče, Likovno razstavišče UKM, ulična razstava na Miklošičevi ulici, 21. 
9. - 26. 10. 2019). 
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Slika 27: ŠTAJER-MARK. Po sledeh skupne 
zgodovine: razglednice zgodovinske Sp. Štajerske 
(gostujoča razstava Pavlove hiše, UKM partner v 
projektu digitalizacije razglednic, Knjižno 
razstavišče, 16. 5. - 1. 6. 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sodelavci enote so z referati ter z znanstvenimi in strokovnimi članki predstavljali domoznansko gradivo, 
dejavnost in projekte tudi širši javnosti. Izdali so nekaj zloženk (Maistrova knjižnica UKM: kulturni spomenik 
državnega pomena v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku, tekst dr. Vlasta Stavbar, prevod Mateja 
Pongrac) in publikacij, ki pa so navedene v poglavju o izdajateljstvu UKM.  
 
Za portal Kamra smo oblikovali dve novi digitalni zbirki, Glazerjeva knjižnica v UKM in Fotografska 
zapuščina Boga Čerina v UKM. Za zbirki je avtorica Gabrijela Kolbič pripravila besedilo in 27 multimedijskih 
elementov, opremljenih z metapodatki . 
 
Vsi trije katalogi rokopisov UKM Ms 1-850 so bili digitalizirani in uvrščeni na domačo stran UKM (dostopni 
pri Rokopisni zbirki). 
 
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) in objave na spletnem dnevniku 
Domblog.  
 
 

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; 
posredovanje 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 s področja glasbe in filma). 
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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 pri svojem študiju potrebujejo zvočne posnetke in notno gradivo, 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. 
 
 
Izpostavljamo v 2019 
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). Konstantno 
redaktira gradivo v čitalnici in prostem pristopu (301 enota), obdeluje tekoče gradivo (2.077 enot), vnaša 
retrospektivo (318 enot) in posreduje informacije (282). 
 
V letu 2019 se je nekoliko povečala inventarizacija in oprema novega gradiva v primerjavi z letom 2018. 
Ker pa se je v letu 2019 začela tudi intenzivna retrospektivna obdelava gradiva notnega gradiva in zvočnih 
posnetkov, se je povečalo tudi število obdelave le-teh. Dotok gradiva je v skladu z načrtovanim (darovi, 
zapuščine itd.) 
 
Skrbnica je sodelovala pri pridobivanju, popisu ali urejanju zapuščin (Ondina Otta Klasinc in Janez Klasinc, 
Matej Svetel, Nada Jevdjenijević Brandl, Iko Otrin). S prispevkom o bibliografski obdelavi Beranove 
zapuščine je 9. maja sodelovala na delovnem srečanju knjižničarjev na Ptuju na temo Obdelava zapuščin 
in rokopisov v slovenskih knjižnicah, 5. oktobra 2019 pa je na Jesenicah predstavila Glasbeno in filmsko 
zbirko študijski skupini za knjižničarje na glasbenih šolah.  
 
22. novembra 2019 se je začela Filmika 3 – zabavna šola filma za vse generacije: osnove animiranega filma, 
ki jo pripravlja in koordinira Salmičeva. Tokrat sodelujeta z UKM dva strokovna izvajalca – Jože Slaček in 
Kristijan Robič, prijavljenih pa je bilo 16 udeležencev. Šola bo v okviru kulturno-umetniškega 
opismenjevanja UKM potekala v Glazerjevi dvorani knjižnice do 24. aprila 2020. 
 
Novo Glasbeno in filmsko čitalnico si je v letu 2019 ogledalo deset skupin ljudi oz. 210 uporabnikov (dijaki 
II. gimnazije ter gimnazij iz Ljutomera in Slovenske Bistrice, Konservatorija za glasbo in balet, študenti 
glasbe, člani Univerze za tretje življenjsko obdobje, študenti predšolske vzgoje).  
 
Salmičeva je bila že četrto leto predsednica Strokovne komisije za področje glasbenih umetnosti na MOM, 
v katero je bila predlagana s strani UKM. V letu 2019 je izšel tudi njen znanstveni prispevek v Muzikološkem 
zborniku z naslovom Med konstruktivističnim in pluralističnim modernizmom - prispevek k umevanju 
Osterčevega kroga. Ob odprtju spominskega obeležja mariborskemu zborovodji in glasbenemu pedagogu 
mag. Branku Rajštru 4. decembra je pripravila strokovni prispevek z naslovom mag. Branko Rajšter (1930-
1989) v spominih in očeh sodobnikov, prispevala je besedilo za koncertni list cikla koncertov Carpe artem 
v SNG Maribor ter dvakrat v okviru tega moderirala pogovor z glasbeniki. Ob slovenskem kulturnem  
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prazniku se je pogovarjala z nagrajencem Prešernovega sklada red. prof. Tomažem Svetetom ter kot gostja 
sodelovala na Spominjanjih, ki so bila namenjena mariborski violinistki Nadi Jevdjenijević Brandl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Slika 28: Osebnost in delo v Mariboru rojene svetovno priznane violinistke Nade Jevdjenijević Brandl sta v okviru 
Spominjanj predstavili zasl. prof. dr. Manica Špendal in dr. Karmen Salmič Kovačič. 

 
 
 

Tabela 58: Dotok glasbenega in filmskega gradiva ter inventarizacija v letu 2019 

Gradivo 
Dotok 

Inventarizacija in oprema gradiva 
2019 

Inventarizacija in 
oprema gradiva 

2018 

Indeks 
19/18 

Načrtovano Realizirano Načrtovano Realizirano 

Notno 
gradivo 

500 533 500 433 429 100 

Zvočni 
posnetki 
(glasbeni) 

1.000 1.025 800 909 899 101 

Video 
posnetki 

1.000 975 700 735 588 124 

Skupaj 2.500 2.533 2.000 2.077 1.916 108 
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Tabela 59: Strokovno delo v zbirki v letu 2019 

Opravilo 

Št. naslovov oz. enot gradiva/informacij 
2019 Št. naslovov oz. enot 

gradiva/informacij 2018 
Indeks 
19/18 

Načrtovano Realizirano 

Bibliografska obdelava 1.000 1.264 895 141 

Vsebinska obdelava  1.200 1.264 1.000 105 

Redakcije ali retrospektivna 
obdelava 

500 619 418 148 

Posredovanje informacij 150 282 212 133 

 
 

Tabela 60: Prispevek Glasbene in filmske zbirke UKM v COBISS.SI v letu 2019 

 
Št. bibliografskih enot 2019 Št. bibliografskih enot 

2018 
Indeks 
19/18 Načrtovano Realizirano 

COBIB.SI - kreirani 100 151 155 97 

COBIB.SI - kopirani 1.000 912 846 108 

CONOR.SI – kreirani ali 
redaktirani 

50 87 155 56 

 
 
 

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 2019 

Kartografsko 
gradivo 

Dotok Inventarizacija 2019 
Inventarizacija 2018 Indeks 19/18 

Načrt. Real. Načrt. Real. 

Št. enot30 120 104 120 104 146 71 

 
  

                                                        
30 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 EPOKG. 
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Tabela 62: Načrtovano delo v zbirki letu 2019 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. informacij 
2019 Število bibliografskih enot 

oz. informacij 2018 
Indeks 
19/18 

Načrtovano Realizirano 

Vsebinska obdelava  60 55 73 75 

Redakcije 2 2 2 100 

Posredovanje informacij 10 6 7 86 

Izposoja/čitalniška izposoja 3/10 1/10 1/71 100/14 

 
 

Tabela 63: Prispevek Kartografske zbirke UKM v COBISS.SI v letu 2019 

 Število bibliografskih enot 2019 Število bibliografskih enot 2018 Indeks 19/18 

COBIB.SI - kreirani 3 3 100 

COBIB.SI - kopirani 52 70 74 

 
 

Tabela 64: Zbirka 

Kartografsko gradivo 2019 2018 Indeks 19/18 

Število enot 10.728 10.624 100 

 
 

2.7.3. Rokopisna zbirka 
 
Dejavnost 

Rokopisna zbirka pridobiva (z nakupi, darovi) gradivo iz domače regije. Gradivo obdelujemo na klasičen 
način, in sicer s tekočo inventarizacijo (vpis v inventarno knjigo) ter z vsebinsko obdelavo v določenih 
časovnih obdobjih (ob izdaji novih zvezkov Kataloga rokopisov UKM). Gradivo je pod posebnimi pogoji na 
razpolago v čitalnici EDPZ. Hrani se v posebnih depojih v ognjevarnih omarah z ustrezno klimo 
(temperatura in vlaga), ki jo dnevno 
nadziramo. Rokopisno gradivo je (ob 
upoštevanju posebnih pogojev) samostojno ali 
v sklopu drugih razstav predstavljeno širši 
javnosti. 
 
Skrbnica Rokopisne zbirke je vodja EDPZ dr. 
Vlasta Stavbar. 
 
 

Slika 29: Zasluge za bogato rokopisno zbirko v UKM 
ima nekdanji dolgoletni ravnatelj Janko Glazer, ki jo 
je dolgo tudi sam urejal. 
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Aktivnosti v letu 2019 

 pridobivanje rokopisnega gradiva (delo na terenu, sodelovanje s posamezniki in institucijami); dotok 
je obsegal 18 enot; znotraj posamezne enote (Ms) je večje število inventarnih številk; 

 tekoča in retrospektivna inventarizacija rokopisnega gradiva; 

 sodelovanje z Rokopisno zbirko NUK glede obdelave rokopisnega gradiva v COBIB.SI; 

 sodelovanje pri praksah posameznih knjižnic v okviru OOK glede obdelave rokopisnega gradiva - 
delavnica na Ptuju o obelavi rokopsinega gradiva in zapuščin; 

 opremljanje gradiva v ovoje in mape iz trajno obstojnega materiala (v sodelovanju s knjigoveznico 
UKM in zaposlenimi iz programa javnih del); ob tem je izvedena tudi delna inventura rokopisnega 
gradiva; 

 digitalizacija rokopisnega gradiva; 

 katalogi rokopisov UKM Ms 1- 850 so v digitalizirani obliki uvrščeni na domačo stran UKM pod 
Rokopisno zbirko – informacija o rokopisnem gradivu UKM je tako širše dostopna; 

 digitalne rokopisne vsebine, dostopne na različnih portalih (Kamra, dLib, Repozitorij UKM); 

 priprava razstave (samostojne ali v okviru druge razstave) - predstavitev gradiva in promocija zbirke; 

 sodelovanje v različnih projektih (NUK, Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino, ZRC SAZU …), 
sodelovanje s sorodnimi institucijami; 

 aktivnosti za vnos digitaliziranih rokopisov v Repozitorij UKM - tedenski sestanki delovne skupine za 
vnos digitaliziranih vsebin v e-repozitorij (priprava protokola, nabor metapodatkov, določitev zbirk, 
…); aktivno delo redaktorja vsebin (dr. Vlasta Stavbar). 

 
Promocija mariborske pisne kulturne dediščine - v letu 2019 smo nadaljevali z gradnjo 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 2019 so bila v okviru programa OOK – 
sodelovanje z Mariborsko knjižnico, zagotovljena 
finančna sredstva za digitalizacijo. S pridobljenimi 
finančnimi sredstvi in z lastnimi viri ter v sodelovanju 
z drugimi kulturnimi ustanovami smo v letu 2019 
digitalizirali nekaj rokopisnih enot (del rokopisnega 
gradiva Janka Glazerja za razstavo in katalog Včasih 
zasebno III). Rokopisi, digitalizirani v prejšnjih letih, 
pa so uvrščeni v Repozitorij UKM ali dosegljivi na 
portalu Kamra ter na spletnem mestu Mariborski 
kinematografi. 
 
 
 
 
 

Slika 30: Primer digitaliziranega “objekta”, ki je 
uporabnikom na voljo takoj, medtem ko je original varno 
in strokovno shranjen v Rokopisni zbirki UKM (Ms 268). 
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Tabela 65: Dotok in inventarizacija rokopisnega gradiva v letu 2019 

Rokopisno gradivo 
Dotok Inventarizacija 

Načrtovano Realizirano Načrtovano Realizirano 

Št. enot 20 1831 50 /32 

 
 

Tabela 66: Delo zbirke v letu 2019 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 

2019 

Število bibliografskih enot oz. 
enot informacij 

2018 

Indeks 
19/18 

Načrtovano Realizirano 

Urejanje oz. obdelava 50 70 75 93 

Posredovanje informacij 30 40 44 91 

Izposoja/čitalniška izposoja 30 121 143 85 

 
 
 

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. 
  

                                                        
31 Gradivo je popisano in pripravljeno za vpis v inventarno knjigo. Inventarizacija ni opravljena, ker čakamo na smernice NUK za 

obdelavo rokopisnega gardiva. 
32 Podatka ni, ker ni narejena inventarizacija. Ocena je 300 inventarnih enot. 
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Izpostavljamo v 2019 
5. februarja smo odprli vrata Glazerjeve knjižnice. S tem, ko smo jo predali uporabi, je v novem okolju 
posebne zbirke zaživela kot javni prostor za manjše dogodke ali knjižne predstavitve, hkrati pa je na voljo 
kot prostor, namenjen poglobljenemu študiju posameznikov ali manjših skupin. 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 31: Glazerjeva knjižnica v UKM, odprta februarja 
2019, pri kateri smo sledili matični postavitvi v prvotnem 
okolju. 

 
 
 

 
V poletnih mesecih so vsa tri razstavišča UKM napolnile fotografije iz zapuščine enega največjih slovenskih 
mojstrov fotografije, Mariborčana Boga Čerina in so odslej hranjene v Zbirki drobnih tiskov. Izbor zajema 
dokumentarno in reportersko fotografijo kot tudi »vročo fotografijo« raznovrstnih formatov barvnih in 
črno-belih ženskih aktov. Pod naslovom Iz umetniške in dokumentarne zapuščine Boga Čerina v UKM je 

skrbnica zbirke pripravila razstave Akti 
(Likovno razstavišče), Dokumentarna, 
reporterska fotografija in dokumentarno 
gradivo (Knjižno razstavišče) in Portreti 
(razstavišče Avla). 
 
 
 
 
 

Sliki 32 in 33: Del gradiva iz dragocene zapuščine 
portretne, reporterske in umetniške fotografije 
mojstra Boga Čerina, ki smo ga od dedičev dobili 
v dar, smo s pregledno poletno domoznansko 
razstavo razgrnili v treh razstaviščih UKM. V 
umetniškem programu so nastopili No Name 
Blues Band. 
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Tradicijo predstavljanja posameznikov v zbirki Osebnosti, ki so povezane z mestom Maribor in katerih delo 
ostaja trajno zapisano v domačo kulturno zgodovino, smo v letu 2019 nadaljevali s predstavitvijo Boga 
Čerina, trdno zapisanega mestu in njegovim ljudem. V šestem zvezku zbirke je tokrat zbran opus 
fotografskega mojstra kot tudi zajeten izbor portretne, reporterske in umetniške fotografije. V letu 2019 
so bile fotografije uvrščene v Zbirko drobnih tiskov, strokovno obdelane ter z bibliografskimi zapisi 
vključene v vzajemni knjižnični katalog. Popisanih je 156 fotografij, zajetih pod 144 naslovi. 
 
Kot soavtorica je skrbnica pripravila izbor plakatov za razstavo v razstavišču Avla, in sicer v okviru 
praznovanja 100. letnice SNG Maribor in v okviru celostne razstave Vidno in nevidno gledališče v 
zapuščinah in zbirkah Univerzitetne knjižnice Maribor. Pri tem projektu je soustvarila tudi ulično postavitev 
razstave. 

 
Slika 34: Skrbnica zbirke je oblikovala dve digitalni zbirki za portal Kamra; na sliki je Fotografska zapuščina Boga 

Čerina v UKM. 

 
 
Skozi vse leto je skrbnica Zbirke drobnih tiskov in Kartografske zbirke skrbela tudi za njuni promociji. Hkrati 
se je gradivo iz Zbirke drobnih tiskov posredovalo za razstave in v raziskovalne namene drugim ustanovam. 
 
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 ni bilo več manipulativne pomoči iz naslova javnih del in vsa manipulativna opravila 
so bila v domeni skrbnice. 
 
Ciljno se je odbralo gradivo, ki je bilo dano v digitalizacijo. 
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Tabela 67: Dotok in inventarizacija drobnih tiskov v letu 2019 

Gradivo 
Dotok Inventarizacija 2019 Inventarizacija 

2018 
Indeks 19/18 

Načrt. Real. Načrtovano Realizirano 

Drobni tiski   220 187 286 65 

Razglednice   40 57 33 172 

Slikovno gradivo   5 99 53 186 

Voščilnice   0 0 16 0 

Lepaki   10 24 21 114 

PKG   100 inv./2.50033 
208 

inv./3.00033 
310 inv./3.20833 67/93 

PKG LEP   30/60 66/290 217/800 30/36 

Skupaj 
1.10034/ 
3.00035 

1.30034/ 
3.00035 

405 inv./ 
2.80033 

641 
inv./3.66133 

936 inv./ 4.00833 68/91 

 
 
 

Tabela 68: Inventarizacija gradiva zbirke v letu 2019 po vrstah gradiva 

Gradivo 
Osnovni izvodi Arhivski izvodi Skupaj enote 

2019 
Skupaj 

enote 2018 
Indeks 
19/18 naslovi enote naslovi enote 

Drobni tiski 102 102 85 85 187 286 65 

Razglednice (in 
fotografije) 

38 38 19 19 57 33 172 

Slikovno gradivo 99 99 1 1 99 53 186 

Voščilnice 0 0 0 0 0 16 0 

Lepaki 24 24 0 0 66 21 314 

PKG 106 106/1.500 102 102/1.500 208/2.061 310/3.208 67/64 

PKG LEP 33 33/250 33 33/250 66/600 217/800 30/75 

Skupaj 509 401/1.83033 222 240/1.83033 641/3.66133 
936/ 

4.00833 
68/91 

 
  

                                                        
33 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. 
34 Številka prikazuje v zbirko vključene darove (pregledanih jih je bilo še dvakrat toliko). 
35 Redni dotok obveznih izvodov vodi EPOKG. 
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Tabela 69: Delo v zbirki v letu 2019 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 2019 Število bibliografskih enot 

oz. enot informacij 2018 
Indeks 
19/18 

načrtovano realizirano 

Bibliografska obdelava 300 509 454 112 

Vsebinska obdelava 300 509 454 112 

Redakcije 10 10 10 100 

Posredovanje informacij 60 59 60 98 

Izposoja/čitalniška izposoja 150/500 140/1.233 307/905 46/136 

 
 

Tabela 70: Prispevek Zbirke drobnih tiskov UKM v COBISS.SI v letu 2019 

 

Število bibliografskih enot 
2019 

Število bibliografskih 
enot 
2018 

Indeks 
19/18 

načrtovano realizirano 

COBIB.SI - kreirani 125 152 105 144 

COBIB.SI - kopirani 200 357 349 102 

CONOR.SI - kreirani 2 2 2 100 

 
 

Tabela 71: Zbirka 

Drobni tiski 2019 2018 Indeks 19/18 

Število enot33 168.418 inv./209.412 enot 167.777 inv./205.751 enot 100/102 

 
 
 

2.7.5. Zbirka raritet in stare periodike 
 
Dejavnost 

Urejanje, posredovanje informacij in čitalniška izposoja raritet ter 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 (nadzorovanje vlage in 
temperature v depojih). V sodelovanju s knjigoveznico poteka postopno opremljanje gradiva v ustrezne 
ovoje, škatle, žepke iz trajno obstojnih materialov. 
 
 
Aktivnosti v letu 2019 

 načrtno uvrščanje raritetnega gradiva v depo za raritetno staro periodiko v II. kleti (lokacija DEPO); 

 izbor in bibliografska obdelava stare periodike (iz obdobja Avstro-Ogrske in stare Jugoslavije) in 
uvrščanje v namenski depo (II. klet); 
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 v sodelovanju z EPOKG sistematično uvrščanje stare periodike in knjižnih raritet iz rednega fonda med 
raritetno gradivo Zbirke raritet (obdelava, ustrezna oprema in zaščita); 

 urejanje gradiva in dopolnjevanje seznama stare periodike; 

 digitalizacija Mariborske periodike in gradiva posebnih zbirk (ZDT, rokopisna zbirka); 

 dostopnost digitalizirane stare periodike v Repozitoriju UKM. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 35: Časnik Marburger Zeitung (1862-1945), 

v celoti dostopen v Repozitoriju UKM. 

 
 
 
 
 

 
 

Tabela 72: Delo v zbirki v letu 2019 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot informacij 2019 Število 
bibliografskih enot 
oz. enot informacij 

2018 

Indeks 19/18 
načrtovano realizirano 

Urejanje 300 420 450 94 

Mikrofilmanje in 
digitalizacija 

3 naslovi 4 6 67 

Posredovanje informacij 80 143 148 97 

Izposoja/čitalniška 
izposoja 

130 enot raritet/100 
enot stare periodike 

195 enot raritet/205 enot 
stare periodike 

136 enot raritet/ 
222 enot stare 

periodike 
143/92 

 
Stanje zbirke ob koncu leta 2019: 

 lokacija SR (raritetno monografsko gradivo): 3.979 enot oz. inventarnih številk (prirast v letu 2019: 109 
naslovov, 241 enot); 

 lokacija SRP (raritetna periodika - Mariborenzija in Štajerska): 3.728 enot oz. inventarnih številk (prirast 
v letu 2019: 64 naslovov, 353 enot (inv. št.); 

 lokacija DEPO (periodika iz obdobja Avtro-Ogrske in stare Jugoslavije): 1.719 enot oz. inventarnih 
številk (prirast v letu 2019: 8 naslovov, 44 enot); 

 lokacija SRP (raritetna periodika skupaj): 5.447 enot. 
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2.7.6. Maistrova knjižnica 
 
16. novembra 2018 je Vlada Republike Slovenije razglasila Maistrovo knjižnico za kulturni spomenik 
državnega pomena. Po dolgoletnih prizadevanjih, strokovnih utemeljitvah, s podporo politikov in javnosti 
je ena najlepših osebnih knjižnic zgodovinsko izjemne osebnosti dobila tudi formalni status.  
 
Maistrova knjižnica obsega skoraj 6.000 enot gradiva dragocene knjižnice mariborskega generala, pesnika 
in bibliofila ter predstavlja pomembno domoznansko zbirko. 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 
…. 
 
UKM je leta 1998 od potomcev Rudolfa Maistra v hrambo in last 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. 
 
Postavitev, ki je nastala takoj po prevzemu te dragocene osebne zbirke, je umeščena v pritličju zgradbe 
UKM. Tudi po prenovi leta 2014 (projekt Maistrovo leto) ohranjamo zbirko na prvotni lokaciji, vendar 
prinaša nekaj pomembnih novosti: 

 postavitev Maistrove knjižnice po vzoru ureditve knjižnice v Maistrovem času; 

 nova celostna podoba prostora in predprostora Maistrove knjižnice; 

 v sodelovanju s strokovnjaki iz Narodne in univerzitetne knjižnice in Trubarjevega antikvariata smo 
oblikovali strokovno mnenje ter vrednostno oceno kot podlago za pričetek aktivnosti, da se Maistrova 
knjižnica razglasi za kulturni spomenik. 

 
Dejavnost 
Urejanje, ogledi in vodenje, informacije ter popularizacija knjižnice. 
V letu 2019 si je Maistrovo knjižnico ogledalo 24 skupin oz. 200 obiskovalcev. 
 
Skrbnica zbirke je dr. Vlasta Stavbar. 
 
 
Promocija 

 promocija Maistrove knjižnice kot kulturnega spomenika državnega pomena; 

 zloženke o Maistrovi knjižnici v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku; 

 postavitev razstave Manj znani Maister: pogled v Maistrovo knjižnico v Kadetnici Maribor (november 
2019). 

 
 

Izpostavljamo v 2019 
V skladu z odločbo o razglasitvi Maistrove knjižnice za kulturni spomenik državnega pomena smo pričeli z 
vnosom gradiva Maistrove knjižnice v vzajemni katalog. Pripravili smo delovna navodila, v katerih se je 
natančno popisal postopek obdelave in postavitve gradiva. Do konca leta 2019 smo uspeli vnesti 90 % 
gradiva Maistrove knjižnice. Na projektu poleg sodelavcev EDPZ (dr. Valsta Stavbar, Anja Kotnik) sodelujejo 
tudi sodelavci EPOKG (mag. Branka Kerec, Sandra Grajfoner, Suzana Kikl, Brigita Ačko, Nataša Stadler) in 
študentka bibliotekarstva Amanda Horvat. Zaključek projekta je predviden v aprilu 2020. Nastaja virtualna 
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Maistrova knjižnica s popisom gradiva, ki je viden v vzajemnem katalogu. Med gradivom je tudi precejšen 
odstotek antikvarnega gradiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 36: Z vnosom gradiva iz osebne knjižnice generala Rudolfa Maistra v vzajemni katalog smo zainteresirani 
javnosti omogočili pregled Maistrove zbirke. 
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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, seje in 
delovne sestanke, 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 2018, 
mesečna priprava kadrovskih podatkov za obračun plač za zaposlene in javne delavce, izdelava poročila o 
izvedenih javnih naročilih za leto 2018, vzdrževanje kadrovske baze RIS4i, sodelovanje pri izdelavi 
kadrovskega načrta in programa dela za leto 2019, 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. 
 
 
Izpostavljamo v 2019 
Kot že prejšnje leto smo tudi v letu 2019 uspešno sodelovali z NLB, d. d., ki nam je podarila rabljene 
premične kovinske regale. Našo investicijo so predstavljali stroški demontaže, transporta v Maribor in 
montaže v depoju knjižnice. Na ta način smo ugodno pridobili nujno potrebno opremo. Seveda je to le 
začasna rešitev, saj skupaj z vodstvom UM še vedno iščemo celovito rešitev za centralni arhivski depo za 
potrebe celotne univerze. 
 
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 
in v letu 2019 dejansko začeli s trženjem nove storitve. 
 
Uvajanje sodobnih tehnologij v poslovne procese se pozna tudi pri delovnih procesih v UKM. Uprava RS za 
javna plačila Ministrstva za finance nas je pozvala k varnejšemu načinu izvajanja finančnih transakcij z 
osebnimi geselniki, ki ga je uprava uvedla jeseni 2019. Ker se nam v letu 2020 obeta prehod na e-bolniške 
liste, kar pomeni spremembo v kadrovskem in računovodskem delu poslovanja, smo že konec leta izvedli 
aktivnosti za prevzem e-bolniških listov in obdelavo zahtevkov za refundacije. Prav tako smo konec leta 
2019 preučili postopek spletnega naročanja in oddajanja zahtevkov za gotovino za storitev WEB 
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GOTOVINA, ki je uvedena za poslovne uporabnike. Spletno storitev bodo uporabljali predvsem zaposleni v 
Enoti za izposojo in posredovanje dokumentov, ki zaradi uporabnikov rokujejo z gotovino. 
 
V letu 2019 se je iztekla najemna pogodba za izvajanje tiskalniških storitev, kar je bila za UKM prva takšna 
oblika sodelovanja z zunanjim pogodbenim partnerjem. Zaradi pozitivnih izkušenj zaposlenih in 
uporabnikov ter finančno sprejemljivih stroškov smo se odločili, da s to obliko sodelovanja nadaljujemo. 
Tako smo na javnem razpisu izbrali novega ponudnika, ki je cenovno še ugodnejši. Zaradi spremembe 
dobavitelja se je deloma spremenila tudi programska oprema, ki jo je bilo treba implementirati v naše 
okolje. Sledili smo cilju, da za uporabnike tiskalniškega sistema ni bistvenih sprememb pri uporabi tiskanja, 
kopiranja in skeniranja. 
 
UKM je v letu 2019 skladno s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR) ponovno prevetrila 
predpise in akte glede na spremenjeno zakonodajo, ki dodatno opredeljuje varovanje osebnih podatkov. 
Upoštevajoč spremembe smo posodobili evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, ki vplivajo na 
knjižnice vseh članic UM in jih pozvali k uskladitvi. Prav tako smo spremenjeno zakonodajo upoštevali pri 
pripravi elektronskih vpisnic za nove člane knjižnic Univerze v Mariboru. 
 
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 tretjič. Prijavilo se je 11 udeležencev iz različnih držav. Tudi tokrat smo na goste naredili izjemno 
pozitiven vtis, zaradi česar želimo vezi negovati in vzdrževati tudi v bodoče. S sofinanciranjem UM, ki je 
prevzela skoraj 90 % delež stroškov, bi lahko tovrstna usposabljanja izvajali tudi v bodoče. 
 
V UKM se zavedamo, da je prihod k novemu delodajalcu velika sprememba za posameznika, še posebej, 
kadar nekdo prihaja v povsem novo in neznano okolje. V želji, da novim sodelavcem čim bolj olajšamo 
prihod v UKM in omogočimo hitrejši vključitev v delovno okolje in delovne procese, smo pripravili Mapo 
dobrodošlice za novega sodelavca, ki po sklopih vsebuje bistvene informacije, s katerimi morajo biti 
seznanjeni novi sodelavci: predstavitev knjižnice, organiziranost knjižnice, zaposleni v UKM, tloris 
nadstropij, službena izkaznica, ključi, uporabniško ime za delovno postajo, digitalna identiteta UM in 
poslovna dokumentacija: Navodilo o izrabi delovnega časa, Požarni red, Pravilnik o uporabi IKT, Navodilo 
o potnih nalogih, obračunu in izplačilu stroškov službenega potovanja v UKM, Pravilnik o izobraževanju 
delavcev v UKM, Obrazec za zahtevke … 
 
Za pozitivno promocijo UKM je poskrbela Komisija za promocijo. S spremenjenim uredniškim pristopom 
smo posodobili komunikacijo z našimi uporabniki na družbenih omrežjih. Tako bolje izkoriščamo promocijo 
storitev s slikovnim in video gradivom, pri čemer uporabljamo portala YouTube in Facebook. 
 
V letu 2019 smo sklenili najemno pogodbo z novim ponudnikom gostinskih storitev v lokalu Sova. Novi 
ponudnik Mala izba, d. o. o. je naše uporabnike in zaposlene razveselil z razširjeno ponudbo, ki vključuje 
tudi tople malice. V letu 2020 pa bo za uporabnike, ki so upravičeni do subvencionirane študentske 
prehrane, ponudba še privlačnejša. 
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2.8.1. Finančno-računovodska služba 
 
Dejavnost 

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 2019, priprava in oddaja podatkov o dohodnini za leto 
2018, izdelava premoženjske bilance za leto 2018, sestava računovodskih podatkov za statistično poročilo 
Cezar in za samoevalvacijsko poročilo, izdelava kvartalnih poročil ter poročila o uspešnosti poslovanja z 
oceno do konca leta 2019, spremljanje načrta varčevalnih ukrepov v letu 2019, 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 2019. 
 
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. 
 
 
Izpostavljamo v 2019 
Pripravili smo finančni načrt in rebalans finančnega načrta UKM za leto 2019, sodelovali pri pripravi 
programa dela UKM za leto 2020, izdelali računovodsko poročilo za leto 2018 in letni obračun DDV. 
 
 

2.8.2. Tehnična služba 
 
Izpostavljamo v 2019 
Za gradivo v skladiščih smo pridobili 30 rabljenih kovinskih regalov v skupni dolžini 5.088 tekočih metrov. 
Investicija v vrednosti 17.917,34 EUR je obsegala strošek demontaže pri donatorju, transport in montažo 
v UKM. Povezana je 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. 
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3. POVEZAVE Z DRUGIMI KNJIŽNICAMI IN USTANOVAMI 

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 2018/2019 sestala na dveh rednih sejah. Obravnavali 
so naslednje teme: 

 program dela KISUM 2019; 

 razdelitev prispevka za knjižnice za študijsko leto 2018/2019; 

 poročilo o nabavi mednarodne znanstvene literature za 2019; 

 sofinanciranje znanstvene literature za 2020; 

 skupne naloge knjižničnega sistema in finančno ovrednotenje; 

 razpis ARRS za sofinanciranje znanstvene literature; 

 poročilo o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike zaključnega dela z drugimi deli; 

 navodila o pripravi in oddaji elektronske oblike zaključnega dela. 
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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 2019 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 Luetić Gusel (EPF), Mojca Markovič (KTFMB), Mojca Garantini 
(Miklošičeva knjižnica), mag. Natalija Orešek (PF), mag. Ksenija Škorjanc (FKMB), Nevenka Balun (FZVMB), 
Zorica Milinović (MF), dr. Vesna Mia Ipavec, Urška Rizmal (FL), Barbara Erjavec (FVV), Anita Breceljnik 
(FOV), Rosvita Kocbek Pavalec (FE, FT), Nina Malovrh (FT) in glede na obravnavano tematiko vodje enot in 
služb UKM ali drugi sodelavci. 
 
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 funkcionalno povezane. 
 
Glavne teme sestankov v letu 2019 so bile: 

 sofinanciranje znanstvene literature za 2020 (razpis ARRS), 

 realizacija nakupa znanstvene literature za 2019, 

 skupni podatki v bazah članov knjižnic UM, 

 pravilnik o obveznem izvodu Univerze v Mariboru; 

 predstavitev dobrih praks drugih knjižnic (KUL …), 

 prehod na e-only poslovni model (SD, Sage), 

 ažuriranje baze članov knjižnic za letni semester 2018/2019, 

 vpisnice za vpis v knjižnice UM, 

 analiza vpisa članstva v knjižnice UM za študijsko leto 2018/2019 in ukrepi za povečanje števila 
vpisanih; paketno brisanje članov, 

 odprti dostop (rezultati ARRS razpisa za povračilo stroškov objav v odprtem dostopu – APC; 
dogovorjeni popusti pri plačilu APC), 

 storitev 3D-tiskalnika v UKM, 

 raziskovalni vodiči LibGuides za fakultetne knjižnice (predstavitev), 

 predstavitev vtičnika DPV za Moodle, 



 124 

 varstvo osebnih podatkov, 

 sodelovanje s Teološko knjižnico Maribor. 
 
 

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. 
Sodelovali smo na mnogih strokovnih srečanjih partnerskih ustanov, že tradicionalno sodelujemo na 
strokovnih srečanjih slovenskih nabavnih konzorcijev mednarodne znanstvene literature CTK z naslovom 
Pogled na odprto znanost / Focus on Open Science – Knjižnice kot del odprte izobraževalne in raziskovalne 
infrastrukture. Mag. Dunja Legat je na konferenci sodelovala s prispevkom EOSC Slovenia. Predstavila je 
mednarodni projekt Obzorje 2020 – National Initiatives for Open Science Europe, kjer sodelujeta UKM in 
Arnes. V okviru Strokovnega srečanja visokošolskih knjižnic: primeri dobrih praks in novosti (organizator 
Fakulteta za družbene vede UL, 12. junij 2019 in Komisija za razvoj knjižničnega sistema UL) je dr. Jerneja 
Ferlež predstavila nov usmerjevalni sistem UKM z analizo uporabnikov in sodelovanja s študenti, Jerneja 
Grašič pa prispevek z naslovom Klik do PDF. Z Mariborsko knjižnico pa smo ob stalni izmenjavi izkušenj in 
dobrih praks tudi v tem letu največ sodelovali pri digitalizaciji. 
 
Sodelujemo tudi z mnogimi drugimi ustanovami v mestu in v državi, s katerimi si ob gradivu za razstave 
izmenjujemo tudi izkušnje ob ustvarjanju bogate kulturne ponudbe. 
 
 

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 2019 smo v dar prejeli 23 naslovov knjižnega gradiva. V lokalni bazi knjižnice (COBIB/FEKRS) je bilo 
obdelanih 26 enot knjižnega gradiva, 19 enot serijskih publikacij in 50 enot zaključnih nalog študentov, ki 
smo jih povezali z DKUM. 
 
Za potrebe osebnih bibliografij smo v bazo COBIB/FEKRS vnesli 106 bibliografskih zapisov z odgovarjajočimi 
dopolnitvami sekundarnih avtorstev v bazi CORES in dopolnili avtorske mape. Za revijo JET, ki jo izdaja FE, 
smo obdelali 17 člankov in uredili avtorstva v bazi CORES. V normativni bazi CONOR smo kreirali 44 zapisov, 
napačno povezane normativne zapise smo povezali z ustreznimi bibliografskimi zapisi. Svetovali smo pri 
vrednotenju bibliografij za raziskovalce. 
 
Študentom smo izdelali in posredovali 25 vrstilcev UDK pred tiskom zaključnih del ter izdali 36 potrdil o 
poravnanih obveznostih do knjižnice. Po medknjižnični izposoji smo posredovali 33 knjig. 
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V letu 2019 smo izvedli letno inventuro knjižničnega gradiva in pripravili seznam manjkajočega gradiva. 
Testirali smo bazo podatkov METADAT in nanjo podali pripombe. Uporabnikom je na voljo spletni vpis, 
prav tako je nameščena enotna oblika vpisnice, kjer se dokument ob uporabi podpisne tablice arhivira med 
dokumente pri članu. 
 

Pripravili smo Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. V mesecu septembru smo izvedli paketno brisanje 
neaktivnih članov. V knjižnici UM FE smo brisali 66 članov. V novembru pa so na IZUM-u izvedli dokončno 
ažuriranje pri 105-ih članih. 
 

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, 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 2019 so knjižnico med drugimi obiskali: 

 Fatima Maslić, direktorica Domoznanskega muzeja v Travniku (12. 2.), 

 dr. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Univerze na Reki (5. 4.), 

 skupina predstavnikov evropskih andragoških zavodov (2. 10.), 

 Peter Kuhar, publicist, prevajalec iz Češke in Andrej Šurla (Avstrija), slovenist (5. 11.), 

 Ulla Krauss Nussbaumer, vodja kulturnih in raziskovalnih projektov na Zveznem zunanjem ministrstvu 
Republike Avstrije (11. 11.), 

 Boštjan Žekš, Urad predsednika Republike Slovenije (5. 12.), 

 Miha Mazzini, pisatelj (10. 12.). 
 

Med 3. in 7. junijem smo ponovno organizirali Erasmus izmenjavo bibliotekarjev. Teden je bil namenjen 
strokovnemu usposabljanju. UKM je pripravila program, ki je obsegal predstavitev knjižnice in njenih 
dejavnosti ter ponudbo. Del programa je bil namenjen spoznavanju sorodnih ustanov, mesta in okolice. 
Skupino gostujočih knjižničarjev so v letu 2019 sestavljali: 

 Judit Lukács – Corvinus University of Budapest Library, Madžarska 

 Naďa Holubová - Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava, Slovaška, 

 Alexander Boehm - University of Applied Sciences Munich, Nemčija, 

 Lubos Kacirek - Faculty of Arts Comenius University, Bratislava, Slovaška, 

 Éva Ildikó Kopaszné Szincsok - Eötvös Loránd University, Madžarska, 

 Leonor Lopes - Library of Fac. Engineering Univ. Porto, Portugalska, 

 Joanna Stawińska - Medical University of Lodz, Poljska, 

 Eszter Gyura - Library of Bárczi Gusztáv faculty of special education, Madžarska, 

 Stefanos Mavromatis - University of Thessaly, School of Physical Education & Sport Science, Grčija, 

 Franziska Göde, Bayreuth, Nemčija, 

 Tsvetanka Ilieva, University of National and World Economy, Bolgarija. 
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Med zaposlenimi v UKM in gosti so se stkale vezi, ki utegnejo voditi v nadaljnja strokovna sodelovanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sliki 37 in 38: Udeleženci izmenjave Erasmus so odnesli prijetne vtise tako iz strokovnega kot tudi spremljevalnega 
programa. 
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4. PROMOCIJA IN MEDIJSKI ODZIVI 
 
Snovanje promocijskih aktivnosti UKM izhaja iz strategije promocije ustanove in iz vsakoletnega načrta 
dela Komisije za promocijo UKM ter v odvisnosti od finančnih sredstev, ki so s finančnim načrtom ustanove 
predvidena za to dejavnost. Izvaja jih strokovna sodelavka za stike z javnostmi. 
 
Promocija UKM nastaja v prvi vrsti z njeno ponudbo, storitvami, prireditveno in razstavno dejavnostjo in z 
neposrednim stikom zaposlenih z različnimi javnostmi. Za obveščenost javnosti in pozitivno medijsko 
podobo UKM skrbi z uporabo različnih 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 med drugim 
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. V letu 2019 smo okrepili komunikacijo prek družbenih 
medijev, s čimer se je opazno okrepila tovrstna vez med knjižnico in njenimi uporabniki. Nekatere 
aktivnosti, ki prispevajo k neposredni promociji UKM, se zgodijo kot rezultat spontane pobude zunanjih 
akterjev – v letu 2019 je bila taka npr. uvrstitev Glazerjeve knjižnice v koledar NK Maribor – »Maribor, 
metropola.« 
 
Objave o UKM se pojavljajo tako v tiskanih kot avdio-vizualnih medijih. Pojavljanje v televizijskih programih 
mariborskega studia in zlasti nacionalne televizije se je glede na preteklo leto še zvišalo, razveseljivo je 
zlasti pogostejše pojavljanje v Odmevih RTV Slovenija. Objave v tiskanih medijih in na radijskih valovih so 
lani ostale na konstantni kvantitativni ravni. Število spletnih medijev, ki poročajo o UKM, je po več letih 
skokovite rasti počasi nehalo naraščati. 
 
Vsebinsko gre za objave o prireditvah in razstavah v UKM, o dosežkih knjižnice (npr. nova oprema 
knjižničnega skladišča), pa vse do takih, ki omenjajo kak del knjižničnega fonda (pogosto je omenjena 
Maistrova knjižnica) ali UKM navajajo kot lokacijo dogajanja. Več je tudi objav, v katerih se nekateri 
zaposleni pojavijo z neknjižničnimi vsebinami (nagrade, ustvarjalnost), pa je ob tem knjižnica navedena kot 
njihova afiliacija. 
 
V preteklem letu sta najbolj odmevala dva dogodka – odprtje Glazerjeve knjižnice in razstava Vidno in 
nevidno gledališče, ki jo je UKM pripravila ob stoletnici SNG. Tradicionalno je bilo odmevno tudi dogajanje 
ob Trubarjevem dnevu, kot vedno pa so mediji veliko poročali tudi o odprtju Dnevov knjige v Mariboru, ki 
se vsako leto zgodi v UKM. Odmevna je bila tudi gostujoča razstava v sklopu mednarodnih dni boja proti 
nasilju nad ženskami. Za medijsko pojavnost so sodelovanja UKM z drugimi akterji zelo pomembna, saj 
imajo ta tudi v promocijskem smislu sinergijski učinek. 
 
Ob dejstvu, da je število objav o UKM, bodisi poglobljenih ali krajših, vsako leto zelo visoko, se zdi še 
pomembneje, da so te v največji meri izrazito pozitivne. Tako pomagajo graditi javni ugled UKM kot 
kompetentne, zanesljive, gostoljubne in prodorne ustanove in njenih ljudi. 
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4.1. USMERJEVALNI SISTEM UKM 
 
Celovita prenova usmerjevalnega sistema UKM je bila v letu 2019 po več letih in več fazah dela – 
zaključena. V tem letu je bila izvedena namestitev grafik, povezanih z ljudmi, po katerih so študijske sobe 
poimenovane ter njihovih izbranih citatov na stenah, policah, mizah in v drugih kotičkih knjižnice, zlasti v 
prostorih, kjer se zadržujejo uporabniki. 
 
V sklopu Študentskega oktobra 2019 je bila izvedena končna predstavitev projekta usmerjevalnega sistema 
kot celote. Na prireditvi so ob ustvarjalcih sistema sodelovali tudi nekateri od ljudi, po katerih so študijske 
sobe poimenovane. Prenova usmerjevalnega sistema UKM je bila deležna dobrega medijskega odziva, 
najbolj pa je, tudi prek poimenovalcev študijskih sob, odmevala na družbenih medijih. 
 
Delovna skupina je po izvedeni evalvaciji usmerjevalnega sistema pripravila izvirni znanstveni članek Nov 
usmerjevalni sistem Univerzitetne knjižnice Maribor, ki je bil objavljen v tematski številki revije Knjižnica 
(2019/1–2:191–226). 
 
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 vsebinsko sodeloval tudi Borut Gombač, izvedbeno pa Borut Gaber. Kot avtorica članka za revijo 
Knjižnica je sodelovala tudi Jerneja Grašič, ki je sodelovala že pri nastajanju elaborata ob zagonu projekta. 
Elemente usmerjevalnega sistema je oblikovala in s skupino tesno in plodno sodelovala študentka 
arhitekture Klavdija Vnuk, izvedbeno plat je prevzelo podjetje Comtec. 
 
 

4.2. KLUB PRIJATELJEV 
 
Klub prijateljev UKM je ob koncu leta 2019 štel 86 fizičnih in 13 pravnih oseb, skupaj 99 članov. Člani so, 
kot v vseh letih obstoja kluba, v marsičem sooblikovali dejavnost knjižnice, njene prireditve in prostore 
(razporeditev likovne zbirke v knjižnici, knjižni darovi, priprava razstav in vodenje pogovorov o knjigah z 
našimi gosti ...). 
 
Klub je priredil dve srečanji za člane: 

 19. februarja je potekala Skupščina KP UKM, v okviru katere je bil organiziran pogovor z naslovom Med 
sodobnim in univerzalnim z mag. Tomažem Svetetom, nagrajencem Prešernovega sklada (z njim se je 
pogovarjala dr. Karmen Salmič Kovačič); 

 10. decembra smo organizirali pogovor z Miho Mazzinijem na prednovoletnem srečanju KP UKM. 
 
Namenska sredstva, zbrana s prispevki članov, so bila v letu 2019 namenjena izdelavi vitrine za hrambo 
knjižnih raritet, s čimer smo uporabnikom omogočili lažji dostop do njih. 
 
 

4.3. SLOVENSKA ČITALNICA 
 
Slovenska čitalnica v Gradcu (SČG) je v letu 2019 delovala pod enakimi pogoji kot leto prej. Slovensko 
kulturno društvo SKICA je za njeno delovanje zagotovilo 4.000 EUR, s katerimi smo prenovili njeno spletno 
stran, izpeljali 11 prireditev (literarni večeri, predstavite knjižnih novitet, tematski večeri). Med drugim 
smo v SČG gostili Jurija Hudolina, Mojco Kumerdej, Aljo Petrič, Marka Sosića, založba Goga je predstavila 
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svoje novosti. Pokazalo se je, da ima Slovenska čitalnica v Gradcu svojo stalno publiko, ki prireditve redno 
obiskuje. Prireditve je še vedno potrebno tolmačiti, zato nam je v veliko pomoč tehnika za sprotno 
tolmačenje (slušalke z mikrofoni), ki so jo za SČG pridobili na Univerzi v Gradcu. 
 
Knjižnično zbirko smo obogatili za 67 naslovov. Večino teh smo prejeli v dar od posameznih avtorjev, 
darovale so tudi založba Goga, založba Drava, Wieser in Pavlova hiša. 
 
UKM je, kot prejemnica zapuščine dr. Zinke Zorko, del dvojničnih izvodov namenila zbirki SČG. 
 
 

5. IZDAJATELJSTVO UKM 
 
 

 STAVBAR, Vlasta 
       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]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2019. - (Zbirka Razstavni katalogi UKM ; 
zv. 10) 
 
COBISS.SI-ID 96110081 
 

 

      VIDNO in nevidno gledališče: v zapuščinah in zbirkah Univerzitetne knjižnice Maribor : v poklon 
stoletnici Slovenskega narodnega gledališča Maribor : [Razstavišča UKM, ulična postavitev, 21. 
september 2019-26. oktober 2019] / [avtorice in urednice Jerneja Ferlež ... [et al.] ; biografije Karmen 
Salmič Kovačič]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2019. - (Razstavni katalogi UKM ; zv. 11) 
 
COBISS.SI-ID 97296129 
 
 

 ČERIN, Bogo 
       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. RAZSTAVNA IN PRIREDITVENA DEJAVNOST KNJIŽNICE 

6.1. RAZSTAVE V UKM (29) 
 
Knjižno razstavišče (7) 
 

VČASIH ZASEBNO: IZ OSEBNE ZAPUŠČINE JANKA GLAZERJA  
5. 2.‒20. 4.  
Avtorstvo: Enota za domoznanstvo in posebne zbirke 
 

KNJIGO SEM DRŽALA TAKO, DA SO LAHKO VSI VIDELI, KAJ BEREM  
23. 4.‒1. 6.  
Avtorja: Borut Gombač, dr. Jerneja Ferlež 
V sklopu 22. Slovenskih dnevov knjige v Mariboru 
 

»TRUBER OD SLOUENOU SLOUU IEMLE«  
7. 6.‒17. 6.  
Avtorice: mag. Majda Potrata, Neli Sorger, dr. Fanika Krajnc Vrečko  
 

DOKUMENTARNA, REPORTERSKA FOTOGRAFIJA IN DOKUMENTARNO GRADIVO: IZ UMETNIŠKE IN 
DOKUMENTARNE ZAPUŠČINE BOGA ČERINA  
20. 6.‒31. 8.  
Avtorica: Gabrijela Kolbič  
 

VIDNO IN NEVIDNO GLEDALIŠČE* 
21. 9.‒29. 10.  
Avtorice: dr. Jerneja Ferlež, dr. Vlasta Stavbar, dr. Karmen Salmič Kovačič, Gabrijela Kolbič  
Tudi v Avli, Likovnem razstavišču in v Miklošičevi ulici 
 

ZNANSTVENE IN STROKOVNE MONOGRAFIJE TER UNIVERZITETNI UČBENIKI AVTORJEV EPF, IZDANI V 
ZADNJEM DESETLETJU  
6. 11.‒30. 11.  
Avtorja: Ines Luetić Gusel, Miloš Petrovič  
 

HOTEL SEM RAZKOSATI RESNIČNOST: 12 PRIMEROV METAFORIČNIH, METONIMIČNIH ALI MIMOBEŽNIH 
STIČIŠČ ČEŠKE IN SLOVENSKE POVOJNE POEZIJE  
5. 12. 2019‒18. 1. 2020.  
Avtorja: Borut Gombač, Peter Kuhar  
V sklopu projekta Stičišča slovenske in češke kulture … v literaturi. 
 
 

Likovno razstavišče (8) 
 

BOGDAN BORČIČ: grafike iz zbirke Galerije Božidar Jakac  
5. 1.‒2. 3.  
Kustos: Goran Milovanović 
 

CVETKA HOJNIK: THE DARK SIDE OF THE MOON / TEMNA STRAN MESECA  
6. 3.‒15. 4.  
Kustos: Mario Berdič 
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BOŠTJAN LAH: BRANJA: fotografska razstava  
19. 4.‒1. 6.  
V sklopu 22. Slovenskih dnevov knjige v Mariboru 
 
IRENA GAYATRI HORVAT: GOZDNI ABECEDARIJ  
5. 6.‒17. 6.  
Kustos: Mario Berdič  
AKTI: IZ UMETNIŠKE IN DOKUMENTARNE ZAPUŠČINE BOGA ČERINA  
20. 6.‒31. 8.  
Izbor: Gabrijela Kolbič 
 
BOJAN GOLČAR: POSLEDICE – DAN PO JUTRIŠNJEM: fotografska razstava  
5. 9.‒18. 9.  
V sklopu Festivala fotografije Maribor 2019 
 
VIDNO IN NEVIDNO GLEDALIŠČE* 
21. 9. ‒16. 11.  
V vseh razstaviščih UKM 
 
»KO JE DRUGIČ UDARIL V VRATA, SEM ČEZ LUKNJO PRELEPILA PLAKAT«  
22. 11.‒30. 11.  
Gostujoča razstava v sklopu mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami 
 
NENAD OPAČIĆ: ODA BAROKA DO KIBORGA  
5. 12. 2019‒4. 1. 2020  
Kustos: Mario Berdič 
 
Avla (10) 
 
IZ PREGNANSTVA PO 100 LETIH …: razstava o Ivu Andriću  
12. 2.‒2. 3.  
Gostujoča razstava Domoznanskega muzeja Travnik 
 
MIRO VLAŠIĆ: HAKUNA MATATA: fotografska razstava  
4. 3.‒18. 3. 
 
BOOKCONNECT: fotografska razstava  
20. 3.‒1. 4.  
Del projekta Bookconnect društev Sonček Maribor in Kreativci Zenica 
 
NA DVORU: razstava karikatur Franca Jurija  
2. 4.‒15. 4.  
Gostujoča razstava Narodnega muzeja Slovenije 
 
NIKOLI NE VEŠ, V KATEREM MEDPROSTORJU SE SKRIVA NAJČAROBNEJŠI BRALNI KOTIČEK: razstava poezije 
Sare Špelec  
19. 4.‒6. 5.  
V sklopu 22. Slovenskih dnevov knjige v Mariboru 
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CHRISTIAN THANHÄUSER: RAZDVOJENE POKRAJINE  
10. 5.‒17. 6. 
 
PORTRETI: IZ UMETNIŠKE IN DOKUMENTARNE ZAPUŠČINE BOGA ČERINA  
20. 6.‒31. 8.  
Izbor: Gabrijela Kolbič 
 
POKRAJINA: fotografska razstava članov Fotokluba Maribor  
5. 9.‒18. 9.  
V sklopu Festivala fotografije Maribor 2019 
 
VIDNO IN NEVIDNO GLEDALIŠČE: gledališki plakati  
21. 9.‒30. 11.  
V vseh razstaviščih UKM.  
Izbor: Gabrijela Kolbič  
KO BOŠ PRIŠEL, PRINESI MI ROŽE: fotografska razstava članov Fotografskega društva TOTIFOTO  
2. 12. 2019‒4. 1. 2020 
 
Časopisna čitalnica 
VIDEO STANDARDI USTVARJAJO GLOBALNI ODER  
14.‒21. 10.  
Avtorica: Renata Močnik 
 
Razstavišče 1. Nadstropje 
ŠTAJER-MARK: po sledovih skupne zgodovine  
8.‒30. 3.  
Gostujoča razstava projektne skupine Univerze v Gradcu 
 
Miklošičeva ulica 
VIDNO IN NEVIDNO GLEDALIŠČE: ulična postavitev  
21. 9. 2019 ‒15. 1. 2020  
Tudi v razstaviščih v UKM 
 
Rojstna hiša Rudolfa Maistra, Kamnik 
NAŠI MEJNIKI  
15. 5.  
Avtorici: Alenka Juvan, dr. Vlasta Stavbar  
UKM je soorganizator razstave. 
 
 

6.2. PRIREDITVE V UKM - v organizaciji ali soorganizaciji UKM (80) 
 
 
Januar (3) 
23. 1. LEKSIKON FILOZOFIJE – predstavitev knjige Antona Stresa, Zasedanja s knjigami  
25. 1. VSAKO LETO ENO IME: Ivan in Ljubica Župančič ‒ znanstveno srečanje v sklopu prireditev ob 
mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta - ŠOA 2019  
26. 1. MIGRATIONSPÄDAGOGISCHE INCIDENTS – mednarodni simpozij, dogodek v soorganizaciji AČ 
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Februar (6) 
5. 2. Odprtje GLAZERJEVE KNJIŽNICE IN DVEH RAZSTAV – ob kulturnem prazniku  
12. 2. Odprtje razstave in sprehod OB STOLETNICI IZIDA ANDRIĆEVE ZBIRKE EX PONTO – Iz knjižnice v 
mesto  
15. 2. PSIHODRAMA: SPREMEMBA SKOZI AKCIJO ‒ predstavitev knjige Vladimirja Miloševića, Zasedanja s 
knjigami  
19. 2. SEJA SKUPŠČINE KLUBA PRIJATELJEV UKM  
19. 2. MED SODOBNIM IN UNIVERZALNIM: pogovor z mag. Tomažem Svetetom, nagrajencem 
Prešernovega sklada  
27. 2. PREDSTAVITEV PROGRAMA PROSTOVOLJSTVA Popotniškega združenja Slovenije 
 
Marec (10) 
6. 3. Odprtje razstave CVETKA HOJNIK: THE DARK SIDE OF THE MOON / TEMNA STRAN MESECA  
7. 3. PREDSTAVITEV DVEH KNJIG VALTERJA ČUČKOVIČA, Zasedanja s knjigami  
8. 3. Odprtje razstave ŠTAJER-MARK: PO SLEDEH SKUPNE ZGODOVINE  
8. 3. RAZGLEDNICE KOT INOVATIVNI VIR ZA ZGODOVINOPISJE - predavanje mag. Karin Almasy  
12. 3. STO LET VERIGARJEV, PRVIH SLOVENSKIH ZNAMK – predavanje mag. Bojana Bračiča  
13. 3. NATURE RESEARCH - predstavitev e-vira  
21. 3. POEZIJA POVEZUJE – javno branje pesmi ob mednarodnem dnevu poezije in rojstnem dnevu Janka 
Glazerja (pred rektoratom UM)  
26. 3. MIHA MALEŠ: OBRAZI IZ SANJ – predstavitev knjige urednice Brede Ilich Klančnik, Zasedanja s 
knjigami  
28. 3. ANDRIĆ V MARIBORSKI KAZNILNICI – sprehod v sklopu Festivala sprehodov  
29. 3. Predstavitev razstave BOOKCONNECT 
 
April (9) 
2. 4. OKROGLA MIZA O DR. JANEZU DRNOVŠKU OB 30-LETNICI PRVIH DEMOKRATIČNIH VOLITEV V 
PREDSEDSTVU SFRJ  
5. 4. DEMOKRACIJA IN RESNICA – okrogla miza ob knjigi rektorice Univerze na Reki dr. Snježane Prijić-
Samaržija  
9. 4. LITERARNA KRPANKA – predstavitev fanzina  
11. 4. DALJNE KRAJINE IN JAPONSKI VRT – predavanje Alenke Polutnik  
15. 4. ODKRIVAMO MARIBOR – terenska radijska oddaja ob Dnevih knjige  
15. 4. NOVINARSKA KONFERENCA – pred začetkom Dnevov knjige  
16. 4. PREKMURSKI JEZIK MED KNJIŽNO NORMO IN NAREČJEM – predstavitev knjige dr. Marka Jesenška, 
Zasedanja s knjigami  
23. 4. 21. SLOVENSKI DNEVI KNJIGE V MARIBORU »KO TE NAPIŠE KNJIGA« 2019 – slavnostno odprtje, 
tudi odprtje treh razstav  
24. 4. UVOD V POLITIČNO EKONOMIJO IN DRUŽBENO ODGOVORNO DRUŽBO – predstavitev knjige, 
Zasedanja s knjigami 
 
Maj (5) 
8. 5. BELA KNJIGA O PREVAJANJU 2018 – predstavitev zbornika, Zasedanja s knjigami  
15. 5. CHRISTIAN THANHÄUSER – pogovor z umetnikom in založnikom, dogodek AČ  
15. 5. Odprtje razstave NAŠI MEJNIKI (Rojstna hiša Rudolfa Maistra, Kamnik)  
20. 5. OMIZJE OB 100-LETNICI ROJSTVA DR. VANEKA ŠTIFTARJA - Spominjanja (organizacija ZKD Maribor 
in JSKD Maribor)  
28. 5. SLOVENIKA – predstavitev časopisa za kulturo, znanost in izobraževanje iz Beograda 
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Junij (7)  
4. 6. NA ŠTUDENTA OSREDINJENO POUČEVANJE – predstavitev knjige dr. Slavka Cvetka, Zasedanja s 
knjigami  
8. 6. DAN PRIMOŽA TRUBARJA ‒ dogodek ob razstavi, Spominjanja  
13. 6. PREDSTAVITEV STORITEV IN DEJAVNOSTI UKM – Teden vseživljenjskega učenja  
13. 6. SPOMINI IN SPOZNANJA: DIPLOMAT, PRAVNIK, POLITIK – predstavitev knjige Ernesta Petriča, 
Zasedanja s knjigami  
17. 6. POSLUŠAM IN TIPAM – predstavitev študentskega projekta  
20. 6. PROQUEST ONE ACADEMIC – predstavitev e-vira  
20. 6. IZ UMETNIŠKE IN DOKUMENTARNE ZAPUŠČINE BOGA ČERINA V UKM – odprtje treh razstav  
 
September (8)  
3. 9. ZDRAVJE IN BOLEZEN NA POHORJU – predstavitev knjige dr. Mojce Ramšak, Zasedanja s knjigami  
5. 9. Odprtje dveh razstav FESTIVALA FOTOGRAFIJE MARIBOR 2019  
6. 9. GREMO NA LUNO – sprehod Iz knjižnice v mesto  
13. 9. POMLAD BARBAROV – predstavitev knjige Jonasa Lüscherja, dogodek Švicarskega kotička (Likovno 
razstavišče)  
19. 9. GORAZD ŠIFRER: PESMI – večmedijska predstavitev pesniške zbirke, Zasedanja s knjigami  
21. 9. Odprtje razstave VIDNO IN NEVIDNO GLEDALIŠČE  
23. 9. KAKO BITI USPEŠNO UNIVERZITETNO MESTO – okrogla miza  
26. 9. InCites – predstavitev spletne platforme  
 
Oktober (16)  
8. 10. LEPOTA V UMETNOSTI SKOZI OČI FIZIKE – predavanje dr. Matjaža Perca, Študentski oktober (Avla)  
8., 9., 10. 10. TRŽNICA POD ARKADAMI, Študentski oktober (pod arkadami)  
9. 10. PREDSTAVITEV NOVEGA USMERJEVALNEGA SISTEMA UKM, Študentski oktober (Velika čitalnica)  
9. 10. DITKA IN FERI LAINŠČEK – glasbeno literarni večer, Študentski oktober (pod arkadami)  
10. 10. 8. ŠAHOVSKI TURNIR UKM, tudi predavanje in razstava, Študentski oktober (Čitalnica ČUK)  
10. 10. PREDSTAVITEV ZBORNIKA O LITERARNI VEČJEZIČNOSTI, Oddelek za germanistiko FF UM  
11. 10. SKUPAJ – branje poezije z brezdomci (Avla)  
14. 10. SLOVENSKO GLEDALIŠČE V TRSTU – predstavitev knjige Bogomile Kravos, Zasedanja s knjigami  
16. 10. Tečaj OŽIVLJANJA IN PRVE POMOČI v projektu Za življenje! (Čitalnica ČUK)  
17. 10. HETERODOKS RAZMIŠLJA O SLOVENSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI – predstavitev filma in 
pogovor z dr. Franjem Štiblarjem  
22. 10. SVETOVNE OPERNE ZVEZDE NA MARIBORSKIH ODRIH – predavanje Marka Koširja  
22., 23., 24. 10. KAJ MORAM VEDETI O ODPRTEM DOSTOPU – predavanja in delavnice, Teden odprtega 
dostopa  
24. 10. PAYWALL – THE BUSINESS OF SCHOLARSHIP – predvajanje dokumentarnega filma, Teden 
odprtega dostopa  
24. 10. OKROGLA MIZA, Teden odprtega dostopa  
25. 10. TEOLOGIJA REFORMATORJA PRIMOŽA TRUBARJA – predstavitev knjige Gerharda Giesemanna, 
Zasedanja s knjigami  
28. 10. BREDA PUGELJ – POGOVOR Z DRAMSKO IGRALKO, Spominjanja  
 
November (11)  
5. 11. OSEBNOSTI SLOVENSKE MEDICINE – znanstveno srečanje  
6. 11. Odprtje gostujoče razstave ZNANSTVENE IN STROKOVNE MONOGRAFIJE TER UNIVERZITETNI 
UČBENIKI AVTORJEV EPF, IZDANI V ZADNJEM DESETLETJU  
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7. 11. POGED IZZA MEJE – predstavitev knjige Bojana Brezigarja, Zasedanja s knjigami  
13. 11. IZGUBLJENA MESTA – ARHEOLOŠKA ISKANJA V DEŽELI MAJEV – predstavitev knjige dr. Ivana 
Šprajca, Zasedanja s knjigami  
14., 15. 11. KONFERENCA ODPRTI RAZISKOVALNI PODATKI V SLOVENIJI IN DELAVNICE ZA RAZISKOVALCE  
14. 11. OXFORD – predstavitev informacijskih virov (Učilnica Brede Filo)  
19. 11. KAJ DELAJO FILOZOFI – predstavitev knjige dr. Danila Šustra, Zasedanja s knjigami  
21. 11. NADA JEVDJENIJEVIĆ BRANDL – pogovor o violinistki, Spominjanja  
22. 11. »ŽE OSEM KRIŽEV« - OSEMDESETLETNICA MARGARET ATWOOD – literarni dogodek  
22. 11. Odprtje razstave »KO JE DRUGIČ UDARIL V VRATA, SEM ČEZ LUKNJO PRELEPILA PLAKAT  
26. 11. V SENCI POLITIKE: OPOZICIJA KOMUNISTIČNI OBLASTI V SLOVENIJI PO LETU 1945 – predstavitev 
knjige dr. Aleša Gabriča, Zasedanja s knjigami  
 
December (5)  
2. 12. Odprtje razstave KO BOŠ PRIŠEL, PRINESI MI ROŽE, Totifoto  
4. 12. PESNICA ‒ predstavitev knjige Toneta Partljiča, Zasedanja s knjigami  
5. 12. Odprtje razstave HOTEL SEM RAZKOSATI RESNIČNOST in NENAD OPAČIĆ: OD BAROKA DO 
KIBORGA, Stičišča slovenske in češke kulture … v literaturi  
5. 12. VEZI MED ČEŠKO IN SLOVENSKO KNJIŽEVNOSTJO - pogovor ob razstavi, Stičišča slovenske in češke 
kulture … v literaturi  
10. 12. MIHA MAZZINI – pogovor z avtorjem, srečanje KP UKM, Bralni klub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 39: Nekateri dogodki, kot so Zasedanja s knjigami, privabijo veliko obiskovalcev. Tako je bilo tudi na 
predstavitvi knjige upokojenega ljubljanskega nadškofa msgr. dr. Antona Stresa Leksikon filozofije, najobsežnejšega 

in najtemeljitejšega leksikona filozofije na Slovenskem. 
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Slika 40: Magnet za obiskovalce UKM je vedno tudi Tone Partljič, tokrat na predstavitvi romana Pesnica z Mitjo 
Čandrom. 

 
 

 
Slika 41: Otvoritev Glazerjeve knjižnice v UKM je vzbudila veliko zanimanje javnosti. 
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Slika 42: Ob koncu otvoritve družbeno angažirane razstave o nasilju nad ženskami je sledila skupinska fotografija 
udeležencev s poudarkom na oranžni barvi, ki je barva kampanje proti nasilju nad deklicami in ženskami. 
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86. LEŠNIK, Tjaša. Dnevi knjige v Mariboru z izjemno bogatim programom. Maribor24.si. 15. apr. 
2019. https://maribor24.si/kultura/dnevi-knjige-v-mariboru-z-izjemno-bogatim-programom. [COBISS.SI-
ID 97394689] 
 
87. LEŠNIK, Tjaša. Poezija na vsakem koraku : v Mariboru pester program, z verzi plačate tudi kavo. Maribor24.si. 
21. mar. 2019. https://maribor24.si/kultura/poezija-na-vsakem-koraku-v-mariboru-pester-program-z-verzi-placate-
tudi-kavo. [COBISS.SI-ID 96972545] 
 
88. Literarna krpanka : fanzin. Delo. [Tiskana izd.]. 9. apr. 2019, letn. 61, št. 82, str. 13, ilustr. ISSN 0350-7521. 
[COBISS.SI-ID 96467201] 
 
89. RIŽNAR, Nataša (oseba, ki intervjuva). Slovenski dnevi knjige v Mariboru. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija 
javni zavod, 2019. Odkrivamo Maribor. https://4d.rtvslo.si/arhiv/odkrivamo-maribor/174608868. [COBISS.SI-
ID 97394177] 
 
90. VIDALI, Petra. Partljičev oče nima več samo komedije. Vecer.com. 4. dec. 2019, ilustr. ISSN 1855-
8380. https://www.vecer.com/partljicev-oce-nima-vec-samo-komedije-10099368. [COBISS.SI-ID 98274561] 
 
91. VIDALI, Petra. Partljičev oče nima več samo komedije : Tone Partljič in Mitja Čander sta predstavila 
Pesnico. Večer. [Tiskana izd.]. 5. dec. 2019, 75, [št.] 280, str. 16, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 98276609] 
 
92. ZEMLJIČ, Petra. S pesmijo v pomlad : Poezija povezuje. Večer. [Tiskana izd.]. 22. mar. 2019, 75, [št.] 67, str. 16, 
ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 96441345] 
 
9 Zgodovina 
93. JUVAN, Alenka, STAVBAR, Vlasta. Naši mejniki : boji za severno mejo in Maistrovi borci s kamniško-domžalskega 
območja. Kamnik: Medobčinski muzej; Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2019. 1 zgibanka (12 str.), fotogr. 
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11, št. 26, str. 10, ilustr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 95955713] 
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http://www.airbeletrina.si/clanek/deset-prostorov-mojega-mesta?fbclid=IwAR0R1IxDCBgIaqgjz44JtJF7soFrhNUWa4X0gTW9qToiJL-86wN6TX5brTs
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97678593?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98298881?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96339969?lang=si
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2.16 Umetniško delo 
19. FERLEŽ, Jerneja, REZMAN, Peter. Maribor paralaksa. Ljubljana: Beletrina, 2019. 391 str., č-b fotogr. Knjižna 
zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-516-2. [COBISS.SI-ID 299997184] 
 
2.17 Katalog razstave 
20. FERLEŽ, Jerneja (avtor, avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor, avtor razstave), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen 
(avtor, avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor, avtor razstave), FERLEŽ, Jerneja (urednik), KOLBIČ, Gabrijela 
(urednik), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (urednik), STAVBAR, Vlasta (urednik). Vidno in nevidno gledališče : v 
zapuščinah in zbirkah Univerzitetne knjižnice Maribor : v poklon stoletnici Slovenskega narodnega gledališča 
Maribor : [Razstavišča UKM, ulična postavitev, 21. september 2019-26. oktober 2019]. Maribor: Univerzitetna 
knjižnica, 2019. [12] str., ilustr. Razstavni katalogi UKM, zv. 11. [COBISS.SI-ID 97296129] 
 
2.19 Radijska ali televizijska oddaja 
21. FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), REZMAN, Peter (intervjuvanec). Maribor paralaksa : Tele M, aktualno-
informativna oddaja TV Maribor, 18. 6. 2019. Maribor: Tele M, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-
m/174622459?fbclid=IwAR1csoWw08l9Aoflc4_BFTk_MjQHjjlnE2VV_CIMu7CWTJyX9z1PG4m0TKA. [COBISS.SI-
ID 96902401] 
 
22. PARTLJIČ, Tone (intervjuvanec), RATEJ, Mateja (intervjuvanec), FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), PLIBERŠEK, 
Lidija (intervjuvanec). Omizje: Kultura spomina - 140 let mariborskega pokopališča : [intervju, oddaja Omizje TV 
Maribor, TV Maribor, 13. nov. 2019. Maribor: TV Maribor, 2019. Omizje TV 
Maribor. https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174652903. [COBISS.SI-ID 97710593] 
 
3.12 Razstava 
23. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (avtor razstave), 
STAVBAR, Vlasta (avtor razstave). Vidno in nevidno gledališče : v zapuščinah in zbirkah Univerzitetne knjižnice 
Maribor : razstavišča Univerzitetne knjižnice Maribor, 21. sep. - 26. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 98263297] 
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
24. FERLEŽ, Jerneja. Nov usmerjevalni sistem UKM : analiza uporabnikov in sodelovanje s študenti : strokovno 
srečanje visokošolske knjižnice: Primeri dobrih praks in novosti, Komisija za razvoj knjižničnega sistema, Fakulteta za 
družbene vede, 12. junij 2019, Ljubljana. https://www.uni-lj.si/knjiznice/novice_in_dogodki/2019052523440765/. 
[COBISS.SI-ID 96919809] 
 
3.25 Druga izvedena dela 
25. FERLEŽ, Jerneja. Iz knjižnice v mesto do nekdanje mariborske kaznilnice : ob stoletnici izida Andrićeve zbirke Ex 
Ponto. [COBISS.SI-ID 98286337] 
 
26. FERLEŽ, Jerneja, REZMAN, Peter. Maribor paralaksa : predstavitev knjige : Mestna knjižnica Velenje, 18. 6. 2019. 
[COBISS.SI-ID 96931073] 
 
27. BRVAR, Andrej, GRDINA, Igor, FERLEŽ, Jerneja, PARTLJIČ, Tone. Mesto spodrezanih korenin : pogovor na 
festivalu Maribor je naš, 18. januar 2019, Cankarjev dom, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 95952129] 
 
28. FERLEŽ, Jerneja. Stik konceptov je lahko koncept : slavnostni govor na slovesnosti v počastitev Prešernovega dne, 
slovenskega kulturnega praznika, Mestne občine Maribor, Minoritska cerkev, 6. februar 2019. [COBISS.SI-
ID 96151297] 
 
29. FERLEŽ, Jerneja, DEMŠAR, Avgust, JURIČ, Zora A., FLISAR, Nino. Valentinov dvojec z Jernejo Ferlež in Avgustom 
Demšarjem : 14. februar 2019, Art kavarna, Maribor. [COBISS.SI-ID 96372225] 
 
 
 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/299997184?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97296129?lang=si
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174622459?fbclid=IwAR1csoWw08l9Aoflc4_BFTk_MjQHjjlnE2VV_CIMu7CWTJyX9z1PG4m0TKA
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174622459?fbclid=IwAR1csoWw08l9Aoflc4_BFTk_MjQHjjlnE2VV_CIMu7CWTJyX9z1PG4m0TKA
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96902401?lang=si
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174652903
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97710593?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98263297?lang=si
https://www.uni-lj.si/knjiznice/novice_in_dogodki/2019052523440765/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96919809?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98286337?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96931073?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/95952129?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96151297?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96372225?lang=si
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Urednik 
30. FERLEŽ, Jerneja (avtor, avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor, avtor razstave), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen 
(avtor, avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor, avtor razstave), FERLEŽ, Jerneja (urednik), KOLBIČ, Gabrijela 
(urednik), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (urednik), STAVBAR, Vlasta (urednik). Vidno in nevidno gledališče : v 
zapuščinah in zbirkah Univerzitetne knjižnice Maribor : v poklon stoletnici Slovenskega narodnega gledališča 
Maribor : [Razstavišča UKM, ulična postavitev, 21. september 2019-26. oktober 2019]. Maribor: Univerzitetna 
knjižnica, 2019. [12] str., ilustr. Razstavni katalogi UKM, zv. 11. [COBISS.SI-ID 97296129] 
 
31. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. FERLEŽ, Jerneja (član uredniškega sveta 
2004-2009, 2014-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 1957-. ISSN 0023-
2424. http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si, http://www.dlib.si/. [COBISS.SI-ID 331277] 
 
32. Časopis za zgodovino in narodopisje. FERLEŽ, Jerneja (član uredniškega odbora 1998-). Maribor: Univerza v 
Mariboru: Zgodovinsko društvo Maribor, 1904-. ISSN 0590-5966. https://www.czn.si/index.php/sl/digitalni-arhiv. 
[COBISS.SI-ID 769284] 
 
Intervjuvanec 
33. RIŽNAR, Nataša (oseba, ki intervjuva). Slovenski dnevi knjige v Mariboru. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija 
javni zavod, 2019. Odkrivamo Maribor. https://4d.rtvslo.si/arhiv/odkrivamo-maribor/174608868. [COBISS.SI-
ID 97394177] 
 
34. ZEMLJIČ, Petra. V Mariboru razstava ob stoletnici Andrićeve zbirke Ex Ponto. Slovenska tiskovna agencija. 12. 
feb. 2019. ISSN 1854-214X. https://www.sta.si/2604971/v-mariboru-razstava-ob-stoletnici-andriceve-zbirke-ex-
ponto?q=v,maribor,razstav,ob,stolet. [COBISS.SI-ID 96971265] 
 
35. ZEMLJIČ, Petra. Iz pregnanstva po 100 letih : Ivo Andrić : ob 100. obletnici izida zbirke Ex ponto, prve knjige Iva 
Andića, ... Večer. [Tiskana izd.]. 14. feb. 2019, leto 75, št. 36, str. 16, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 14146078] 
 
Oseba, ki intervjuva 
36. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Pogovor in predstavitev knjige Mojce Ramšak - Zdravje in bolezen na Pohorju : 
Knjižnica Selnica ob Dravi, 21. november 2019. [COBISS.SI-ID 97712129] 
 
Recenzent 
37. RATEJ, Mateja (urednik). Biografija na prehodu v digitalnost. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 184 str. 
Življenja in dela, 22, Biografske študije, 15. ISBN 978-961-05-0226-5. ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 301989376] 
 
Drugo 
38. ASE/TZ. Zdravniki na Slovenskem od nekdaj tesno vpeti v okolja, kjer so delovali. Slovenska tiskovna agencija. 5. 
nov. 2019. ISSN 1854-214X. https://www.sta.si/2694032/zdravniki-na-slovenskem-od-nekdaj-tesno-vpeti-v-okolja-
kjer-so-delovali. [COBISS.SI-ID 98272513] 
 
39. PERŠAK, Aljoša. Tudi Arsenovič za urednika želi Pušenjaka : občinski časopis. Večer. [Tiskana izd.]. 26. okt. 2019, 
75, [št.] 248, str. 8, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 97664513] 
 
 
BORUT GOMBAČ 
1.05 Poljudni članek 
1. GOMBAČ, Borut. "Papri'te še kaj!". Knjižničarske novice. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 29, št. 5/6, str. 64. ISSN 0353-
9237. [COBISS.SI-ID 98137601] 
 
1.22 Intervju 
2. GOMBAČ, Borut (intervjuvanec). Čevlji in mariborski Šumi : Borut Gombač, pesnik. Seniorji.info. 28. dec. 2019, 
ilustr. https://www.seniorji.info/cevlji-in-mariborski-sumi-10108512. [COBISS.SI-ID 98280705] 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97296129?lang=si
http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/
http://www.dlib.si/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/331277?lang=si
https://www.czn.si/index.php/sl/digitalni-arhiv
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/769284?lang=si
https://4d.rtvslo.si/arhiv/odkrivamo-maribor/174608868
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97394177?lang=si
https://www.sta.si/2604971/v-mariboru-razstava-ob-stoletnici-andriceve-zbirke-ex-ponto?q=v,maribor,razstav,ob,stolet
https://www.sta.si/2604971/v-mariboru-razstava-ob-stoletnici-andriceve-zbirke-ex-ponto?q=v,maribor,razstav,ob,stolet
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96971265?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/14146078?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97712129?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/301989376?lang=si
https://www.sta.si/2694032/zdravniki-na-slovenskem-od-nekdaj-tesno-vpeti-v-okolja-kjer-so-delovali
https://www.sta.si/2694032/zdravniki-na-slovenskem-od-nekdaj-tesno-vpeti-v-okolja-kjer-so-delovali
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98272513?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97664513?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98137601?lang=si
https://www.seniorji.info/cevlji-in-mariborski-sumi-10108512
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98280705?lang=si


 150 

3. GOMBAČ, Borut (intervjuvanec). Čevlji in mariborski Šumi : Borut Gombač, pesnik. Večer. [Tiskana izd.]. 28. dec. 
2019, 75, [št.] 298, str. 16-17, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 97991937] 
 
2.16 Umetniško delo 
4. GOMBAČ, Borut. Psiček iz megle. 1. objava. Maribor: Obzorja, 2019. ISBN 978-961-230-425-
6. https://www.biblos.si/isbn/9789612304256, http://books.apple.com/si/book/isbn9789612304256. [COBISS.SI-
ID 97383425] 
 
5. GOMBAČ, Borut. Psiček iz megle [Elektronski vir]. 1. objava. Maribor: Obzorja, 2019. ISBN 978-961-230-452-
2. https://l.audibook.si/YITMWrosB1. [COBISS.SI-ID 97651713] 
 
6. GOMBAČ, Borut. S konico konice jezika. Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2019. 91 str. Zbirka Sončnica, 
vsa nora od svetlobe. ISBN 978-961-7016-66-6. [COBISS.SI-ID 302240768] 
 
3.12 Razstava 
7. KUHAR, Peter (avtor razstave), GOMBAČ, Borut (avtor razstave). Hotel sem razkosati resničnost : 12 primerov 
metaforičnih, metonimičnih ali mimobežnih stičišč češke in slovenske povojne poezije : razstava v sklopu projekta 
Stičišča češke in slovenske kulture, Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 5. december 2019- 1. februar 
2020. [COBISS.SI-ID 98278145] 
 
Prevajalec 
8. GILLIS, John R. Mladina in zgodovina : tradicije in spremembe v evropskih starostnih odnosih od 1770 do danes. 1. 
ponatis. Maribor: Aristej, 2019. 295 str. Dialogi, letn. 2, knj. 2. ISBN 978-961-220-024-4. [COBISS.SI-ID 97418497] 
 
Avtor dodatnega besedila 
9. ZUPANČIČ, Karmen. Tango. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2019. 81 str., fotogr. Knjižna zbirka Frontier, Proza, 
135. ISBN 978-961-7030-56-3. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 96140033] 
 
Oseba, ki intervjuva 
10. KUHAR, Peter (intervjuvanec), ŠURLA, Andrej (intervjuvanec). Vezi med češko in slovensko književnostjo : 
pogovor ob odprtju razstave, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 5. decembra 2019. [COBISS.SI-
ID 98279425] 
 
 
ALEKSANDRA GRAJFONER 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 
1. STAVBAR, Vlasta, GRAJFONER, Aleksandra. Cultural heritage of Maribor just a click away. V: MILORADOVIĆ, Maša 
(ur.), VUKIĆEVIĆ, Dejan (ur.). Posebne zbirke u kontekstu zaštite kulturnog nasleđa i kao podsticaj kulturnog razvoja 
: zbornik radova sa međunarodne konferencije Odeljenja posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije, Beograd, 2-4. 
oktobar 2017. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 2019. Str. 759-775, ilustr. ISBN 978-86-7035-436-4. [COBISS.SI-
ID 98022657] 
 
 
JERNEJA GRAŠIČ 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
1. FERLEŽ, Jerneja, GRAŠIČ, Jerneja, JANŽEKOVIČ, Boža, LORENC, Vesna, PUKŠIČ, Valerija, VNUK, Klavdija. Nov 
usmerjevalni sistem Univerzitetne knjižnice Maribor = New signage system in the University of Maribor 
Library. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 63, št. 1-2, 
str. 191-226, ilustr. ISSN 0023-2424. [COBISS.SI-ID 97458689] 
 
 
 
 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97991937?lang=si
https://www.biblos.si/isbn/9789612304256
http://books.apple.com/si/book/isbn9789612304256
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97383425?lang=si
https://l.audibook.si/YITMWrosB1
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97651713?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/302240768?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98278145?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97418497?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96140033?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98279425?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98022657?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97458689?lang=si
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3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
2. GRAŠIČ, Jerneja. Klik do PDF : strokovno srečanje visokošolske knjižnice: Primeri dobrih praks in novosti, Komisija 
za razvoj knjižničnega sistema, Fakulteta za družbene vede, 12. junij 2019, Ljubljana. https://www.uni-
lj.si/knjiznice/novice_in_dogodki/2019052523440765/. [COBISS.SI-ID 96920065] 
 
3. KOREZ, Bernarda, GRAŠIČ, Jerneja. Objavljanje v odprtem dostopu? : predavanje na konferenci "Odprti 
raziskovalni podatki" v Sloveniji, Univerza v Mariboru, 15. november 2019, Maribor. https://www.rd-
alliance.org/system/files/documents/Korez_Grasic_Objavljanje%20v%20odprtem%20dostopu_final.pdf. 
[COBISS.SI-ID 97958913] 
 
4. GRAŠIČ, Jerneja. Vtičnik DPV (Detektor podobnih vsebin) za Moodle : strokovno srečanje visokošolske knjižnice: 
Primeri dobrih praks in novosti, Komisija za razvoj knjižničnega sistema, Fakulteta za družbene vede, 12. junij 2019, 
Ljubljana. https://www.uni-lj.si/knjiznice/novice_in_dogodki/2019052523440765/. [COBISS.SI-ID 96920321] 
 
3.25 Druga izvedena dela 
5. PETROVIČ, Miloš, GRAŠIČ, Jerneja, KLEMENČIČ, Brina. Elektronski viri, aplikacije, orodja in delo z njimi : 
predavanje na Ekonomsko-poslovni fakulteti, 9. maj 2019, Maribor. https://libguides.ukm.um.si/DR-EPF. [COBISS.SI-
ID 97962497] 
 
6. KOREZ, Bernarda, GRAŠIČ, Jerneja, KLEMENČIČ, Brina. Kaj moram vedeti o odprtem dostopu? : predavanje, 
čitalnica ČUK Univerzitetne knjižnice Maribor, 22., 23. in 24. oktober 
2019. https://libguides.ukm.um.si/ld.php?content_id=32569717. [COBISS.SI-ID 97961729] 
 
7. PETROVIČ, Miloš, GRAŠIČ, Jerneja. Navajanje virov in oddaja dela v DKUM : predavanje v Učilnici Brede Filo, 4. 
december 2019, Maribor. https://libguides.ukm.um.si/ekonomija. [COBISS.SI-ID 97962753] 
 
8. OJSTERŠEK, Milan, PETROVIČ, Miloš, GRAŠIČ, Jerneja, KLEMENČIČ, Brina. Preverjanje podobnih vsebin, EndNote in 
orodja za delo z informacijskimi viri : predavanje v dvorani Borisa Podrecce, Univerza v Mariboru, 3. 4. 2019. 
[COBISS.SI-ID 96446465] 
 
 
BOŽA JANŽEKOVIČ 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
1. JANŽEKOVIČ, Boža, MILINOVIĆ, Zorica. Knjižnični prostori in kakovost študija medicine na Univerzi v Mariboru = 
Library premises and quality of medical studies at the University of Maribor. Knjižnica : revija za področje 
bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 63, št. 1-2, str. 163-190, ilustr. ISSN 0023-2424. 
[COBISS.SI-ID 97462273] 
 
2. FERLEŽ, Jerneja, GRAŠIČ, Jerneja, JANŽEKOVIČ, Boža, LORENC, Vesna, PUKŠIČ, Valerija, VNUK, Klavdija. Nov 
usmerjevalni sistem Univerzitetne knjižnice Maribor = New signage system in the University of Maribor 
Library. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 63, št. 1-2, 
str. 191-226, ilustr. ISSN 0023-2424. [COBISS.SI-ID 97458689] 
 
3.25 Druga izvedena dela 
3. ŽIBERNA, Igor, JANŽEKOVIČ, Boža, MOČNIK, Renata. Gremo na luno : sprehod iz serije Iz knjižnice v mesto tokrat v 
Glazerjevi dvorani UKM, 6. sep. 2019. [COBISS.SI-ID 98283009] 
 
Urednik 
4. 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] 
 
5. Seznam novosti. JANŽEKOVIČ, Boža (urednik 2002-, tehnični urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna 
knjižnica, 2002-. ISSN 2386-026X. http://www.ukm.um.si/novosti. [COBISS.SI-ID 82301953] 
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Recenzent 
6. Scopolia : glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije. JANŽEKOVIČ, Boža (recenzent 2019). Ljubljana: Prirodoslovni 
muzej Slovenije, 1978-. ISSN 0351-0077. http://www.pms-lj.si/si/o-nas/arhiv-
publikacij/scopolia, http://www.dlib.si. [COBISS.SI-ID 15960578] 
 
 
DEJAN KAC 
1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu 
1. KAC, Dejan. Travner, Vladimir. Mariborski biografski leksikon. http://www.ukm.um.si/travner-vladimir. 
[COBISS.SI-ID 97970177] 
 
 
BRANKA KEREC 
1.02 Pregledni znanstveni članek 
1. KEREC, Branka, SEMLIČ RAJH, Zdenka, ŠPIČEK, Miha, ŠAUPERL, Alenka. Fotografije v arhivih, knjižnicah in muzejih 
= Photographic collections in archives, libraries and museums. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in 
informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. okt. 2019, 63, [št.] 3, str. 79-104, ilustr. ISSN 0023-
2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7985. [COBISS.SI-ID 13458691] 
 
2. ŠKORO BABIĆ, Aida, KEREC, Branka, ŠPIČEK, Miha, ŠAUPERL, Alenka. Občutljivi osebni podatki v gradivu arhivov, 
knjižnic in muzejev ter v podatkih o njem = Sensitive personal data in the fonds and records of archives, libraries 
and museums. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. okt. 2019, 63, 
[št.] 3, str. 105-129, ilustr. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7986. [COBISS.SI-
ID 13466627] 
 
1.04 Strokovni članek 
3. KEREC, Branka. Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah - kako daleč smo? : vtisi z delovnega 
srečanja, Ptuj, 9. maj 2019. Knjižničarske novice. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 29, št. 3/4, str. 32-35, ilustr. ISSN 0353-
9237. http://old.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/v2/file/pdf/stevilka/kn-3-4-19.pdf. [COBISS.SI-ID 97800193] 
 
1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 
4. KEREC, Branka. Obrada fotografij u slovenskim knjižnicama. V: WILLER, Mirna (ur.), NAGRADIĆ HABUS, Sunčica 
(ur.), KRKLEC, Vlasta (ur.). Upravljanje podacima u AKM zajednici. [Zagreb]: Hrvatsko muzejsko društvo, 2019. Str. 
[16]. [COBISS.SI-ID 97938945] 
 
Urednik 
5. Seznam novosti. KEREC, Branka (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 
2386-026X. http://www.ukm.um.si/novosti. [COBISS.SI-ID 82301953] 
 
6. Knjižničarske novice. KEREC, Branka (član uredniškega odbora 2017-). Ljubljana: NUK, 1991-. ISSN 0353-
9237. http://www.nuk.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 650248] 
 
7. Organizacija znanja : OZ. Kerec, Branka (član uredniškega odbora 2019). [Online izd.]. Maribor: IZUM, 2002-. ISSN 
1580-9803. [COBISS.SI-ID 119257600] 
 
 
BRINA KLEMENČIČ 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
1. KLEMENČIČ, Brina. Odprta znanost: kje smo? : predstavitev vprašalnika NI4OS-Europe : predavanje na konferenci 
"Odprti raziskovalni podatki" v Sloveniji, Univerza v Mariboru, 14. november 2019, Maribor. https://www.rd-
alliance.org/system/files/documents/Klemencic_NI4OS_survey_0.pdf. [COBISS.SI-ID 97959937] 
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3.25 Druga izvedena dela 
2. PETROVIČ, Miloš, GRAŠIČ, Jerneja, KLEMENČIČ, Brina. Elektronski viri, aplikacije, orodja in delo z njimi : 
predavanje na Ekonomsko-poslovni fakulteti, 9. maj 2019, Maribor. https://libguides.ukm.um.si/DR-EPF. [COBISS.SI-
ID 97962497] 
 
3. KOREZ, Bernarda, GRAŠIČ, Jerneja, KLEMENČIČ, Brina. Kaj moram vedeti o odprtem dostopu? : predavanje, 
čitalnica ČUK Univerzitetne knjižnice Maribor, 22., 23. in 24. oktober 
2019. https://libguides.ukm.um.si/ld.php?content_id=32569717. [COBISS.SI-ID 97961729] 
 
4. OJSTERŠEK, Milan, PETROVIČ, Miloš, GRAŠIČ, Jerneja, KLEMENČIČ, Brina. Preverjanje podobnih vsebin, EndNote in 
orodja za delo z informacijskimi viri : predavanje v dvorani Borisa Podrecce, Univerza v Mariboru, 3. 4. 2019. 
[COBISS.SI-ID 96446465] 
 
 
GABRIJELA KOLBIČ 
1.05 Poljudni članek 
1. KOLBIČ, Gabrijela. Glazerjeva knjižnica v Univerzitetni knjižnici Maribor. UMniverzum : interna revija Univerze v 
Mariboru. jun. 2019, št. 9, str. 34, ilustr. ISSN 2463-9303. [COBISS.SI-ID 97172225] 
 
1.25 Drugi sestavni deli 
2. GLAZER, Alenka (intervjuvanec), KOLBIČ, Gabrijela (intervjuvanec), PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), 
STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). Glazerjeva knjižnica : Tele M, TV Maribor. MMC RTV SLO : prvi multimedijski 
portal. 7. feb. 2019. ISSN 1581-372X. https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174594119. [COBISS.SI-ID 96970753] 
 
2.16 Umetniško delo 
3. KOLBIČ, Gabrijela. Kralj Srečko ali O kuharjevi kapi : pravljica, lutkovna igrica za majhne otroke in dramski prizor 
za večje otroke. 1. izd. Maribor: Aristej, 2019. 44 str., ilustr. Zbirka Lutkovni oder, knj. 10. ISBN 978-961-220-126-5. 
[COBISS.SI-ID 97735169] 
 
2.17 Katalog razstave 
4. STAVBAR, Vlasta, KOLBIČ, Gabrijela, LONČAR, Nina (urednik). Včasih zasebno --- : iz osebnih zapuščin : [Glazerjeva 
knjižnica v UKM, iz osebne zapuščine Janka Glazerja : Knjižno razstavišče UKM, 5. februar 2019 - 31. marec 2019]. 
Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2019. 16 str., ilustr. Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 10. [COBISS.SI-
ID 96110081] 
 
5. FERLEŽ, Jerneja (avtor, avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor, avtor razstave), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen 
(avtor, avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor, avtor razstave), FERLEŽ, Jerneja (urednik), KOLBIČ, Gabrijela 
(urednik), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (urednik), STAVBAR, Vlasta (urednik). Vidno in nevidno gledališče : v 
zapuščinah in zbirkah Univerzitetne knjižnice Maribor : v poklon stoletnici Slovenskega narodnega gledališča 
Maribor : [Razstavišča UKM, ulična postavitev, 21. september 2019-26. oktober 2019]. Maribor: Univerzitetna 
knjižnica, 2019. [12] str., ilustr. Razstavni katalogi UKM, zv. 11. [COBISS.SI-ID 97296129] 
 
3.12 Razstava 
6. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (avtor razstave), 
STAVBAR, Vlasta (avtor razstave). Vidno in nevidno gledališče : v zapuščinah in zbirkah Univerzitetne knjižnice 
Maribor : razstavišča Univerzitetne knjižnice Maribor, 21. sep. - 26. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 98263297] 
 
3.25 Druga izvedena dela 
7. KOLBIČ, Gabrijela. Zapuščina Emerika Berana v Zbirki drobnih tiskov Univerzitetne knjižnice Maribor - slikovno in 
neknjižno gradivo drobnih tiskov : delovno srečanje Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah, 9. maj 
2019 v razstavišču Knjižnice Ivana Potrča na Ptuju. [COBISS.SI-ID 98230529] 
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Urednik 
8. ČERIN, Bogo (umetnik, fotograf), KOLBIČ, Gabrijela (urednik), STAVBAR, Vlasta (urednik). Bogo Čerin : 1947-2017. 
Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2019. 60 str., ilustr. Zbirka Osebnosti, 6. [COBISS.SI-ID 96891649] 
 
9. FERLEŽ, Jerneja (avtor, avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor, avtor razstave), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen 
(avtor, avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor, avtor razstave), FERLEŽ, Jerneja (urednik), KOLBIČ, Gabrijela 
(urednik), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (urednik), STAVBAR, Vlasta (urednik). Vidno in nevidno gledališče : v 
zapuščinah in zbirkah Univerzitetne knjižnice Maribor : v poklon stoletnici Slovenskega narodnega gledališča 
Maribor : [Razstavišča UKM, ulična postavitev, 21. september 2019-26. oktober 2019]. Maribor: Univerzitetna 
knjižnica, 2019. [12] str., ilustr. Razstavni katalogi UKM, zv. 11. [COBISS.SI-ID 97296129] 
 
10. Seznam novosti. KOLBIČ, Gabrijela (urednik 2004-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 
2386-026X. http://www.ukm.um.si/novosti. [COBISS.SI-ID 82301953] 
 
 
BERNARDA KOREZ 
1.04 Strokovni članek 
1. KOREZ, Bernarda. Kako povečati vpliv in odmevnost raziskovalca?. UMniverzum : interna revija Univerze v 
Mariboru. jun. 2019, št. 9, str. 20-21, ilustr. ISSN 2463-9303. [COBISS.SI-ID 97168897] 
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
2. KOREZ, Bernarda, GRAŠIČ, Jerneja. Objavljanje v odprtem dostopu? : predavanje na konferenci "Odprti 
raziskovalni podatki" v Sloveniji, Univerza v Mariboru, 15. november 2019, Maribor. https://www.rd-
alliance.org/system/files/documents/Korez_Grasic_Objavljanje%20v%20odprtem%20dostopu_final.pdf. 
[COBISS.SI-ID 97958913] 
 
3.25 Druga izvedena dela 
3. KOREZ, Bernarda, GRAŠIČ, Jerneja, KLEMENČIČ, Brina. Kaj moram vedeti o odprtem dostopu? : predavanje, 
čitalnica ČUK Univerzitetne knjižnice Maribor, 22., 23. in 24. oktober 
2019. https://libguides.ukm.um.si/ld.php?content_id=32569717. [COBISS.SI-ID 97961729] 
 
4. LEGAT, Dunja, KOREZ, Bernarda. Kako povečati vpliv in odmevnost raziskovalca? : predavanje v dvorani Borisa 
Podrecce, Univerza v Mariboru, 28. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 96445953] 
 
5. KOREZ, Bernarda. Nepoštene založniške prakse - zanesljivi viri : predavanje v Učilnici Brede Filo, 10. april 2019, 
Maribor. https://libguides.ukm.um.si/c.php?g=656253. [COBISS.SI-ID 97961985] 
 
 
DUNJA LEGAT 
1.05 Poljudni članek 
1. LEGAT, Dunja. Kaj moram vedeti o odprtem dostopu?. Blog COBISS : poti do znanja. 25. 2. 2019. ISSN 2536-
2836. http://blog.cobiss.si/2019/02/25/kaj-moram-vedeti-o-odprtem-dostopu/. [COBISS.SI-ID 96224513] 
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
2. LEGAT, Dunja. Nacionalne iniciative odprte znanosti : primeri dobrih praks : predavanje na konferenci "Odprti 
raziskovalni podatki" v Sloveniji, Univerza v Mariboru, 14. november 2019, Maribor. https://www.rd-
alliance.org/system/files/documents/Legat_NI4OS_dobre%20prakse.pdf. [COBISS.SI-ID 97959681] 
 
3. LEGAT, Dunja. Novo obdobje sodelovanja : predstavitev projekta Ni4OS : predavanje na konferenci "Odprti 
raziskovalni podatki" v Sloveniji, Univerza v Mariboru, 14. november 2019, Maribor. https://www.rd-
alliance.org/system/files/documents/Legat_Novo%20obdobje%20sodelovanja_predstavitev%20projekta%20NI4OS
.pdf. [COBISS.SI-ID 97959425] 
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4. LEGAT, Dunja. Odprti in FAIR podatki : načrti projekta NI4OS-Europe : predavanje na konferenci "Odprti 
raziskovalni podatki" v Sloveniji, Univerza v Mariboru, 14. november 2019, Maribor. https://www.rd-
alliance.org/system/files/documents/Legat_Odprti%20in%20FAIR%20podatki_NI4OS%20projekt_V1.pdf. 
[COBISS.SI-ID 97959169] 
 
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 
5. LEGAT, Dunja. Akademsko založništvo, e-knjiga in odprti dostop : na 24. srečanju slovenskih mladinskih pisateljev, 
19. 9. 2019, Murska Sobota. [COBISS.SI-ID 97301761] 
 
3.25 Druga izvedena dela 
6. LEGAT, Dunja, KOREZ, Bernarda. Kako povečati vpliv in odmevnost raziskovalca? : predavanje v dvorani Borisa 
Podrecce, Univerza v Mariboru, 28. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 96445953] 
 
7. HOJNIK, Janja (diskutant), GYÖRKÖS, József (diskutant), REN, Zoran (diskutant), STOŽER, Andraž (avtor razstave), 
LEGAT, Dunja (diskutant). Ogled dokumentarnega filma Paywall in okrogla miza "Odprimo:um" : Čitalnica ČUK, 
UKM, 24.10.2019. [COBISS.SI-ID 98282497] 
 
 
NINA LONČAR 
1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
1. LONČAR, Nina. Od velike enotnosti do bolečih razkolov : politična organiziranost pod okriljem KP v Julijski krajini. 
V: JEVNIKAR, Ivo (ur.). Boj za narodne pravice in demokracijo : povojno obnavljanje političnega življenja Slovencev v 
sedanjih mejah Italije. Trst: Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček; Gorica: Krožek Anton Gregorčič, 2019. Str. 37-
48, fotogr. Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček, 50. [COBISS.SI-ID 97817345] 
 
2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid 
2. Wilhelm Tegetthoff. LONČAR, Nina. Maribor: Univerzitetna knjižnica, Enota za domoznanstvo, 2010-
. http://www.tegetthoff.si/. [COBISS.SI-ID 66581761] 
 
Urednik 
3. Mariborski biografski leksikon. LONČAR, Nina (urednik 2006-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, Enota za 
domoznanstvo, 2006-. http://www.ukm.um.si/mariborski-biografski-leksikon. [COBISS.SI-ID 66582017] 
 
4. Univerzitetna knjižnica Maribor. LONČAR, Nina (glavni urednik 2012-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, [199-]-. 
ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113] 
 
5. STAVBAR, Vlasta, KOLBIČ, Gabrijela, LONČAR, Nina (urednik). Včasih zasebno --- : iz osebnih zapuščin : [Glazerjeva 
knjižnica v UKM, iz osebne zapuščine Janka Glazerja : Knjižno razstavišče UKM, 5. februar 2019 - 31. marec 2019]. 
Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2019. 16 str., ilustr. Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 10. [COBISS.SI-
ID 96110081] 
 
 
VESNA LORENC 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
1. FERLEŽ, Jerneja, GRAŠIČ, Jerneja, JANŽEKOVIČ, Boža, LORENC, Vesna, PUKŠIČ, Valerija, VNUK, Klavdija. Nov 
usmerjevalni sistem Univerzitetne knjižnice Maribor = New signage system in the University of Maribor 
Library. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 63, št. 1-2, 
str. 191-226, ilustr. ISSN 0023-2424. [COBISS.SI-ID 97458689] 
 
 
 
 
 

https://www.rd-alliance.org/system/files/documents/Legat_Odprti%20in%20FAIR%20podatki_NI4OS%20projekt_V1.pdf
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https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97959169?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97301761?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96445953?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98282497?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97817345?lang=si
http://www.tegetthoff.si/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/66581761?lang=si
http://www.ukm.um.si/mariborski-biografski-leksikon
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/66582017?lang=si
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https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/64538113?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96110081?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97458689?lang=si
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RENATA MOČNIK 
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 
1. MOČNIK, Renata. PATLIB Center the University of Maribor : vabljeno predavanje : The PATLIB Sumit, Porto, 
Portugal, 6. -7. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 96770561] 
 
3.25 Druga izvedena dela 
2. ŽIBERNA, Igor, JANŽEKOVIČ, Boža, MOČNIK, Renata. Gremo na luno : sprehod iz serije Iz knjižnice v mesto tokrat v 
Glazerjevi dvorani UKM, 6. sep. 2019. [COBISS.SI-ID 98283009] 
 
3. MOČNIK, Renata. The PATLIB centresʹ needs : [vodenje delavnice] : The PATLIB Summit, Porto, Portugal, 6. -7. 5. 
2019. [COBISS.SI-ID 96771073] 
 
Urednik 
4. Seznam novosti. MOČNIK, Renata (urednik 2014-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 
2386-026X. http://www.ukm.um.si/novosti. [COBISS.SI-ID 82301953] 
 
 
ZDENKA PETERMANEC 
1.25 Drugi sestavni deli 
1. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor popoldne odprtje knjižnice Janka Glazer : 
Do popoldneva, Radio Maribor. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 5. feb. 2019. ISSN 1581-
372X. https://4d.rtvslo.si/arhiv/do-popoldneva/174593506. [COBISS.SI-ID 96970497] 
 
2. GLAZER, Alenka (intervjuvanec), KOLBIČ, Gabrijela (intervjuvanec), PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), 
STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). Glazerjeva knjižnica : Tele M, TV Maribor. MMC RTV SLO : prvi multimedijski 
portal. 7. feb. 2019. ISSN 1581-372X. https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174594119. [COBISS.SI-ID 96970753] 
 
Urednik 
3. Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto ... PETERMANEC, Zdenka (odgovorni urednik 2009-). 
Maribor: Univerzitetna knjižnica, [19--]-. [COBISS.SI-ID 33143041] 
 
4. Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje. PETERMANEC, Zdenka (član uredniškega sveta 2015-). 
Beograd: Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine: = Nacionalni svet slovenske narodne manjšine, 2015-
. http://slovenci.rs/slovenika/. [COBISS.SI-ID 85326593] 
 
5. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. PETERMANEC, Zdenka (član uredniškega 
odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 1957-. ISSN 0023-
2424. http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si, http://www.dlib.si/. [COBISS.SI-ID 331277] 
 
Drugo 
6. ŠIFRER, Gorazd (umetnik). Gorazd Šifrer - 
Pesmi. https://www.youtube.com/watch?v=lv97czXi1tk&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 97504769] 
 
 
MILOŠ PETROVIČ  
1.25 Drugi sestavni deli 
1. PETROVIČ, Miloš (intervjuvanec). Poudarki posveta Plagiatorstvo in pristopi k detekciji podobnih vsebin : Do 
popoldneva, Radio Maribor. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 20. feb. 2019. ISSN 1581-
372X. https://4d.rtvslo.si/arhiv/do-popoldneva/174596888. [COBISS.SI-ID 96972033] 
 
3.12 Razstava 
2. LUETIĆ GUSEL, Ines, PETROVIČ, Miloš. Znanstvene in strokovne monografije ter univerzitetni učbeniki avtorjev 
EPF, izdani v zadnjem desetletju. [COBISS.SI-ID 13438748] 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96770561?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98283009?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96771073?lang=si
http://www.ukm.um.si/novosti
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/82301953?lang=si
https://4d.rtvslo.si/arhiv/do-popoldneva/174593506
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96970497?lang=si
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174594119
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96970753?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/33143041?lang=si
http://slovenci.rs/slovenika/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/85326593?lang=si
http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/
http://www.dlib.si/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/331277?lang=si
https://www.youtube.com/watch?v=lv97czXi1tk&feature=youtu.be
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97504769?lang=si
https://4d.rtvslo.si/arhiv/do-popoldneva/174596888
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96972033?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/13438748?lang=si
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3.25 Druga izvedena dela 
3. PETROVIČ, Miloš, GRAŠIČ, Jerneja, KLEMENČIČ, Brina. Elektronski viri, aplikacije, orodja in delo z njimi : 
predavanje na Ekonomsko-poslovni fakulteti, 9. maj 2019, Maribor. https://libguides.ukm.um.si/DR-EPF. [COBISS.SI-
ID 97962497] 
 
4. PETROVIČ, Miloš, GRAŠIČ, Jerneja. Navajanje virov in oddaja dela v DKUM : predavanje v Učilnici Brede Filo, 4. 
december 2019, Maribor. https://libguides.ukm.um.si/ekonomija. [COBISS.SI-ID 97962753] 
 
5. OJSTERŠEK, Milan, PETROVIČ, Miloš, GRAŠIČ, Jerneja, KLEMENČIČ, Brina. Preverjanje podobnih vsebin, EndNote in 
orodja za delo z informacijskimi viri : predavanje v dvorani Borisa Podrecce, Univerza v Mariboru, 3. 4. 2019. 
[COBISS.SI-ID 96446465] 
 
Urednik 
6. Seznam novosti. PETROVIČ, Miloš (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 
2386-026X. http://www.ukm.um.si/novosti. [COBISS.SI-ID 82301953] 
 
 
MATEJA PONGRAC 
1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 
1. PONGRAC, Mateja, SORGER, Kornelija. Austrijska čitaonica Sveučilišne knjižnice Maribor i Slovenska čitaonica 
Graz. V: BUŽLETA, Nadia (ur.). Stručni skup u povodu obilježavanja 150. obljetnice osnutka prve Čitaonice u Puli i 110 
obljetnice prve Javne pučke knjižnice u Puli : programska knjižica. Pula: Gradska knjižnica i čitaonica, 2019. Str. 16. 
[COBISS.SI-ID 98212353] 
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
2. PONGRAC, Mateja. Austrijska čitaonica Sveučilišne knjižnice Maribor : stručni skup u povodu obilježavanja 150. 
obljetnice prve Čitaonice u Puli i 110. obljetnice osnutka prve Javne pučke knjižnice u Puli. [COBISS.SI-ID 97854465] 
 
Urednik 
3. Seznam novosti. PONGRAC, Mateja (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 
2386-026X. http://www.ukm.um.si/novosti. [COBISS.SI-ID 82301953] 
 
Prevajalec 
4. Univerzitetna knjižnica Maribor. PONGRAC, Mateja (prevajalec 2012-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, [199-]-. 
ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113] 
 
5. Wilhelm Tegetthoff. LONČAR, Nina. Maribor: Univerzitetna knjižnica, Enota za domoznanstvo, 2010-
. http://www.tegetthoff.si/. [COBISS.SI-ID 66581761] 
 
6. Časopis za zgodovino in narodopisje. PONGRAC, Mateja (prevajalec 2008-). Maribor: Univerza v Mariboru: 
Zgodovinsko društvo Maribor, 1904-. ISSN 0590-5966. https://www.czn.si/index.php/sl/digitalni-arhiv. [COBISS.SI-
ID 769284] 
 
 
VALERIJA PUKŠIČ 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
1. FERLEŽ, Jerneja, GRAŠIČ, Jerneja, JANŽEKOVIČ, Boža, LORENC, Vesna, PUKŠIČ, Valerija, VNUK, Klavdija. Nov 
usmerjevalni sistem Univerzitetne knjižnice Maribor = New signage system in the University of Maribor 
Library. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 63, št. 1-2, 
str. 191-226, ilustr. ISSN 0023-2424. [COBISS.SI-ID 97458689] 
 
 
 

https://libguides.ukm.um.si/DR-EPF
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97962497?lang=si
https://libguides.ukm.um.si/ekonomija
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97962753?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96446465?lang=si
http://www.ukm.um.si/novosti
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/82301953?lang=si
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https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/769284?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97458689?lang=si
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PATRICIJA REMŠAK 
Urednik 
1. 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] 
 
Grafični oblikovalec 
2. HOJNIK, Cvetka (umetnik), BERDIČ, Mario. The dark side of the moon = Temna stran meseca : Likovno razstavišče 
UKM, 6. 3-30. 3. 2019. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2019. 1 zgibanka (4 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 96591361] 
 
3. BORČIĆ, Bogdan (umetnik), MILOVANOVIĆ, Goran. Grafike iz zbirke Galerije Božidarja Jakca : Likovno razstavišče 
UKM, 5. 2.-2. 3. 2019. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2019. 1 zgibanka (4 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 96591105] 
 
 
KARMEN SALMIČ KOVAČIČ 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
1. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Med konstruktivističnim in pluralističnim modernizmom - prispevek k umevanju 
Osterčevega kroga = Between constructivist and pluralistic modernism - a contribution to the understanding of the 
Slavko Osterc's circle. Muzikološki zbornik. [Tiskana izd.]. 2019, zv. 55, [št.] 1, str. 53-72. ISSN 0580-
373X. http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=f8babc92-5ef6-4ad8-bd10-
5e71284c0dd7%40pdc-v-sessmgr05. [COBISS.SI-ID 98210561] 
 
1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
2. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Mag. Branko Rajšter (1930-1989) : v spominih in očeh sodobnikov. V: Mladinsko 
zborovstvo in spomin na Branka Rajštra : koncertni list. Maribor: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti, [2019]. 5-11 str. [COBISS.SI-ID 98205697] 
 
2.17 Katalog razstave 
3. FERLEŽ, Jerneja (avtor, avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor, avtor razstave), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen 
(avtor, avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor, avtor razstave), FERLEŽ, Jerneja (urednik), KOLBIČ, Gabrijela 
(urednik), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (urednik), STAVBAR, Vlasta (urednik). Vidno in nevidno gledališče : v 
zapuščinah in zbirkah Univerzitetne knjižnice Maribor : v poklon stoletnici Slovenskega narodnega gledališča 
Maribor : [Razstavišča UKM, ulična postavitev, 21. september 2019-26. oktober 2019]. Maribor: Univerzitetna 
knjižnica, 2019. [12] str., ilustr. Razstavni katalogi UKM, zv. 11. [COBISS.SI-ID 97296129] 
 
2.25 Druge monografije in druga zaključena dela 
4. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Clara, draga Clara : 3. koncert cikla Carpre artem, 11. december 2019 Kazinska 
dvorana : [programski list]. [Maribor: Slovensko narodno gledališče, 2019?]. 7 str. [COBISS.SI-ID 98209025] 
 
3.12 Razstava 
5. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (avtor razstave), 
STAVBAR, Vlasta (avtor razstave). Vidno in nevidno gledališče : v zapuščinah in zbirkah Univerzitetne knjižnice 
Maribor : razstavišča Univerzitetne knjižnice Maribor, 21. sep. - 26. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 98263297] 
 
3.25 Druga izvedena dela 
6. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Glasbena zbirka UKM Maribor : 1. sestanek študijske skupine za (predmet oz. 
področje) Knjižničarji na glasbenih šolah, 5. oktober Glasbena šola Jesenice. [COBISS.SI-ID 98230785] 
 
7. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Zapuščina Emerika Berana v Glasbeni in filmski zbirki Univerzitetne knjižnice Maribor - 
glasbeni rokopisi : delovno srečanje Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah, 9. maj 2019 v 
razstavišču Knjižnice Ivana Potrča na Ptuju. [COBISS.SI-ID 98229761] 
 
 
 

http://www.ukm.si/podrocje.aspx
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/64538113?lang=si
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https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98210561?lang=si
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https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97296129?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98209025?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98263297?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98230785?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98229761?lang=si
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Urednik 
8. FERLEŽ, Jerneja (avtor, avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor, avtor razstave), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen 
(avtor, avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor, avtor razstave), FERLEŽ, Jerneja (urednik), KOLBIČ, Gabrijela 
(urednik), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (urednik), STAVBAR, Vlasta (urednik). Vidno in nevidno gledališče : v 
zapuščinah in zbirkah Univerzitetne knjižnice Maribor : v poklon stoletnici Slovenskega narodnega gledališča 
Maribor : [Razstavišča UKM, ulična postavitev, 21. september 2019-26. oktober 2019]. Maribor: Univerzitetna 
knjižnica, 2019. [12] str., ilustr. Razstavni katalogi UKM, zv. 11. [COBISS.SI-ID 97296129] 
 
9. Seznam novosti. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-
. ISSN 2386-026X. http://www.ukm.um.si/novosti. [COBISS.SI-ID 82301953] 
 
Avtor dodatnega besedila 
10. Mladinsko zborovstvo in spomin na Branka Rajštra : koncertni list. Maribor: Javni sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti, [2019]. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 98068993] 
 
11. Ciklus Mariborska filharmonija : sezona ... SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (avtor dodatnega besedila 1996-). 
Maribor: Narodni dom: Koncertna poslovalnica: SNG: Radio Maribor, [19--]-2002. [COBISS.SI-ID 5390852] 
 
12. Komorni ciklus : sezona ... SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (avtor dodatnega besedila 2000-). Maribor: Narodni dom: 
Koncertna poslovalnica, 1999-2002. [COBISS.SI-ID 45127681] 
 
Oseba, ki intervjuva 
13. GOMBAČ, Maja (glasbenik, intervjuvanec), BATALOVIĆ, Miladin (glasbenik), PAPLER, Neža (glasbenik), SAJKO, 
Nikolaj (glasbenik, intervjuvanec). Clara, draga Clara : 3. koncert cikla Carpe artem, 11. december 2019, Kazinska 
dvorana. [COBISS.SI-ID 98206209] 
 
14. SVETE, Tomaž (intervjuvanec). Klub prijateljev UKM, 19. 2. 2019, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice 
Maribor : skupščina in pogovor z naslovom Med sodobnim in univerzalnim : pogovor s skladateljem, dirigentom in 
pedagogom red. prof. mag. Tomažem Svetetom. [COBISS.SI-ID 96197121] 
 
15. JUHART, Luka (intervjuvanec, glasbenik), ROJKO, Uroš (intervjuvanec, glasbenik), BATALOVIĆ, Miladin 
(glasbenik), SAJKO, Nikolaj (intervjuvanec). 5. koncert cikla Carpe artem, 4. april 2019, Kazinska dvorana SNG 
Maribor. [COBISS.SI-ID 98227457] 
 
Recenzent 
16. PESEK, Albinca, PESEK, Albinca (urednik). Glasba danes in nekoč 7. [Učbenik za glasbeno umetnost v 7. razredu 
osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 140 str., ilustr., note. ISBN 978-961-271-891-6. [COBISS.SI-
ID 300930560] 
 
 
KORNELIJA SORGER 
1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 
1. PONGRAC, Mateja, SORGER, Kornelija. Austrijska čitaonica Sveučilišne knjižnice Maribor i Slovenska čitaonica 
Graz. V: BUŽLETA, Nadia (ur.). Stručni skup u povodu obilježavanja 150. obljetnice osnutka prve Čitaonice u Puli i 110 
obljetnice prve Javne pučke knjižnice u Puli : programska knjižica. Pula: Gradska knjižnica i čitaonica, 2019. Str. 16. 
[COBISS.SI-ID 98212353] 
 
3.12 Razstava 
2. POTRATA, Majda (avtor razstave), SORGER, Kornelija (avtor razstave), KRAJNC-VREČKO, Fanika (avtor 
razstave). "Truber od Slouenou slouu iemle" : razstava, Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 7.- 17. 
junij 2019. [COBISS.SI-ID 98283265] 
 
 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97296129?lang=si
http://www.ukm.um.si/novosti
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/82301953?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98068993?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/5390852?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/45127681?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98206209?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96197121?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98227457?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/300930560?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98212353?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98283265?lang=si
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3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
3. SORGER, Kornelija. Slovenska čitaonica Graz : stručni skup u povodu obilježavanja 150. obljetnice prve Čitaonice u 
Puli i 110. obljetnice osnutka prve Javne pučke knjižnice u Puli. [COBISS.SI-ID 97854721] 
 
Lektor 
4. STAVBAR, Vlasta, KOLBIČ, Gabrijela, LONČAR, Nina (urednik). Včasih zasebno --- : iz osebnih zapuščin : [Glazerjeva 
knjižnica v UKM, iz osebne zapuščine Janka Glazerja : Knjižno razstavišče UKM, 5. februar 2019 - 31. marec 2019]. 
Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2019. 16 str., ilustr. Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 10. [COBISS.SI-
ID 96110081] 
 
 
NATAŠA STADLER 
Urednik 
1. Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto ... STADLER, Nataša (urednik 2010-). Maribor: 
Univerzitetna knjižnica, [19--]-. [COBISS.SI-ID 33143041] 
 
 
VLASTA STAVBAR 
1.05 Poljudni članek 
1. STAVBAR, Vlasta. Zasl. prof. dr. Vladimir Bračič. UMniverzum : interna revija Univerze v Mariboru. jun. 2019, št. 9, 
str. 23, ilustr. ISSN 2463-9303. [COBISS.SI-ID 97725697] 
 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 
2. STAVBAR, Vlasta, GRAJFONER, Aleksandra. Cultural heritage of Maribor just a click away. V: MILORADOVIĆ, Maša 
(ur.), VUKIĆEVIĆ, Dejan (ur.). Posebne zbirke u kontekstu zaštite kulturnog nasleđa i kao podsticaj kulturnog razvoja 
: zbornik radova sa međunarodne konferencije Odeljenja posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije, Beograd, 2-4. 
oktobar 2017. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 2019. Str. 759-775, ilustr. ISBN 978-86-7035-436-4. [COBISS.SI-
ID 98022657] 
 
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
3. STAVBAR, Vlasta. Pogled na življenje in delo Vladimirja Bračiča. V: DROZG, Vladimir (ur.), et al. Kulturna pokrajina 
Haloz. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. Str. 21-31, ilustr. Prostori. ISBN 978-961-286-303-6. 
[COBISS.SI-ID 98298625] 
 
1.25 Drugi sestavni deli 
4. GLAZER, Alenka (intervjuvanec), KOLBIČ, Gabrijela (intervjuvanec), PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), 
STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). Glazerjeva knjižnica : Tele M, TV Maribor. MMC RTV SLO : prvi multimedijski 
portal. 7. feb. 2019. ISSN 1581-372X. https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174594119. [COBISS.SI-ID 96970753] 
 
2.17 Katalog razstave 
5. JUVAN, Alenka, STAVBAR, Vlasta. Naši mejniki : boji za severno mejo in Maistrovi borci s kamniško-domžalskega 
območja. Kamnik: Medobčinski muzej; Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2019. 1 zgibanka (12 str.), fotogr. 
[COBISS.SI-ID 98310145] 
 
6. STAVBAR, Vlasta, KOLBIČ, Gabrijela, LONČAR, Nina (urednik). Včasih zasebno --- : iz osebnih zapuščin : [Glazerjeva 
knjižnica v UKM, iz osebne zapuščine Janka Glazerja : Knjižno razstavišče UKM, 5. februar 2019 - 31. marec 2019]. 
Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2019. 16 str., ilustr. Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 10. [COBISS.SI-
ID 96110081] 
 
7. FERLEŽ, Jerneja (avtor, avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor, avtor razstave), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen 
(avtor, avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor, avtor razstave), FERLEŽ, Jerneja (urednik), KOLBIČ, Gabrijela 
(urednik), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (urednik), STAVBAR, Vlasta (urednik). Vidno in nevidno gledališče : v 
zapuščinah in zbirkah Univerzitetne knjižnice Maribor : v poklon stoletnici Slovenskega narodnega gledališča 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97854721?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96110081?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/33143041?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97725697?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98022657?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98298625?lang=si
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174594119
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96970753?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98310145?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/96110081?lang=si


 161 

Maribor : [Razstavišča UKM, ulična postavitev, 21. september 2019-26. oktober 2019]. Maribor: Univerzitetna 
knjižnica, 2019. [12] str., ilustr. Razstavni katalogi UKM, zv. 11. [COBISS.SI-ID 97296129] 
 
2.19 Radijska ali televizijska oddaja 
8. KOS, Milan (intervjuvanec), GOLIČNIK, Bernard (intervjuvanec), STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). Slovenske zbirke 
knjig : Tele M, aktualno-informativna oddaja TV Maribor, 21. 6. 2019. Maribor: Tele M, 
2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174623130. [COBISS.SI-ID 97271041] 
 
9. KOVÁŘ, Barbara (intervjuvanec), STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). Zapuščina Boga Čerina na ogled v UKM : Tele 
M, aktualno-informativna oddaja TV Maribor, 12. 07. 2019. Maribor: Tele M, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-
m/174626847. [COBISS.SI-ID 97223169] 
 
10. KOVÁŘ, Barbara (intervjuvanec), STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). Zapuščina Boga Čerina na ogled v UKM : TV 
Slovenija 1, Odmevi, 12. 07. 2019. Ljubljana: TV Slovenija 1, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174626847. 
[COBISS.SI-ID 97223681] 
 
2.32 Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci 
11. GRAHORNIK, Matjaž, STAVBAR, Vlasta, REZMAN, Vili (urednik). Prelomna obdobja. Ruše: Lira - Društvo za razvoj, 
2019. 192 str., ilustr. Zbirka Ruše - tu sem jaz doma (gost). ISBN 978-961-6752-20-6. [COBISS.SI-ID 299191552] 
 
3.12 Razstava 
12. STAVBAR, Vlasta. Iz zapuščine Milana Vidmarja st. : priložnostna razstava, 10. oktober 2019. [COBISS.SI-
ID 98326273] 
 
13. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (avtor razstave), 
STAVBAR, Vlasta (avtor razstave). Vidno in nevidno gledališče : v zapuščinah in zbirkah Univerzitetne knjižnice 
Maribor : razstavišča Univerzitetne knjižnice Maribor, 21. sep. - 26. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 98263297] 
 
3.25 Druga izvedena dela 
14. ČANDER, Mitja, REZMAN, Vili, STAVBAR, Vlasta. O znameniti rodbini Glazer : Knjižnica Hoče : znameniti rodbini 
so se pogovarjali Mitja Čander, Vili Rezman, Vlasta Stavbar. [COBISS.SI-ID 98261761] 
 
15. STAVBAR, Vlasta. Rokopisna zbirka in domoznanske zapuščine v Univerzitetni knjižnici Maribor : delovno 
srečanje Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah, 9. maj 2019 v razstavišču Knjižnice Ivana Potrča na 
Ptuju. [COBISS.SI-ID 98228737] 
 
Urednik 
16. ČERIN, Bogo (umetnik, fotograf), KOLBIČ, Gabrijela (urednik), STAVBAR, Vlasta (urednik). Bogo Čerin : 1947-
2017. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2019. 60 str., ilustr. Zbirka Osebnosti, 6. [COBISS.SI-ID 96891649] 
 
17. FERLEŽ, Jerneja (avtor, avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor, avtor razstave), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen 
(avtor, avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor, avtor razstave), FERLEŽ, Jerneja (urednik), KOLBIČ, Gabrijela 
(urednik), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (urednik), STAVBAR, Vlasta (urednik). Vidno in nevidno gledališče : v 
zapuščinah in zbirkah Univerzitetne knjižnice Maribor : v poklon stoletnici Slovenskega narodnega gledališča 
Maribor : [Razstavišča UKM, ulična postavitev, 21. september 2019-26. oktober 2019]. Maribor: Univerzitetna 
knjižnica, 2019. [12] str., ilustr. Razstavni katalogi UKM, zv. 11. [COBISS.SI-ID 97296129] 
 
18. Seznam novosti. STAVBAR, Vlasta (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 
2386-026X. http://www.ukm.um.si/novosti. [COBISS.SI-ID 82301953] 
 
19. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. STAVBAR, Vlasta (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: 
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino, 1953-. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/. 
[COBISS.SI-ID 8221696] 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/97296129?lang=si
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https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98326273?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/98263297?lang=si
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http://www.ukm.um.si/novosti
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/82301953?lang=si
http://www.dlib.si/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ukm/8221696?lang=si
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Drugo 
20. TOPLAK, Damijan. O znameniti rodbini Glazer : Knjižnica Hoče. Štajerʼc : tednik za Podravje. 12. sep. 2019, št. 
125, str. 14, ilustr. ISSN 2536-3123. [COBISS.SI-ID 97367809] 
 
 
IGOR SUŠEC 
Drugo 
1. Zaključili uspešno leto : Tarok društvo Rogatec-Rogaška je na 12. turnirju v Kulturnem domu Rogatec 17. 
decembra zaključilo uspešno leto 2018. Rogaške novice. 11. jan. 2019, št. 1155, str. 23, ilustr. ISSN 1408-2179. 
[COBISS.SI-ID 98151937] 
 
2. Velika udeležba ob prazniku občine : Tarok društvo Rogatec-Rogaška je tudi letos ob prazniku občine Rogaška 
Slatina pripravilo tradicionalno odprto prvenstvo Rogaške Slatine v taroku. Rogaške novice. 9. avg. 2019, št. 1185, 
str. 22, ilustr. ISSN 1408-2179. [COBISS.SI-ID 98152193] 
 
 
KRISTINA ŠROT 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
1. ŠROT, Kristina. Teacher's competences for using visual response methods in the literary education 
communication model. Revija za elementarno izobraževanje. [Tiskana izd.]. Sep. 2019, vol. 12, no. 3, str. 291-312. 
ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2019/03/REI_12_3_CLANEK4.pdf. [COBISS.SI-
ID 97405953] 
 
3.25 Druga izvedena dela 
2. ŠROT, Kristina. Predstavitev storitev in dejavnosti UKM : Tedna vseživljenjskega učenja, Glazerjeva dvorana, 13. 
jun. 2019. [COBISS.SI-ID 98283777] 
 
 
KARMEN ZUPANČIČ 
2.16 Umetniško delo 
1. ZUPANČIČ, Karmen. Tango. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2019. 81 str., fotogr. Knjižna zbirka Frontier, Proza, 
135. ISBN 978-961-7030-56-3. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 96140033] 
 
Umetnik 
2. BERCKO, Zvezdana. Tango. Večer, V soboto. [Tiskana izd.]. 30. mar. 2019, 75, [št.] 74, ilustr. ISSN 0350-4972, ISSN 
1855-7759. [COBISS.SI-ID 98023681] 
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