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UNIVERZA V MARIBORU         
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR 
 
Maribor, 24. 4. 2012 
Štev.:  
 
 
 
 

ZAPISNIK 1. KORESPONDENČNE KOMISIJE ZA KNJIŽNIČNI SISTEM 
 
 
 
Na seji, ki je bila sklicana korespondenčno dne 16. 4. 2012 so člani obravnavali  naslednje: 
 

1. Informacije o konzorcijskih pogajanjih s Science Direct od 2013 dalje  
2. Nabava elektronske zbirke knjig  Ebrary in možnost e-založništva  
3. Informacijo o nabavi e-virov UKM v letu 2012 
4. Merila za razporejanje sredstev za študijsko delavnost na UM 

 
Od 20 članov KISUM-a je glasovnice pravočasno oddalo 14 članov KISUM-a. Člani KISUM-a so 
glasovali o naslednjih sklepih: 
 
Sklep 1 k tč.1: 
Visokošolske knjižnice UM bodo skupaj z Univerzitetno knjižnico Maribor pripravile seznam 
predlogov raziskovalcev želenih naslovov znanstvenih revij založnika Elsevier z namenom 
dopolnitve UTL liste konzorcija Science Direct. Rok 15. maj 2012. 
 
Izid glasovanja: 
O sklepu št. 1 je glasovalo 14 članov KISUM-a, od tega jih je 14 glasovalo ZA.  
Sklep je sprejet. 
 
 
Sklep 2 k tč.1:  
Visokošolske knjižnice članic UM bodo UKM posredovale strukturo financiranja znanstvenih 
revij založnika Elsevier (konzorcij Science Direct) po financerju. 
 
Izid glasovanja: 
O sklepu št. 2 je glasovalo 14 članov KISUM-a, od tega jih je 14 glasovalo ZA.  
Sklep je sprejet. 
 
 
Sklep 3 k tč. 2:  
Univerzitetna knjižnica bo zagotovila testiranje podatkov zbirke e-knjig »ebrary« 
proizvajalca Proquest. Testiranje se bo predvidoma pričelo 16. aprila 2012. 
 
Izid glasovanja: 
O sklepu št. 3 je glasovalo 14 članov KISUM-a, od tega jih je 14 glasovalo ZA.  
Sklep je sprejet. 
 
 
Sklep 4 k tč. 2:  
V primeru pozitivnih odzivov testiranja podatkovne zbirke »ebrary«, bo UKM pristopila k 
nakupu baze skupaj s Centralno tehniško knjižnico UL. 
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Izid glasovanja: 
O sklepu št. 4 je glasovalo 13 članov KISUM-a, od tega jih je 12 glasovalo ZA, 1 je glasoval 
PROTI, 1 član se je glasovanja VZDRŽAL. 
Sklep je sprejet. 
 
 
Sklep 5 k tč. 3:  
Komisija za knjižnični sistem se je seznanila s problematiko financiranja knjižničnega 
gradiva v letu 2012 in predlaga Upravnemu odboru Univerze v Mariboru, da članice UM 
zagotovijo finančna sredstva za nakup baz podatkov in elektronskih znanstvenih revij, ki so 
pomembne za izvajanje  znanstvenoraziskovalne dejavnosti univerze. 
 
O sklepu št. 5 je glasovalo 13 članov KISUM-a, od tega jih je 10 glasovalo ZA, 3 so glasovali 
PROTI, 1 član se je glasovanja VZDRŽAL. 
Sklep je sprejet. 
 
 
Sklep 6 k tč. 4: 
Komisija za knjižnični sistem predlaga Senatu UM, da v Merila za razporejanje sredstev za 
študijsko dejavnost na UM vključi tudi sredstva za informacijsko podporo 
znanstvenoraziskovalnemu in izobraževalnemu delu univerze. 
 
O sklepu št. 6 je glasovalo 13 članov KISUM-a, od tega jih je 12 glasovalo ZA, 1 je glasoval 
PROTI, 1 član se je glasovanja VZDRŽAL. 
Sklep je sprejet. 
 
 
 
 
 
Zapisal:                           Dr. Zdenka Petermanec,  
Sebastijan Holcman, univ. dipl. prav.       ravnateljica UKM 
strokovni delavec IV 
 
 
 
V vednost: 
- člani KISUM 
- arhiv, tu 


