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1. Osnovni podatki o knjižnici
Mariborska knjižnica, Maribor Public Library
Skrajšano ime: Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2, 2000 Maribor
Matična številka: 5055636
Davčna številka: SI 99698722
Velikost zavoda
Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin, sedežna
občina je Mestna občina Maribor. Ustanoviteljice knjižnice so poleg sedežne občine še občine
Duplek, Hoče – Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače – Fram in Starše. Za ostale
občine na območju izvaja Mariborska knjižnica dejavnost pogodbeno: Kungota, Lovrenc na
Pohorju, Pesnica, Ruše, Selnica in Šentilj.
Kot osrednja območna knjižnica izvaja posebne naloge za širše območje občinskih knjižnic v
Lenartu in Slovenski Bistrici.
Število krajevnih knjižnic: 15 (osrednja in lokacije v mestu imajo ločene oddelke za otroke
in odrasle), Potujoča knjižnica (bibliobus in premične zbirke), Izposoja v bolnišnico, Izposoja
na dom.
Posebne zbirke: Študijska zbirka mladinske književnosti, Igroteka – zbirka igrač, Glasbena
zbirka - Cedeteka, Filmski center, AV zbirka – zbirka neknjižnega gradiva
Število redno zaposlenih (nedoločen in določen čas): 91,5
Javna dela: 4
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje:
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), URL RS 96/2002
- Zakon o knjižničarstvu, URL RS 87/2001
- Zakon o varstvu osebnih podatkov, URL RS 86/2004 in spremembe: 51/2007,
67/2007,94/2007
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, URL RS 29/2003
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, URL RS
73/2003, 70/2008
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, URL RS 88/2003
- Pravilnik o razvidu knjižnic, URL RS 105/2003
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, URL RS 19/2003
- Nacionalni program za kulturo: http://www.ifa.de/fileadmin/content/.pdf
- Zakon o obveznem izvodu publikacij, URL RS, 69/2006, 86/2009
- Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (NUK),URL
RS 90/2007
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (občine Maribor, Duplek,
Hoče, Miklavž, Rače – Fram, Starše), MUV št. 8/2005, 16/2006
- Pogodbe o zagotavljanju javne knjižnične službe (za občine Kungota, Lovrenc na
Pohorju, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Šentilj)
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Poslovnik kakovosti Mariborske knjižnice, MK Predpis št. 13/5
Strateški načrt 2010 – 2013, MK Predpis št. 5/2
Predpisi s področja računovodstva in finančnega poslovanja.
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja v Mariborski knjižnici (MK 0/Predpis št. 10)

Družbena odgovornost – odsev poslanstva in vizije
Knjižnica je prostor, v katerem spremljamo družinske člane na poti od rojstva do vrtca, od vrtca do
univerze, iz otroštva v odraslost, iz zaposlitve v upokojitev, iz brezposelnosti v zaposlitev (žal tudi
obratno), iz pasivnosti v aktivno vključenost (Resman, 2011). Cilj vsake splošne knjižnice mora biti
vzpostavitev osebnega, dinamičnega in dolgotrajnega, tako rekoč vseživljenjskega odnosa z
uporabnikom. Ker so knjižnice brezplačno odprte vsem družbenim skupinam skoraj vse dni v letu,
omogočajo socialno vključenost in aktivno državljanstvo, njihova družbena vloga pa pride še posebej
do izraza v kriznih časih, v obdobjih, ki prinašajo brezposelnost, ko so ljudje v finančnih in
osebnostnih krizah in zaradi tega morda marginalizirani. V knjižnici lahko kakovostno preživijo čas,
se družijo, dobijo informacije, skozi branje, pogovore o literaturi in ustvarjalcih, poslušanje pravljic in
ob najrazličnejših aktivnostih se kulturno bogatijo. Informacije, znanje, kulturo in umetnost prek
izposojenega gradiva brezplačno odnesejo tudi domov. V knjižnici so lahko celo na daljavo: ob
katerem koli času z domačega udobja uporabljajo dostopne digitalne vsebine, katalog knjižnice,
naročijo in rezervirajo gradivo za naslednji obisk, podaljšajo rok izposoje, dobijo odgovor knjižničarja
na vprašanja o gradivu in iz gradiva. Skozi vse te vloge se zagotovo bolj kot ekonomska vrednost
knjižnice kaže njena družbena vrednost, ki se navezuje na pojem družbene odgovornosti. Dejavnost
knjižnic vpliva na široko področje socialnih, kulturnih, izobraževalnih, intelektualnih, zgodovinskih in
drugih kompetenc posameznika, vpliva na kakovost življenja posameznikov in skupnosti ter skozi to
na izboljšanje medčloveških odnosov, socialno vključenost ranljivih skupin, boljšo informacijsko
pismenost in bralne sposobnosti.

Dolgoročni cilji
- Sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju in aktivnem preživljanju prostega časa,
posredovanje informacij in omogočanje socialnega mreženja uporabnikov.
- Pridobitev ustreznih prostorov za osrednjo knjižnico, najmanj 6.000 m2.
- Povečanje števila zaposlenih.
- Delo s kadri: permanentno izobraževanje za posamezne strokovne segmente in sklope
dela, za vodenje ter skrb za motivacijo in dobro notranjo komunikacijo.
Letni cilji
- Ohranitev doseženega nivoja financiranja, podpis letnih pogodb s financerji in
pozitivna zaključitev poslovnega leta.
- Zagotovitev financiranja investicije osrednje knjižnice in začetek postopka izvedbe.
- Dokončanje ureditve dodatnega prostora Knjižnice Duplek in prenova vhodov v
Knjižnici Nova vas.
- Ohranitev števila zaposlenih.
- Uspešna presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000.
- Ohranitev števila bralcev, obiskovalcev in izposojenega gradiva.
- 3 številke revije Otrok in knjiga.
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Poročilo direktorice o doseženih ciljih in rezultatih
Že v letu 2010 so se v knjižničarstvu, tako kot v javnem sektorju nasploh, začele kazati hude
razpoke, ki jih je povzročila splošna gospodarska kriza. Srečevali smo se z zmanjševanjem
proračunskih sredstev za redno dejavnost, še bolj pa so se omejitve pokazale na projektih, žal,
tudi na nujnih investicijah. V letu 2011 se je slabo finančno stanje samo še poglobilo: ne
samo, da ni bilo skoraj nobenih sredstev za nujno obnavljanje računalniške in druge opreme,
za vzdrževanje prostorov in nadaljevanje investicije v osrednjo knjižnico, pomanjkanje
sredstev je zajedlo tudi v redno vsakodnevno dejavnost knjižnice. Najbolj se je to odrazilo na
področju nabave knjižničnega gradiva, kjer so bila sredstva znižana s strani Ministrstva za
kulturo, nekateri občinski proračuni pa so zmanjšali sredstva na teh postavkah celo na komaj
še 20 % minimuma, ki ga določajo predpisi.
Zelo velik problem za normalno delovanje so predstavljale tudi likvidnostne težave v prvi
polovici leta, ko proračuni še niso sprejeti in nam Mestna občina Maribor zagotavlja le
začasno financiranje, torej sredstva za plače in obratovalne stroške, ostale občine pa večinoma
nič. Poleg tega je bil sprejet zakon, ki nas zavezuje k obveznemu spoštovanju 30 dnevnega
plačilnega roka in nam preprečil dosedanjo dobro prakso dogovarjanja z dobavitelji
knjižničnega gradiva o zamiku plačil. Dodatno pa je normalno delo otežila še vse pogostejša
praksa občin, da neredno in z velikimi zamudami izpolnjujejo pogodbene obveznosti in
nakazujejo dotacije. Dve občini na območju Knjižnice Lenart, ki sta več desetletij imeli v
svojih krajih naš bibliobus, sta financiranje na začetku leta ukinili, ne da bi poskrbeli za
alternativno dostopnost dejavnosti za svoje občane. Pri tem raziskava o stanju splošnega
knjižničarstva, ki ga je po podatkih osrednjih območnih knjižnic pripravil Center za razvoj
knjižnic v NUK, ugotavlja, da so knjižnice vzhodne Slovenije po vseh kazalnikih v primerjavi
z osrednjo in zahodno Slovenijo v izrazito slabšem položaju: imajo najšibkejše knjižnične
zbirke, najnižji prirast novega gradiva, najšibkejšo kadrovsko zasedenost in najnižje
proračunske prihodke na prebivalca. Če k temu dodamo še podatke o številu brezposelnih v
regiji, se hitro ustavimo pri družbeni odgovornosti knjižnice, ki naj bi prav v socialno šibkih
okoljih, in v teh še prav posebej, predstavljala socialni, materialni, kulturni in intelektualni
kapital ter pomagala ljudem do kulturnih dobrin. Namesto, da bi torej pospešeno dohitevali
razvitejši del Slovenije, smo prisiljeni zmanjševati dotok novitet, ukinjati časopise, manj
vlagati v izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih, v tehnično opremljenost, v razvoj.
Ob tem je še bolj zaskrbljujoče, da Maribor nima ustrezne osrednje knjižnice, da se kakšnih
tisoč ali več obiskovalcev vsak dan še vedno drenja med policami na manj kot 300 m2, da je
prostor požarno varnostno vprašljiv, investicija pa se je v letu 2011 popolnoma ustavila, kljub
našim velikim prizadevanjem in kljub januarskemu sklepu vlade o sofinanciranju investicije.
Negativno je tudi to, da zaradi birokratskih in finančnih ovir nismo mogli urediti IKT centra v
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prostoru Pionirske knjižnice Tabor, ki smo jo prav za ta namen v skladu z idejnim projektom,
sredi leta zaprli. Naš najpomembnejši cilj tako ostaja v celoti nerealiziran.
Leto 2011 je bilo zelo težavno. Toda pri vsem pesimizmu, ki preveva naš vsakdan, je
razveseljiva vsebinsko bogata podoba pričujočega poročila in ugotovitev, da so bili vsebinski
cilji v celoti realizirani. Zaposleni se nismo vdali malodušju, čeprav nas je stanje pri
investiciji pustilo v praznem prostoru. Odgovornost do naših uporabnikov je na prvem mestu,
zato smo poskušali narediti maksimalno, in poskrbeti, da se vsak, ki prestopi prag knjižnice,
najde v nekem drobcu naše ponudbe. Če pa ne more do nas, poskrbimo zanj z dostavo knjige
na dom, v bolnišnico, pred šolo, v zavod…
Večina številčnih kazalnikov, ki so povezani z obiskom enot, izposojo, našimi dejavnostmi,
prireditvami, informacijskimi storitvami, so pozitivni. Številke izstopajo navzgor pri številu
posredovanih informacij (+11,8 %), številu obiskovalcev (+4,6 %), virtualnih dostopih do
Moje knjižnice (+8,2 %), izposoj (+ 4,1 %), številu dostopnih elektronskih virov na daljavo(+
14,2 %) in dejanskih dostopov do elektronskih virov (+ 7,8 %), obiski študijskih krožkov
(+11,9). V nadaljevanju poročila je podrobno predstavljeno delo, ki smo ga s skupnimi močmi
opravili v letu 2011.
30.474 ur je bilo 64 strokovnih delavcev na razpolago našim uporabnikom, zaposleni smo
skupaj realizirali 148.331 ur: vodili knjižnico, oddelke in enote, opravljali tajniška,
računovodska in administrativna dela, upravljali računalniško opremo in komunikacije,
nabavljali in strokovno obdelovali gradivo, ga opremljali in dostavljali v enote, opravljali
transport bibliobusa in premičnih zbirk, snovali in izvajali množico dejavnosti za različne
ciljne skupine, svoji dejavnosti postavljali tudi teoretične okvirje, razvijali nove storitve in
ponudbo ter raziskovali potrebe okolja. Po dolgotrajnih usklajevanjih smo zagnali tudi
programski sklop, s katerim se knjižnica vključuje v mariborsko zgodbo Evropske prestolnice
kulture. Dodana vrednost našega programa je mrežna zasnova, ki bo zagotovila del
programov tudi publiki v prijateljskih knjižnicah partnerskih mest.

9

Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2, 2000 Maribor
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si
Letno poročilo/Dragica Turjak
Velja od:29.2.2012

MK/0 Zapis 76

2. Mariborska knjižnica v številkah
2.1.

Kazalniki uporabe

kazalniki
število enot – oddelkov krajevnih knjižnic
število postajališč bibliobusa
- skupaj
-

od tega zunaj območja

število postajališč premičnih zbirk
odprtost knjižnice v urah (brez premičnih
zbirk)
število prebivalcev / potencialnih
uporabnikov*

2007
19

2008
19

2009
19

2010
19

2011
19

% 10/11

51

52

52

52

47

-9,6 %

13
7

13
9

13
9

13
10

8
10

-38,5 %
0,0 %

30.372

31.180

31.852

30.673

30.474

- 0,6 %

179.993

181.395

183.127

182.563

182.265

42.262

42.627

42.861

41.776

41.105

- 0,2 %
- 1,6 %

234,8

235,0

234,1

228,8

225,5

- 1,4 %

23,5

23,5

23,4

22,9

22,6

-1,3 %

585.279
519.230

626.249
565.114

674.663
604.683

654.303
582.853

654.372
588.584

-0,0 %
+1,0 %

58.674
7.375
17,1

52.499
8.636
18,1

60.832
9.148
19,0

62.590
8.860
19,0

55.868
9.920
19,3

-10,7 %
+11,9 %

12,3

13,3

14,1

14,0

14,3

+1,6 %
+2,1 %

3,3

3,5

3,7

3,6

3,6

0,0 %

10.840

11.872

12.784

11.968

12.523

+4.6 %

74.780
12.370

128.429
48.663

161.401
73.655

186.063
83.459

188.964
90.281

+ 1,6 %
+8,2 %

1.535.366 1.728.357 1.848.230 1.766.587

1.839.026

+4,1 %

0,0 %

člani
število članov/1000 prebivalcev
delež včlanjenih prebivalcev
obisk
-

obisk knjižnice
obisk prireditev in dejavnosti
obisk študijskih krožkov

število obiskov/ure odprtosti
število obiskov/člana
število obiskov/prebivalca**
število obiskov/izposojevalca
virtualni obisk knjižnice – spletna stran
virtualni obisk – Moja knjižnica
izposoja***
število izposojenih enot knjižničnega
gradiva/člana
število izposojenih enot knjižničnega
gradiva/obiskovalca
število izposojenih enot knjižničnega
gradiva/izposojevalca
število izposojenih enot knjižničnega
gradiva/potencialnega uporabnika

36,3

40,5

43,1

42,3

44,7

+5,7 %

3,0

3,1

3,1

3,0

3,1

+3,3 %

32.054

36.310

39.075

36.275

39.128

+7,9 %

8,5

9,5

10,1

9,7

10,1

+4,1 %
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kazalniki
število posredovanih informacij
število prireditev
število srečanj študijskih krožkov
transakcije****
-

število vseh transakcij

-

število transakcij/izposojevalca

obrat knjižničnega gradiva
število enot knjižničnega gradiva
število enot knjižničnega
gradiva/potencialnega uporabnika
prirast knjižničnega gradiva
prirast enot knjižničnega gradiva
/potencialnega uporabnika
število naročenih elektronskih virov
- od tega dostopnih na daljavo
število dostopov do naročenih elektronskih
virov
- od tega dostopov na daljavo I
povprečna cena nabavljenega knjižnega
gradiva
povprečna cena neknjižnega gradiva
povprečna cena serijskih publikacij
zapisi v lokalni bazi
zapisi v bazi CONOR.SI
celotni prihodek
sredstva za nakup elektronskih virov oz. za
zagotavljanje dostopa do njih *****
prihodki občin za redno dejavnost
vrednost celotne dejavnosti /prebivalca
strošek ene izposojene enote
zaposleni na 31. 12. (redni, določen čas,
javna dela)

MK/0 Zapis 76

2007
16.448
1.030
676

2008
1.6484
978
818

2009
15.150
1.057
977

% 10/11

2010
14.178
1.117
835

2011
15.863
990
905

2.435.751 2.578.321 2.750.730 2.626.390

2.663.943

+1,4 %

+11,9 %
-11,4 %
+ 8,4 %

50.851

54.166

58.155

53.930

56.680

+5,1 %

2,6

2,7

2,8

2,6

2,6

0,0 %

600.127

628.764

657.667

685.924

713.376

+4,0 %

3,33
44.582

3,47
42.502

3,59
37.361

3,76
39.048

3,91
36.752

+4,0 %
-5,9 %

0,25
17
-

0,23
20
-

0,20
22
-

0,21
24
7

0,20
24
8

-4,8 %
0%
+14,3 %

527
-

811
-

990
-

1.827
-

1.971
280

+7,9 %

17,39
18,37
18,77
18,40
9,90
9,37
12,35
11,19
47,22
47,81
47,42
56,58
92.760
100.977
109.083
117.455
719
925
635
871
3.555.695 3.670.303 3.826.196 3.953.812

18,51
12,84
61,70
125.252
479
3.872.348

+0,6 %
+14,7 %
+9,0 %
+6,6 %
-45,0 %
- 2,1 %

9.873,53 7.868,50 8.669,05 15.832,34
2.982.400 3.021.856 3.210.874 3.264.596
19,75
20,23
20,89
21,66
2,32
2,12
2,07
2,24

13.772,86
3.282.135
21,25
2,11

-13,0 %
+ 0,5 %
- 1,9 %
- 5,8 %

96

- 2,0 %

98

96

100

98

*Vir podatkov: SURS, zajeto območje 12 občin soustanoviteljic in pogodbenih partneric, stanje na dan 1.1.2011
** Pri izračunu upoštevan tudi obisk na prireditvah.
***Za leto 2011 smo spremenili metodologijo izdelave statističnih podatkov o izposojenem knjižničnem
gradivu, pri čemer ta podatek zajema tudi število izposojenih enot z ročno nastavitvijo datuma vračila (parameter
nd).
****Transakcija: v računalništvu – sestavljena zaključena aktivnost v podatkovni zbirki, n. pr.:izposoja,
podaljšanje, vračanje, rezervacija (1) izvoda knjižničnega gradiva itd.
***** Elektronski viri na fizičnem nosilcu ali dostopni na daljavo
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Mariborska knjižnica v letu 2011

(oddelek za nabavo in obdelavo, oddelek za knjižnično mrežo, oddelek za razvoj)

Prirast knjižničnega gradiva – naslovi

nakup

obvezni
izvod

dar

lastna
izdaja

skupaj

knjige

4.091

650

1.317

0

6.058

neknjižno gradivo

1.919

83

182

0

2.184

289

87

550

3

929

6.299

820

2.049

3

9.171

serijske publikacije
skupaj

Prirast knjižničnega gradiva - izvodi

nakup
knjige

obvezni
izvod

dar

lastna
izdaja

skupaj

26.540

1.135

1.970

0

29.645

neknjižno gradivo

4.429

213

258

0

4.900

serijske publikacije

1.185

230

771

21

2.207

32.154

1.578

2.999

21

36.752

skupaj

Odpis knjižničnega gradiva
izvodi
knjige

6.553

neknjižno gradivo

944

serijske publikacije

1.803

skupaj

9.300

Velikost knjižnične zbirke
izvodi
knjige

657.100

neknjižno gradivo

47.912

serijske publikacije

8.364

skupaj

713.376
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Struktura in število članov
predšolski
2.522

mladi
osnovnošolski
8.370

skupaj
10.892

dijaki
3.891

657

935

1.592

376

odrasli
študenti zaposleni nezaposleni
5.404
14.638
6.280

skupaj
skupaj
30.213

41.105

3.502

5.094

vsi
604

1.582

940

od tega 1.vpis
v 2011

Obisk

obisk knjižnice
obisk prireditev
obisk študijskih krožkov
skupaj

mladi
133.471

odrasli
446.723

skupaj
580.194

25.614
0
159.085

30.254
9.920
486.897

55.868
9.920
645.982

drugi*
8.390

vsi skupaj
588.584

8.390

55.868
9.920
654.372

*Drugi: obiskovalci knjižnice oz. čitalnice, evidentirani z ukazom visit/other v programu COBISS2/Izposoja. To
so: obiskovalci/nečlani in obiskovalci/člani, pri katerih ob njihovem obisku knjižnice ni bila opravljena nobena
druga transakcija v podatkovni bazi in bi kot obiskovalci ostali neevidentirani.

Izposoja knjižničnega gradiva
strokovne
knjige
113.251

leposlovne
knjige
330.876

neknjižno
gradivo
71.530

serijske
publikacije
9.762

skupaj

480.548

663.774

103.816

65.469

1.313.607

593.799

994.650

175.346

75.231

1.839.026

525.419

mladi
odrasli
skupaj
Opomba: V letu 2011 smo spremenili metodologijo izdelave statističnih podatkov o izposojenem knjižničnem
gradivu, pri čemer ta podatek zajema tudi število izposojenih enot z ročno nastavitvijo datuma vračila
(parameter nd).

Število vseh posredovanih informacij: 15863
Število domoznanskih informacij: 414
Število posredovanih informacij v okviru storitve “Vprašaj knjižničarja”: 26
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Podatki o prireditvah in dejavnostih v letu 2011
VRSTA PRIREDITVE/
DEJAVNOSTI

RAZSTAVE

VODSTVA
PO
KNJIŽNICI

tematske razstave
priložnostne
razstave
vodstva po
razstavah
vodstva po
knjižnici
vodstva s pravljico

vodstva z
informacijskim
opismenjevanjem
redne ure pravljic
napovedane
URE
skupine – OŠ
PRAVLJIC
napovedane
skupine – vrtci
ure pravljic z
ustvarjalnico
računalniško izobraževanje
delavnice
srečanja z ustvarjalci
predavanja
pravljične vesele počitnice
igralnica
zaključki bralnih projektov
Rastem s knjigo
drugo
SKUPAJ
od tega domoznanske

za mlade

ŠTEVILO PRIREDITEV
za odrasle

SKUPAJ

22
62

44
37

66
99

44

10

54

27

7

34

41

0

41

21

12

33

102
43

0
0

102
43

196

0

196

3

0

3

2
2
7
0
26
28
50
68
20
764
29

5
4
17
24
0
0
0
42
24
226
53

7
6
24
24
26
28
50
110
44
990
82

Opomba: V primerjavi z lanskim letom v skupno število prireditev nismo vključili študijskih krožkov, ki jih izvaja Univerza
za tretje življenjsko obdobje. To je razlog za precej nižjo skupno število prireditev. Študijske krožke beležimo posebej v
okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje.
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Število obiskovalcev prireditev in dejavnosti v letu 2011
VRSTA PRIREDITVE/
DEJAVNOSTI

RAZSTAVE
VODSTVA
PO
KNJIŽNICI

tematske razstave
priložnostne razstave
vodstvo po razstavi
vodstva po knjižnici
vodstva s pravljico

vodstva z
informacijskim
opismenjevanjem
redne ure pravljic
napovedane skupine –
OŠ
URE
napovedane skupine –
PRAVLJIC
vrtci
ure pravljic z
ustvarjalnico
računalniško izobraževanje
delavnice
srečanja z ustvarjalci
predavanja
pravljične vesele počitnice
igralnica
zaključki bralnih projektov
Rastem s knjigo
drugo
SKUPAJ
od tega domoznanske

ŠTEVILO OBISKOVALCEV
odrasli
mladi

SKUPAJ

7.894
4.885
930
566
806

17.286
5.315
403
213
108

25.180
10.200
1.333
779
914

330

396

726

1.413
925

1.029
113

2.442
1.038

3.567

508

4.075

83

49

132

38
31
198
14
359
250
1.072
1.567
686
25.614
4.425

133
66
920
831
142
233
331
1.380
798
30.254
8.884

171
97
1.118
845
501
483
1.403
2.947
1.484
55.868
13.309

Prireditve zunaj Mariborske knjižnice (šole, vrtci, bolnišnica…)
Prireditve smo izvajali tudi zunaj Mariborske knjižnice. Prenašali smo jih v vrtce, osnovne in
srednje šole, v Univerzitetni klinični center Maribor, občasno pa smo sodelovali v različnih
projektih in na zaključnih prireditvah.
PRIREDITVE
prireditve
št. prireditev
za mlade
za odrasle
SKUPAJ

47
3
50

mladi
1.093
0
1.093

ŠTEVILO OBISKOVALCEV
odrasli
302
116
418

SKUPAJ
1.395
116
1.511
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3. Knjižnična mreža, ponudba za uporabnike
3.1.

Knjižnični prostor, investicije, investicijsko vzdrževanje, oprema

Mag. Slavica Rampih, pomočnica direktorja

enote Mariborske knjižnice
Knjižnica Rotovž
Čitalnica
Pionirska knjižnica Rotovž
Knjižnica Tabor
Pionirska knjižnica Tabor

naslov
Rotovški trg 2, 2000 Maribor
Rotovški trg 1, 2000 Maribor
Rotovški trg 6, 2000 Maribor
Dvorakova 3, 2000 Maribor
Dvorakova 3, 2000 Maribor
C. proletarskih brigad 61/a, 2000
Knjižnica Nova vas
Maribor
C. proletarskih brigad 63/a, 2000
Pionirska knjižnica Nova vas Maribor
Zagrebška 18, 2000 Maribor
Potujoča knjižnica-bibliobus (skladišče)
Ul. 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob
Knjižnica Bistrica ob Dravi
Dravi
Knjižnica Duplek
Cesta k Dravi 8, 2241 Sp. Duplek
Knjižnica Hoče
Sršakova 2, 2311 Hoče
Knjižnica Kamnica
Vrbanska 97, 2351 Kamnica
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na
Knjižnica Lovrenc na Pohorju Pohorju
Knjižnica Pekre
Lackova 180, 2341 Pekre
Pesnica pri Mariboru 42a, 2211
Knjižnica Pesnica
Pesnica
Knjižnica Pobrežje
Čufarjeva 5, 2000 Maribor
Knjižnica Janka Glazerja
Ruše
Falska 24, 2342 Ruše
Knjižnica Studenci
Obrežna 1, 2000 Maribor
Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov.
Knjižnica Šentilj
Goricah
Knjižnica Tezno
Zagrebška 18, 2000 Maribor
Izposoja na domu
Rotovški trg 2, 2000 Maribor
Izposoja v bolnišnico
Dvorakova 3, 2000 Maribor
SKUPAJ

potrebna vel. –
standard m2

dejanska
velikost m2
832

13.000

305
350
611

1.700

367

500

175

250

151

400
760
400
350

120
227
210
90

500
520

184
100

900
670

220
131

630
600

99
245

800
-

380

4.797

Naša prizadevanja pri urejanju prostorov so bila v letu 2011 prioritetno namenjena realizaciji
natečajne rešitve za osrednjo knjižnico na Rotovškem trgu. Potem, ko je Mestna občina
Maribor že v letu 2008 izvedla javni arhitekturni natečaj za prenovo in razširitev osrednje
Mariborske knjižnice in ureditev Rotovškega trga z mestno hišo, je bil v letu 2009 izdelan le
dokument identifikacije investicije (DIIP), vse nadaljnje aktivnosti pa so stekle šele v letu
2010. Izbrana arhitekturna rešitev je bila v vseh pogledih presežek in na Rotovškem trgu
omogoča knjižnici ustrezne površine kvalitetnega prostora. Na osnovi Programa za izvedbo
projekta, ki smo ga junija 2010 pripravili v knjižnici, je izbrana projektantska hiša
Atelierarhitekti v sodelovanju s podizvajalci izdelala projektno dokumentacijo in elaborate:
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vodilno mapo, arhitekturni posnetek, načrt arhitekture, rekonstrukcijo in dograditev, idejni
projekt, načrt gradbenih konstrukcij, načrt električnih inštalacij in opreme, načrt strojnih
inštalacij in opreme, načrt izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte, elaborat o
stanju nosilnih konstrukcij, elaborat o sestavi tal s pogoji temeljenja, geodetski posnetek
objektov in komunalnih naprav, koncept zagotavljanja požarne varnosti, elaborat gradbene
fizike in toplotne zaščite in načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Restavratorski center
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je pripravil konservatorski načrt, inženiring
ZIM pa predinvesticijsko zasnovo.
Ob koncu leta 2010 smo skupaj z ZIM-om že začeli s pripravo investicijskega programa. V
začetku leta 2011 pa je bila pripravljena PGD dokumentacija za 1. gradbeno fazo. Gradbeno
dovoljenje za 1. fazo je bilo vloženo na upravno enoto konec marca 2011 in že se je
nakazovalo, da ga bomo pridobili do konca aprila 2011, vendar pa se je dokončno zalomilo
pri pridobivanju soglasij od posameznih udeležencev v postopku. Ker le teh ni bilo mogoče
pridobiti, so arhitekti preprojektirali del projekta, in sicer tako, da se temelji knjižnice ne bi
zajedali v parcele pod Rotovškim trgom 8. Gradbeno dovoljenje za 1. fazo je bilo tako
ponovno vloženo šele v mesecu septembru 2011. Ker so se stranke v postopku pritožile tudi
na gradbeno dovoljenje, je Upravna enot predala zadevo Ministrstvu za okolje in prostor v
Ljubljani. Do konca leta 2011 pravnomočnega gradbenega dovoljenja nismo pridobili.
V začetku leta 2011 smo uspeli z Medobčinskim stanovanjskim skladom in Zvezo zadrug
izprazniti dve stanovanji na Rotovškem trgu 2, 2 stanovanji na Rotovškem trgu 6 pa sta ostali
še nerešen problem. Ker se zajedata v predvidene nove knjižnične prostore, upamo, da bomo
tudi ta problem v prihodnjih letih še rešili. Odkupljeni so bili tudi prostori na Lekarniški 4, ki
so v prihodnosti predvideni za izvajanje procesov nabave in obdelave.
Ustanovljen je bil tudi Odbor za prenovo Rotovškega trga z Mariborsko knjižnico z vsemi
kompetentnimi predstavniki s strani Mestne občine Maribor, ZIM-a, Mariborske knjižnice,
projektantov in ZVKDS, ki so ogovorni za sprejemanje ključnih odločitev pri celotnem
projektu osrednje knjižnice. Odbor vodi mag. Tomaž Kancler.
Vzporedno s pripravami na gradnjo osrednje knjižnice so tekle tudi aktivnosti za
zagotavljanje nadomestnih prostorov za nemoteno delovanje knjižnice v času prenove. Na
voljo je bilo nekaj opcij, od prostorov na Svetozarevski ulici (bivši SDK) do prostorov
Nadškofije Maribor. Ker je bila odločilna najnižja cena najema prostorov, smo se sredi leta
2011 že dogovorili za selitev v prostore Nadškofije Maribor. Hkrati smo 4. julija 2011 za
stalno zaprli prostore Pionirske knjižnice Tabor, tekle pa so že tudi priprave za preselitev IKT
centra z Rotovškega trga na Tabor. Pripravljena je bila razpisna dokumentacija, vendar pa je
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in nepridobljenega gradbenega dovoljenja akcija
zastala.
Med letom 2011 je bilo predstavnikom Ministrstva za kulturo večkrat predstavljeno aktualno
stanje projekta, projektne dokumentacije ter zapleti pri izdaji gradbenega dovoljenja, vendar
sredstev (sklep Vlade RS) ni bilo mogoče aktivirati, izpolnjen namreč ni bil osnovni pogoj,
gradbeno dovoljenje.
S pomočjo sredstev Mestne občine Maribor in z lastnimi sredstvi smo uspeli prenoviti enega
od obeh zelo dotrajanih vhodov v enotah Nova vas, v knjižnici za odrasle. Ureditev je
sovpadla s prenovo celotne ploščadi pred zgradbo. Žal nismo uspeli s kandidaturo za sredstva
na razpisu Ministrstva za kulturo, zato je ostal kljub nujnosti posega vhod v Pionirsko
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knjižnico Nova vas neurejen. Vrednost investicije novega vetrolovain zamenjave oken je znašala
15.729,59 EUR, od tega je Mestna občina Maribor zagotovila sredstva v višini 12.400 EUR, razliko
do polnega zneska pa je z lastnimi sredstvi pokrila Mariborska knjižnica.

Prenovljena ploščad in vhod v knjižnico v Novi vasi

V letu 2010 smo začeli z načrtovanjem nove knjižnice v občini Selnica ob Dravi. Na osnovi
programske naloge, ki jo je pripravila Mariborska knjižnica, so se v letu 2011 začeli
pripravljati načrti. Predviden začetek gradnje knjižnice v večnamenskem objektu je bil že v
letu 2011, vendar pa se zaradi gospodarske krize in splošne recesije gradnja še ni začela.
Velikost knjižnice bo približno 400 m2, kar pomeni dolgoročno rešitev in odličen pogoj za
razvoj knjižnične dejavnosti v občini Selnica ob Dravi.
V občini Duplek smo utesnjene prostore knjižnice razširili v odkupljeno enosobno stanovanje
v velikosti 46,5 m2 že v letu 2010, ko so bila izvedena gradbena dela, urejene instalacije,
položena nova tla, prostor popleskan. Ob koncu leta 2011 pa je knjižnica zasijala v novi
podobi, prenovljeni prostori so dobili novo opremo, opravljena pa so bila tudi vzdrževalna
dela na starem delu knjižnice, delni oplesk prostorov in zamenjava luči. Celotno investicijo je
financirala občina Duplek.
V Rušah so prav tako zgrajeni predvideni novi prostori za knjižnico v skupni izmeri 800 m2.
Zaradi gospodarske krize in prisilne poravnave Stavbarja, ki je lastnik prostorov, so bile vse
priprave za izdelavo projektne dokumentacije ustavljene. Dokončanje prostorov knjižnice je
bilo predvideno že v avgustu 2010, delovanje knjižnice na novi lokaciji pa oktobra 2010,
vendar zaradi spremenjenih razmer do realizacije ni prišlo. V letu 2011 je bilo stanje
nespremenjeno, pričakujemo pa, da bomo čez čas le lahko nadaljevali z načrtovanimi
aktivnostmi.
V prihodnjih letih bi morali začeti razmišljati tudi o novih prostorih za Knjižnico Pobrežje, ki
je zaradi izredno močnega števila obiskovalcev, obširne ponudbe kakovostne knjižnične
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zbirke in številnih storitev za uporabnike že zelo utesnjena. Deluje na približno štirikrat
premajhni kvadraturi, stanje pa je že zelo podobno stanju v osrednji knjižnici na Rotovžu.
Problem predstavljata še Knjižnica Studenci in Knjižnica Pekre. Za Knjižnico Studenci je že
bila predvidena zelo dobra rešitev, tako v velikosti prostora kot lokaciji. Bila je umeščena v
prostore MAKS-a na Studencih, vendar pa je po spremembi načrtov Mariborska knjižnica na
koncu izvisela in ostala brez knjižničnih prostorov. Po zagotovilih Mestne občine Maribor naj
bi se v prihodnosti iskale rešitve za Knjižnico Studenci v paviljonskem prizidku MAKS-a.
V Knjižnici Pekre se soočamo s problemom nedostopnosti knjižničnih prostorov za gibalno
ovirane uporabnike. Prejeli smo že pritožbo, ki pa ji je zelo težko ugoditi. Knjižnica namreč
nima rampe za invalide, poleg tega pa deluje v dveh nadstropjih, stavba pa nima dvigala. V
prihodnosti bo potrebno razmišljati o primernejši prostorih za knjižnico.
Vse tri knjižnice, Pobrežje, Studenci in Pekre delujejo v prostorih, ki jih imamo v najemu, kar
pomeni, da vlaganja v potrebna investicijska dela niso mogoča.
Vse naše aktivnosti na področju prostorske problematike, katerih cilj je doseči normalne in
sprejemljive pogoje za kvalitetno izvajanje programov in delo z uporabniki, so del
uresničevanja razvojne strategije in ciljev Strateškega načrta Mariborske knjižnice. Tudi za
naprej ostaja prva prioriteta ureditev osrednje knjižnice. Vodstvo knjižnice pa se seveda
nenehno aktivno odziva na vse možnosti, ki bi lahko vplivale na izboljšanje prostorskih
pogojev.

3.2.

Zagotavljanje knjižnične dejavnosti v mreži enot

Darja Barber, vodja oddelka za knjižnično mrežo

V oddelku za knjižnično mrežo je v letu 2011 delalo 64 zaposlenih, od tega so bili 4 vključeni
v izposojo občasno (vodja službe za prireditve in dejavnosti za odrasle bralce, vodja službe za
mlade bralce, sodelavec v službi za mlade bralce, vodja oddelka za knjižnično mrežo). Kljub
številčno močni zastopanosti smo marsikdaj z veliko težavo zagotovili nemoteno odprtost
naših enot zaradi številnih odsotnosti ter vedno večjega obsega internega dela. Večino
odsotnosti smo pokrili z zaposlenimi iz oddelka na račun zmanjšanja števila internih dni, pri
delu v izposoji pa so nam v precejšnji meri pomagali kolegi iz oddelka za nabavo in obdelavo
gradiva (70 nadomeščanj za delo v izposoji v stacionarnih enotah, 11 nadomeščanj za delo na
bibliobusu), iz oddelka za razvoj (14 nadomeščanj) in iz uprave knjižnice za delo na
bibliobusu (20 nadomeščanj). Redne interne dneve, od 4 do 15 dni na mesec, smo zagotovili
19-im zaposlenim, ki redno delajo v izposoji, po nekaj internih dni na leto pa smo nekaterim
kolegom občasno zagotovili zaradi začasnega povečanega obsega dela. V internem delovnem
času so se sodelavci ukvarjali z različnimi strokovnimi področji, pomembnimi tako za
posamezno enoto kot tudi za celotno Mariborsko knjižnico in bibliotekarsko stroko na nivoju
celotne Slovenije: koordinacija območnosti, Kamra, informacijska služba, načrtovanje in
izvedba raznih oblik prireditev in dejavnosti za mlade in odrasle bralce, sodelovanje pri
izvajanju dežurstev elektronskega referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja v sistemu
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COBISS.SI, aktivna članstva v delovnih/projektnih skupinah, mentorstvo študentom na
praksi, vezava in odpis gradiva, inventura, koordinacija izterjave in opominov, priprava
seznama članov, zapadlih v izterjavo ter pošiljanje podatkov agenciji Creditexpress,
nadomeščanje pri dnevni pripravi in pošiljanju opominov, koordinacija medknjižnične
izposoje, izposoja v bolnišnico, izposoja na dom, vodenje sindikata, vodenje vzajemne
pomoči, sodelovanje pri nabavi/obdelavi gradiva, koordinacija igroteke, koordinacija Mega
kviza, aktivno članstvo pri raznih sekcijah in organih Društva bibliotekarjev Maribor in Zveze
bibliotekarskih društev Slovenije.
V letu 2011 so bile vse enote Mariborske knjižnice skupno odprte 30.474 ur, kar je za 0,65%
manj kot v letu 2010 in za približno 4% manj, kot smo načrtovali v planu odprtosti naših enot
za leto 2011. Eden od pomembnejših vzrokov za manjše število ur odprtosti je zagotovo
zaprtje Pionirske knjižnice Tabor zaradi potreb projekta osrednje knjižnice, ki predvideva
združitev fondov osrednje knjižnice in obeh enot na Taboru ter selitev IKT centra v prostor
Knjižnice Tabor. Dodatno je na zmanjšanje vplivala ukinitev 5-ih postajališč bibliobusa v treh
občinah, ki za leto 2011 niso zagotovile financiranja knjižničnih storitev.
določba
standarda
enote Mariborske knjižnice odprtost/teden
60
Knjižnica Rotovž
60
Čitalnica
60
Pionirska knjižnica Rotovž
60
Knjižnica Tabor
60
Pionirska knjižnica Tabor
60
Knjižnica Nova vas
60
Pionirska knjižnica Nova vas
25
Potujoča knjižnica-bibliobus
20
Knjižnica Bistrica ob Dravi
20
Knjižnica Duplek
45
Knjižnica Hoče
20
Knjižnica Kamnica
20
Knjižnica Lovrenc na Pohorju
20
Knjižnica Pekre
20
Knjižnica Pesnica
45
Knjižnica Pobrežje
Knjižnica Janka Glazerja
20
Ruše
20
Knjižnica Studenci
45
Knjižnica Šentilj
45
Knjižnica Tezno
Izposoja na domu
Izposoja v bolnišnico
SKUPAJ

dejanska
odprtost/teden

poletni
čas/teden

55
55
55
55
35
55
55
31
12
23
28
17
18
17
12
31

55
35
55
33
33
33
6
6
12
6
6
6
6
33

28

12

12
28
31
10
7
-

6
12
33
po dogovoru
po dogovoru
-

letno odprto (ure)
2.760
2.572
2.764
2.541
878
2.477
2.552
1.350
528
941
1.258
749
786
749
520
1.566
1.217
532
1.246
1.570
552
366
30.474
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Ostali vidnejši in zaskrbljujoči vzroki za nenačrtovano občasno zapiranje enot v letu 2011 so
bili: izpad računalniškega sistema (nedelovanje COBISS-a, modema, težave z internetom…),
izpad električne energije, izliv vode v prostore knjižnice in nizke temperature. Do krajših ali
daljših zaprtosti pa prišlo tudi zaradi prenove prostorov (Knjižnica Duplek, Knjižnica Janka
Glazerja Ruše), menjave vhodnih vrat (Knjižnica Nova vas) ter zaradi okvar bibliobusa. Tudi
izvedba inventure knjižničnega gradiva v Knjižnici Duplek, Knjižnici Studenci in v Knjižnici
Nova vas je vplivala na manjše število ur odprtosti na letni ravni.
Tako letni kot poletni urnik odprtosti sta za vse enote ostala tudi v letu 2011 nespremenjena,
ugotavljamo pa, da si nekateri naši uporabniki želijo večjega števila ur odprtosti predvsem v
enotah, ki niso vsakodnevno odprte ali so odprte le polovico delovnega dneva. Ker nam
pomanjkanje števila zaposlenih onemogoča kakršno koli povečanje odprtosti, se zaenkrat za
večje spremembe na tem področju ne moremo odločiti.

3.3.

Člani, obisk, izposoja

člani
mladi
odrasli
skupaj

število prebivalcev

člani
mladi
odrasli
skupaj

število članov

22.421
159.844
182.265

delež članov med prebivalci v %
48,6
18,9
22,6

10.892
30.213
41.105

deleži po kategorijah članov v %
26,5
73,5
100.0
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mladi
odrasli
skupaj

izposoja knjižničnega gradiva
mladi
odrasli
skupaj
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število obiskovalcev v enotah
133.471
446.720
580.191

število izposojenih izvodov
525.419
1.313.607
1.839.026

delež vseh obiskov v %
23,0
77,0
100,0

delež v % po kategorijah članov
28,6
71,4
100.0

22

Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2, 2000 Maribor
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si
Letno poročilo/Dragica Turjak
Velja od:29.2.2012

deleži izposoje v %
mladi
odrasli
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leposlovje
63 %
(330.876 )
50 %
(663.774)
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strokovno
gradivo
21 %
(113.251)
37 %
(480.548)

periodika
2%
(9.762)
5%
(65.469)

neknjižno
gradivo
14 %
(71.530)
8%
103.816

skupaj
100 %
(525.419 )
100 %
(1.313.607)

Opomini in izterjava gradiva

Darja Barber, Tina Kores

Na področju izdelave in pošiljanja opominov prišlo v letu 2011 do dveh večjih sprememb, ki
sta se na našo srečo dogodili skoraj istočasno. 30. marca smo s podpisom Pogodbe o izdelavi,
izpisu in oddaji pošiljk na pošto prenesli način tiskanja in pošiljanja opominov za člane
Mariborske knjižnice na zunanjega izvajalca, podjetje EPPS – Elektronsko pismo Pošte
Slovenije d.o.o.. Pogodbo smo začeli operativno izvajati 9. maja 2011. Celotno komunikacijo
s predstavniki tega podjetja je vodila vodja razvoja, Barbara Kovář, v sodelovanju z vodjo
oddelka za knjižnično mrežo, Darjo Barber, je pripravila prva navodila za praktično izvedbo
vseh aktivnosti za novi način.
V istem obdobju, ko smo v pripravljali vse potrebno za uspešen prehod na novi način tiskanja
in pošiljanja opominov, so na IZUM-u med drugim pripravljali novo verzijo
COBISS2/Izposoja in COBISS2/Izpisi. Novost, ki so jo uvedli na področju izdelave
opominov je ta, da smo lahko po novi verziji opomine izdelali za vse enote hkrati, prejšnja
verzija nam tega ni dopuščala. Uvedba te novosti je za nas pomenila skrajšanje postopkov
izdelave in pošiljanja datotek z opomini podjetju EPPS. Od prvega dne izdelave opominov po
novem postopku pa vse do konca leta smo se soočali s težavami, ki so nastale bodisi zaradi
napak na naši strani kot tudi na strani podjetja EPPS. Zaradi vseh sprememb in problemov, ki
smo jih sproti razreševali, je bilo nujno, da smo pripravili kompleksen dokument s popisom
vseh aktivnosti, ki se navezujejo na področje izdelave in pošiljanja opominov. Novo navodilo,
ki zajema področje izdelave opominov, pošiljanja datotek z opomini podjetju EPPS ter tabele
za vodenje statistike opominov za potrebe računovodstva, je rezultat sodelovanja Dragane
Lujić, Darje Barber, Bože Smogavec, Sandre Sever in Natalije Belec. Gre za drugo verzijo
dokumenta MK 2/Navodilo št. 80 Izdelava in pošiljanje opominov, ki je na osnovi
pridobljenih izkušenj nastajal od maja dalje, dokončno obliko pa je dobil konec decembra.
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Opomine je vse leto izdelovala Natalija Belec, v času njene odsotnosti pa so jo nadomeščali
zaposleni iz Knjižnice Rotovž.
Seznam neizterjanih tožb sta v letu 2011 izmenično pripravljala Niko Kutleša in Fredi Sirk,
ob petkih za tekoči teden. V primeru, ko ni bilo večjih izpadov v izposoji, sta imela
zagotovljen interni delovni čas.

V letu 2011 je agencija Creditexpress obravnavala 506 primerov izterjave. Vsi evidentirani
dolgovi izterjave za leto 2011 so znašali 12.490,00 EUR, od katerih smo do 31.12.2011
izterjali 6.703,65, kar predstavlja 53,67% uspešnost. V primerjavi z letom 2010 se je
uspešnost izterjave zmanjšala za 10,9%. Agenciji smo posredovali podatke za 1.208 enot
knjižnega gradiva, člani so med letom vrnili 484 enot gradiva, kar znaša 40,07% vrnjenega
gradiva. 724 enot gradiva je ostalo neizterjanih. V primerjavi z letom 2010 se je uspešnost
vračanja oziroma plačila izgubljenega gradiva zmanjšalo za 7,44%. Tako uspešnost izterjave
kot tudi procent vrnjenih knjig se bosta med letom še spremenila.

V preteklih petih letih, torej od 2007 do 2011 je agencija Creditexpres obravnavala 2462
primerov izterjave, od tega je trenutno odprtih še 969 primerov. Stroški opominjanja so v
preteklih petih letih znašali 61.088,74 EUR, znesek, ki je bil izterjani znaša 38.940,41 EUR,
kar predstavlja 63,74% uspešnost. Procent vrnjenih knjig za obdobje 5 let je 49,14%.

24

Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2, 2000 Maribor
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si
Letno poročilo/Dragica Turjak
Velja od:29.2.2012

3.5.

MK/0 Zapis 76

Pritožbe, pohvale in mnenja uporabnikov

Večina naših uporabnikov je bilo v letu 2011 zadovoljnih z našim delom, ponudbo in
storitvami, nekaj pa je seveda bilo tudi takšnih, ki z nekaterimi področji našega dela niso bili
zadovoljni in so se zaradi tega pritožili, bodisi pisno ali ustno pri vodji enot, vodji oddelka za
knjižnično mrežo ali pri direktorici knjižnice. Večina pritožb v enotah in pri vodji oddelka za
knjižnično mrežo se je navezovala na nestrinjanje s plačilom nastalega dolga, vedno bolj pa
tudi opažamo, da marsikateri uporabnik nastalega dolga zaradi osebnih finančnih težav ne
more poravnati z enkratnim plačilom ampak na način obročnega odplačevanja. Kar nekaj
pritožb se je navezovalo na nestrinjanje z neprenosljivostjo izkaznice, precej je bilo bralcev,
ki so trdili, da so gradivo vrnili, vendar ga na naših policah nismo našli. Nekaj pritožb se je
navezovalo na pošiljanje opominov s strani izterjevalske agencije kljub temu, da so člani vse
dolgove izterjave že poravnali. V nekaj primerih je do neutemeljenega pošiljanja opominov
prišlo zaradi slabe komunikacije med nami in agencijo.
V knjigi pohval in pritožb so večinoma zapisane pritožbe ter nekaj pohval in mnenj o našem
delu. Največ vpisov so zabeležili v Knjižnici Tabor, večinoma gre za pritožbe, ki so se
navezovale na nestrinjanje s trajnim zaprtjem Pionirske knjižnice Tabor.
Vodja oddelka za knjižnično mrežo je pritožbe prejela preko pošte, nekaj jih je prišlo preko
spletnega uporabniškega vmesnika »Pišite nam«, ki je bil za naše uporabnike zelo uporabna
varianta za komuniciranje z nami, saj je večina mnenj in prošenj prispelo ravno preko tega
vmesnika. Skupno je vodja obravnavala 109 primerov uporabnikov, ki jim je odgovorila v
pisni obliki na elektronski ali tradicionalen način.
34 primerov pritožb se je navezovalo na nastale dolgove v izposoji (zahteve za storniranje,
prošnje za odpis ali obročno odplačevanje, izražanje nestrinjanja z našim delom in nastalimi
dolgovi). 30 obravnavanih primerov se je navezovalo na pridobivanje informacij o našem delu
v izposoji (vpis, izguba članske izkaznice, neprenosljivost izkaznice, spremembe osebnih
podatkov, delovanje Moje knjižnice). Kar 32 uporabnikov je preko e-pošte želelo predvsem
podaljšati gradivo, nekaj od teh je bilo rezervacij in preklic rezervacij. 3 uporabniki so euporabniški vmesnik »Pišite nam« uporabili za poizvedbo o prisotnosti določenega gradiva v
naših enotah, 10 uporabnikov pa je izražalo mnenje o našem delu, predlagali so nekaj
izboljšav ali so želeli pridobiti informacije o kakšnem projektu oz. dejavnosti, 2 primera od
teh sta bila povezana z varovanjem osebnih podatkov.
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Elektronske in druge storitve pri izposoji gradiva

Dragana Lujić, vodja razvojno analitične službe

Člani knjižnice lahko preko spleta samostojno:
- podaljšajo datum vračila,
- rezervirajo gradivo,
- prekličejo rezervacije,
- naročijo prosto gradivo,
- se naročijo na prejemanje e-obvestil po e-pošti ali sms o prispelem rezerviranem
gradivu, pred potekom izposojevalnega roka, od junija 2011 pa tudi na prejemanje eobvestil o poteku članstva, ki so za naše člane aktualna zaradi ažuriranja podatkov o
aktivnem članstvu.
Spletni obiski v okolju Moje knjižnice so se v primerjavi z letom 2010 povečali za 8,2 %,
največji porast ponovno beležimo pri naročanju prostega gradiva. V letu 2011 so naši člani
preko spleta naročili 41.145 enot gradiva ali za 17,5 % več kot v letu 2010, kar močno vpliva
na dodatno obremenitev knjižničarjev v izposoji. Ponovno se je povečalo število članov, ki so
se naročili na prejemanje e-obvestil. Število obiskov preko bibliofona (telefonskega
odzivnika) se zmanjšuje: 180 članov ali za 18,2 % manj kot v letu 2010 je podaljšalo rok
izposoje preko tega medija.
Razširjenost e-storitev bo tudi v prihodnje odvisna od sistematičnega in kontinuiranega
seznanjanja naših uporabnikov z uporabo e-servisa Moja knjižnica, ki jih izvajamo v okviru
skupinskih in individualnih izobraževanj v naših enotah.
Statistika e-obiska v okolju e-servisa Moja knjižnica in bibliofona (telefonskega
odzivnika)
Št. vseh e-obiskov v okolju Moja knjižnica
naročila gradiva preko OPAC-a
rezervacije gradiva preko OPAC-a (s preklici rezervacij)
podaljšanje gradiva preko OPAC-a
podaljšanje gradiva preko bibliofona

90.282
23.768
18.939
52.477
180

Statistika transakcij v okolju e-servisa Moja knjižnica in bibliofona (telefonskega
odzivnika)
Št. vseh e-transakcij v okolju Moja knjižnica (povezanih z gradivom)
št. naročenega gradiva preko OPAC-a
št. rezerviranega gradiva preko OPAC-a (s preklici rezervacij)
št.podaljšanega gradiva preko OPAC-a
št. podaljšanega gradiva preko bibliofona

270.489
41.145
34.179
195.165
595

Št. članov, naročenih na e-obveščanje (stanje na dan 9.1.2012)
E-obvestila
na e-naslov
na sms

obvestilo o prispelem
rezerviranem gradivu
7.047
495

obvestilo o skorajšnjem poteku
roka izposoje
6.799
282

obvestilo o poteku
članstva
526
7
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Medknjižnična izposoja

Nataša Konec, Mihael Kraner, koordinatorja medknjižnične izposoje

V letu 2011 smo na medknjižnični izposoji zabeležili 428 zahtevkov, kar je za 49 enot manj
kot leta 2010. 185 enot medknjižničnega gradiva smo knjižnicam posredovali, največ našega
gradiva so naročili v Univerziteni knjižnici Maribor (UKM). Naša naročila pa so prav tako
najpogosteje romala v UKM. To priča o dokaj visoki stopnji racionalizacije stroškov, kajti s
tem se izognemo plačilu poštnine. V letu 2011 smo elektronsko dobavili dokument dvema
članoma.
Preko spletnega servisa Moja knjižnica je bilo v letu 2011 izvedenih 244 naročil
medknjižnične izposoje, kar je v primerjavi z letom 2010 za 51 enot več. Iz tega lahko
sklepamo, da naši člani servis Moja knjižnica vse pogosteje uporabljajo tudi za naročanje
gradiva po medknjižnični izposoji.
Naša odzivnost pri dobavi gradiva v druge knjižnice je še zmeraj zelo visoka, 0,9, kar pomeni,
da so naročila obdelana še isti dan, kot so prejeta.
Povprečna hitrost dobave gradiva iz drugih knjižnic je 4,8.
V segmentu medknjižnične izposoje je bilo v letu 2011 izvedenih 2.667 transakcij in pri tem
se je v blagajno Mariborske knjižnice steklo 1.602,00 eur.

število knjig
število kopij dokumentov
število elektronsko posredovanih dokumentov
skupaj

3.8.

število
posredovanih
izvodov
185
11
1
197

število prejetih
izvodov
225
12
1
238

skupaj
410
23
2
435

Izposoja na dom

Dragica Mlakar

Ob izvajalki Dragici Mlakar je občasno pri dejavnosti sodelovala Maja Železnik. Skupaj sva
predstavili izposojo na domu v Domu pod Gorco, kjer so varovancem prejeli odpisane revije
preteklega leta.
V letu 2011 je bilo na terenu opravljenega nekaj manj ur (-0,44 %), kar je vplivalo na manjšo
izposojo celotnega gradiva (-0,23 %).
V izposoji na domu je vpisanih 36 bralcev, kar je za 2,7 % manj kot v letu 2010. Nekaj
uporabnikov, ki jih obiskujemo, je vpisanih v drugih enotah: OK, NV, KT, Te. Obiski so bili
za 2,25 % pogostejši v primerjavi z letom 2010.
Uporabniki si izposojajo največ leposlovja (1.398), sledi periodika (1.366), strokovne knjige
(223) in neknjižno gradivo (15 - filmi). Struktura vrste gradiva se je v primerjavi z letom 2010
spremenila. Uporabniki so želeli 108 % več stroke, izposoja leposlovja se je povečala za 2,4
%, neknjižno gradivo pa za 150 %. Zmanjšala se je izposoja periodike, za 10,8 %.
Za slabovidne uporabnike v okviru Izposoje na domu primanjkuje določene vrste gradiva. Že
dlje časa poznamo problematiko večjega tiska (najmanj tako velik tisk kot v zbirki Srebrne
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niti). Tudi v nekaterih enotah že imamo bralce s tovrstno potrebo in povpraševanje presega
ponudbo. Če bralec obiskuje knjižnico že 30 let, je primernega gradiva z večjim tiskom
premalo. Občutno premalo imamo zvočnih knjig – leposlovnih (zgodovinskih, biografskih
romanov, kriminalk…), primernih za slabovidne (oz. skoraj slepe) 70, 80 ali 90 – letnike.
Tudi ti želijo, tako kot ostali uporabniki, dostopati do novih knjig, ki so na njim primernem
mediju.
Če pogledamo izposojo knjižničnega gradiva po UDK-ju in izločimo leposlovje, je največ
izposojenega gradiva pri UDK 0, nato UDK 6 in UDK 3. Tudi v preteklem letu so bile te
skupine zastopane v enakem vrstnem redu, samo razmerje je bilo nekoliko drugačno. Pri
skupini 0 se je izposojeno gradivo v letu 2011 zmanjšalo za 11,5 %, pri skupini 3 je poraslo za
20,67 % in pri skupini 6 je število izposojenega gradiva enako kot v letu prej.
Izposoja na domu že od vsega začetka sodeluje pri projektu Bralna značka. V letu 2011 je 7
uporabnic prebiralo knjige s seznama in osvojilo bralno značko. Moški doslej še niso pokazali
interesa za sodelovanje.

3.9.

Izposoja v bolnišnico

Desanka Tavčar Pernek, vodja Knjižnice Tabor

Izposoja v bolnišnico (UKC Maribor) predstavlja posebno obliko dela z uporabniki, gradivo v
glavnem zagotavljamo iz Knjižnice Tabor. Izposoja poteka usklajeno z urnikom Knjižnice
Tabor, ob torkih jo opravlja Jože Čonč, v Knjižnici Tabor pa ga nadomestijo kolegi iz ostalih
enot, v primeru odsotnosti Jožeta Čonča izposojo v bolnišnici opravimo tudi ostali zaposleni v
Knjižnici Tabor. Bolnišnični pacienti sodijo v skupino oseb s posebnimi potrebami, trudimo
se, da kvaliteto izposoje ohranjamo na čim višjem nivoju, saj profesionalen in prijazen
knjižničarjev odnos veliko prispeva k bolnikovemu razpoloženju, zato jim ponujamo gradivo
s pozitivno naravnano vsebino, vsekakor pa upoštevamo tudi individualne želje. V več kot
desetletnem delovanju v bolnišnici smo postali prepoznavni, ljudje to obliko izposoje poznajo,
jo priporočajo drugim. V letu 2011 smo uspeli spremeniti način vračanja gradiva, zato se je
število pogrešanih knjig bistveno zmanjšalo.
V letu 2011 se je število novo vpisanih članov v primerjavi z letom 2010 povečalo za 8,3%,
aktivnih pa zmanjšalo za 0,5%, kar je ob dejstvu, da večino naših storitev v bolnišnici
uporabljajo prebivalci okoliških krajev, spodbuden podatek. Pred leti se namreč ti člani v
glavnem niso več vrnili v nobeno našo enoto. Opravljeno je bilo 15% več ur izposoje kot v
letu 2010, pri obisku in izposoji knjižničnega gradiva pa beležimo padec obojega. Izposoja v
bolnišnico ne poteka v otroški bolnišnici, zato so podatki za oboje v glavnem za odrasle
bralce, saj so si tri knjige v letu 2011 v bolnišnici izposodili samo štirje mladi bralci. Obisk je
v primerjavi z letom 2010 padel za 10,7%, izposoja knjižničnega gradiva pa za 26%. To
obliko izposoje pogojuje veliko dejavnikov (spreminjajoča se struktura in starost bolnikov,
oblika bolezni…), ki vplivajo na porast ali padec izposoje in obiska, ob večjih izpadih
zaposlenih izposoja v bolnišnico ne poteka, v času letnih dopustov pa je število ur izposoje in
izposojenega gradiva manjše.
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Bolniki v glavnem posegajo po leposlovju, v letu 2011 ga je bilo v primerjavi z letom 2010
izposojenega 19% manj, predstavlja pa 86% vsega izposojenega gradiva. Od izposojene
strokovne literature lahko na prvem mestu izpostavimo gradivo iz UDK skupine 1 in
predstavlja 37% izposojene strokovne literature, na drugem mestu je gradivo iz UDK skupine
9 in predstavlja 32% izposojene strokovne literature. Na tretjem mestu je izposojeno gradivo
iz UDK skupin 2 in 6, vsaka zase predstavljata 10% izposojene strokovne literature. Bolniki
so si v vseh letih največ izposojali leposlovje. Z njim si poskušajo krajšati čas med
zdravljenjem in se malo sprostiti, zato po resnejšem leposlovju ne posegajo. Med izposojeno
strokovno literaturo lahko izpostavimo priročnike s področja psihologije, ezoterike, etike…,
po katerih tudi sicer bralci v ostalih enotah veliko posegajo, ter biografijah.
Zanimivo je, da v letu 2011 ni bila v bolnišnico izposojena nobena knjiga iz UDK skupine 7,
v letu 2010 pa iz skupine 82.0. Najmanjši delež izposojene strokovne literature v letu 2011
predstavlja gradivo iz UDK skupin 0 in 3, in sicer vsako 1%, enako je bilo tudi v letu 2010.
Jože Čonč izposojo v bolnišnico opravlja zavzeto, njegovo delo so uporabniki te storitve
velikokrat ustno pohvalili; s primernim odnosom do bolnikov ter zaposlenih v bolnišnici
prepoznava želje in potrebe bolnikov ter ustrezno izbira gradivo.

3.10.

Delo potujoče knjižnice

Posebno mesto in pomen v približevanju knjižnice uporabnikom pomeni potujoča knjižnica z
bibliobusom in premičnimi zbirkami, saj prihaja med uporabnike v okoljih, kjer ni stacionarne
knjižnice, v podeželskih krajih ali na obrobju mestnega središča, kjer pogosto tudi ni nobene
druge kulturne ponudbe, ali pa v domove za ostarele, zavode, ki skrbijo za ljudi s posebnimi
potrebami, bolnišnične oddelke. Poleg kulturne in informacijske vloge knjižnice je pri tej
obliki dejavnosti, podobno kot pri izposoji na dom in v bolnišnico, še posebej pomemben
socialni poudarek, saj je poslanstvo potujoče knjižnice prav v tem, da skrbi za skupine ljudi,
ki bi sicer bile marginalizirane.
Bibliobus se ustavlja v 46 krajih na celotnem območju delovanja knjižnične mreže in tudi na
širšem območju Slovenske Bistrice in Lenarta, v nekatera okolja, kot so bolnišnice ali domovi
za ostarele ali za ljudi s posebnimi potrebami, nekajkrat letno dostavljamo in menjujemo
manjše zbirke gradiva, t. im. premične zbirke. Knjižnica je torej vseprisotna, dostopna vsem v
njihovih okoljih.
3.10.1. Bibliobus
V letu 2011 je bibliobus na terenu opravil 1.350 ur, namenjenih uporabnikom, in prevozil
skupaj 18.692 km. Zaradi drugačne ureditve knjižnične dejavnosti so že leto prej bila ukinjena
nekatera postajališča, zaskrbljujoče pa je, ker sta se občini Benedikt in Sveta Ana na začetku
leta odločili ukiniti financiranje bibliobusa (skupaj 3 postajališča), ne da bi svojim občanom
zagotovili alternativno knjižnično ponudbo.
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Notranjost bibliobusa

Seznam postajališč bibliobusa po občinah:
- Mestna občina Maribor: Brestrnica, Brezje, Dogoše, Gaj, Malečnik, Razvanje in VDC
Polž
- Občina Duplek: Dvorjane, Sp. Duplek, Zg. Duplek, Korena, Žitečka vas
- Občina Kungota: Jurij, Svečina, Sp. Kungota
- Občina Miklavž na Dravskem polju: Dobrovce, Dravski Dvor, Miklavž-Vauhnik,
Miklavž-šola, Skoke
- Občina Pesnica: Jakobski Dol, Jarenina, Pernica
- Občina Rače – Fram: Fram, Podova, Rače, Sp. Gorica
- Občina Selnica ob Dravi: Selnica ob Dravi, Fala
- Občina Starše: Brunšvik, Marjeta, Prepolje, Rošnja, Starše, Zlatoličje
- Občina Šentilj: Zg. Velka, Sl. Vrh, Selnica ob Muri, Ceršak
- Občina Cerkvenjak: Cerkvenjak
- Občina Oplotnica: Prihova
- Občina Slovenska Bistrica: Črešnjevec, Impol, Laporje, Sp. Polskava, Šmartno na
Pohorju, Zg. Ložnica
3.10.2. Premične zbirke
Dragana Lujić, koordinatorica premičnih zbirk

V letu 2011 smo nadaljevali z zastavljenimi aktivnostmi na področju premičnih zbirk tako v
ustanovah, ki združujejo uporabnike s posebnimi potrebami kot tudi v okoljih, kjer ni
knjižnične dejavnosti ali pa je ta slabo razvita. Premične zbirke smo oblikovali v sodelovanju
s strokovnimi delavci posameznih ustanov: z delovnimi terapevti, psihologi, socialnimi
delavci in drugimi, ki so v stalnem kontaktu z varovanci svojih ustanov. Pri pripravi izbora
knjig smo se srečevali s problematiko nabave novitet za Potujočo knjižnico, iz katere
oblikujemo premične zbirke. Pomanjkanje novitet smo poskušali premostiti z vključevanjem
večjega deleža drugih delov knjižnične zbirke: npr. ljudskega slovstva, slovenskih klasičnih
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literarnih del v povezavi s slovenskimi filmi, poljudno strokovno literaturo, mladinskimi deli
ipd.
Izpostaviti je potrebno dobro delovanje knjižnice v Domu starejših Idila iz Vukovskega Dola.
Knjižnica je za stanovalce doma pomembna točka vseživljenjskega učenja, srečevanja in
druženja. Pri izboru knjig upoštevamo želje stanovalcev in potrebe zaposlenih po strokovni
literaturi. Gradivo iz premične zbirke si stanovalci radi sposojajo. Delovnima terapevtkama,
ki skrbita za premično zbirko, je v pomoč pester izbor literature z različnih področij, s
pomočjo katere izvajata zanimive prostočasne aktivnosti, programe za ohranjanje miselnih
funkcij in krepitev spomina pri starejših in različne druge vsebine, povezane s knjigo, ki so
namenjene osebam z demenco.
Osebam na zdravljenju na Oddelku za psihiatrijo, smo poskušali v premični zbirki, v skladu z
možnostmi, ponuditi čim bolj aktualno gradivo in novitete, humorno obarvano literaturo, pa
tudi osebno izpovedna dela, tematsko povezana z različnimi oblikami odvisnosti.
Knjižnica z našo premično zbirko ima tudi zelo pomembno mesto v delovanju Varstveno
delovnega centra Sožitje, kjer je izbor gradiva prilagojen željam in sposobnostim odraslih
oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Varovanci VDC Sožitja, ki so vključeni v
dnevno varstvo, pomagajo voditi knjižnico, skrbijo za izposojo, po novem pa aktivno
sodelujejo tudi pri izboru gradiva. Vse to krepi njihov občutek samostojnosti, odgovornosti in
enakopravnosti.
Premične zbirke na vseh postajališčih smo 1 x zamenjali, srečali smo se z vsemi vodji
postajališč in obiskali vseh 10 postajališč na terenu. Posebnim skupinam in tudi uporabnikom
s posebnimi potrebami želimo omogočiti obisk naših prireditev, zato smo jih poskušali v čim
večji meri vključevati v naše prireditve in dejavnosti.
V letu 2011 smo ponovno želeli aktivirati postajališče premične zbirke v Zavodu za
prestajanje kazni zapora Maribor, vendar vodstvo zavoda, žal, tudi tokrat ni pristopilo k
ponujenemu sodelovanju.
Postajališča premičnih zbirk, s katerimi Mariborska knjižnica omogoča dostop do gradiva
prebivalcem s posebnimi potrebami in prebivalcem v okoljih, kjer ni knjižnične dejavnosti, so
bila bralcem na voljo 2.227 ur, pri evidenci premičnih zbirk pa smo opravili 6.350 transakcij.
Aktivna postajališča v letu 2011:
Društvene knjižnice
 Zg. Kungota
 Gradišče na Kozjaku
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Ustanove/Zavodi
 Oddelek za psihiatrijo UKC Maribor
 Klinika za pediatrijo UKC Maribor
 OŠ Bojana Ilicha, enota Bolnišnična šola, Maribor
 Sončni dom, Maribor
 Dom starejših Idila, Jarenina
 Dom starejših občanov Tezno, Maribor
 VDC Sožitje, Maribor
 Materinski dom Maribor
Statistični podatki o delovanju premičnih zbirk in seznam premičnih zbirk po občinah so
prikazani v statističnih preglednicah.

3.11.

Informacijska služba

Sandra Jesenek, vodja informacijske službe

Informacijska služba je v Mariborski knjižnici organizirana kot centralna razvojno in
storitveno naravnana dejavnost za celotno mrežo in za knjižnici na območju. Vloga
informacijske službe je na eni strani izobraževalne narave, saj se trudimo naše uporabnike z
informacijskim opismenjevanjem usposobiti za samostojno uporabo knjižničnih
informacijskih virov, pomemben vidik pa je tudi samo posredovanje informacij in skrb za
dostopnost elektronskih virov in baz podatkov ter iskanje najboljših poti za čim bolj
enostavno ravnanje s temi viri.
3.11.1. Izobraževanje uporabnikov
Vodstva po knjižnici z informacijskim opismenjevanjem potekajo tako, da uporabnikom
predstavimo delovanje Mariborske knjižnice ter jih seznanimo s pogoji vpisa v knjižnico,
pravilnikom poslovanja, mrežo knjižnice in ostalimi podatki, ki naj bi jih pridobil vsak novi
član knjižnice. V drugem delu jim predstavimo postavitev gradiva v osrednji knjižnici na
Rotovžu (UDK vrstilci, postavitev gradiva na policah, uporabo kazalk), ter iskanje gradiva
preko sistema Cobiss/Opac (osnovni način iskanja) in na policah v knjižnici. Za iskanje
gradiva smo pripravili listke, na katerih sta navedeni po dve knjigi, ki jih nato udeleženci
opismenjevanja poiščejo, najprej preko sistema Cobiss/Opac, nato pa še fizično na policah v
enoti.
Informacijska opismenjevanja so podrobna predstavitev osnovnega in izbirnega iskanja
gradiva znotraj sistema Cobiss/Opac, iskanja gradiva na posamezno temo po računalniku in
po policah v knjižnici.
Na predstavitvi elektronskih virov, ki so dostopni v Mariborski knjižnici, se dijaki seznanijo z
vsebino posameznega vira in načini iskanja po njem. Ob tem jim predstavimo tudi možnost
uporabe oddaljenega dostopa do elektronskih virov, torej dostopa od doma.
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V informacijsko službo in področje izobraževanja uporabnikov sodi tudi izvajanje projekta
»Rastem s knjigo«, nacionalnega projekta, namenjenega motivaciji srednješolcev za branje in
obiskovanje knjižnic.
V tabeli so predstavljeni podatki o izvajanju informacijske dejavnosti v posameznih oddelkih
Mariborske knjižnice. Na prvi pogled je opaziti precejšen upad pri številu vodstev z
informacijskim opismenjevanjem glede na prejšnja leta, vendar temu ni tako. Vse obiske
dijakov smo doslej namreč beležili pod posamezne točke naših dejavnosti, sedaj so te skupine
zabeležene pod točko projekta Rastem s knjigo.
Število skupin
M
O
Vodstvo z informacijskim
opismenjevanjem
Informacijsko
opismenjevanje
Predstavitev e-virov
Rastem s knjigo

SKUPAJ

OK
OK
OK
OK
KT
NV
RU
PK

6

SKUPAJ

12

18

4
1

4
1

28
1
6
4
3

Število obiskov
M
O
119

42

65

SKUPAJ

360

479

118
10

118
10

802
16
193
110
97

1218

1.337

3.11.2. Informacijsko opismenjevanje v enotah za odrasle
Informacijskega opismenjevanja se lahko osnovnošolci in srednješolci udeležijo v Knjižnici
Rotovž, Knjižnici Tabor in Knjižnici Nova vas, v dogovoru z vodji posameznih enot pa tudi
drugod po mreži Mariborske knjižnice.
Knjižnica Rotovž
V knjižnici Rotovž smo v letu 2011 sprejeli 51 organiziranih skupin, in sicer 6 skupin
osnovnošolcev in 45 skupin dijakov oziroma odraslih uporabnikov. Skupaj nas je tako
obiskalo 1.409 uporabnikov (1.290 odraslih in 119 mladih). Za njih smo izvedli:
- Vodstvo z informacijskim opismenjevanjem – udeležilo se ga je 6 skupin osnovnošolcev
(O.Š. Limbuš, O.Š. Tabor I in O.Š. Hoče) in 18 skupin dijakov oziroma odraslih
uporabnikov (Društvo Ozara, Andragoški zavod Maribor, II. gimnazija Maribor in Srednja
ekonomska šola Maribor).
- Informacijsko opismenjevanje – udeležile so se ga 4 skupine dijakov iz II. gimnazije
Maribor.
- Predstavitve elektronskih virov – se je udeležila ena skupina odraslih uporabnikov iz
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor.
- Predstavitve projekta »Rastem s knjigo« – se je udeležilo 28 skupin dijakov prvih letnikov
(I. gimnazija Maribor, II. gimnazija Maribor, III. gimnazija Maribor, Srednja šola za
oblikovanje, Konservatorij za glasbo Maribor, Srednja šola za gostinstvo in turizem
Maribor in Srednja trgovska šola Maribor).
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Za izvedbo dejavnosti smo potrebovali približno 75 delovnih ur, pri izvajanju pa so sodelovali
Lea Hedl, Ana Pernat, Tina Kores, Marjan Rajšp, Tadeja Gregorinčič, Klemen Brvar, Brigita
Miklič, Aleksandra Boj in Sandra Jesenek.
Knjižnica Tabor
V okviru projekta Rastem s knjigo je Knjižnico Tabor v letu 2011 obiskala 1 skupina dijakov
Izobraževalnega centra Piramida Maribor, Srednje šole za prehrano in živilstvo (16
uporabnikov). Predstavitev je izvedel Jože Čonč.
Knjižnica Nova vas
V okviru projekta Rastem s knjigo je Knjižnico Nova vas v letu 2011 obiskalo 6 skupin
dijakov Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor (193 uporabnikov). Predstavitve je
izvedel Semir Atić.

3.11.3. Informacijsko opismenjevanje v kombiniranih enotah
Knjižnica Ruše
V okviru projekta Rastem s knjigo so Knjižnico Ruše v letu 2011 obiskale 4 skupine dijakov
Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše (110 uporabnikov). Predstavitve je izvedel Stanko
Krainer.

3.11.4. Informacijsko opismenjevanje v enotah za mlade
Pionirska knjižnica Rotovž
V okviru projekta Rastem s knjigo so Pionirsko knjižnico Rotovž v letu 2011 obiskale 3
skupine dijakov III. gimnazije Maribor (97 uporabnikov). Predstavitve so izvedeli Andreja
Babšek, Igor Černe, Zdenka Gajser in Lidija Gačnik Gombač.

3.11.5. Elektronski viri
V letu 2011 smo omogočali dostop do naslednjih naročenih elektronskih virov, dostopnih na
daljavo:
- elektronske podatkovne zbirke: Poslovni splet GV IN, Pravni in poslovni informacijski
sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO,
EBSCOhost, Oxford Reference Online, Grove Music
Online, Grove Art Online, Oxford English Dictionary,
Who's Who and Who Was Who in Tax-Fin-Lex.

-

elektronske serijske publikacije: Uradni list RS Online, Finance online, Manager
online, Moje finance online, Podjetnik online, Kapital online, Dnevnik online, Uradne
objave Urada RS za standarizacijo in meroslovje, Evropski pravni vestnik, Spletni arhiv
dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo.
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elektronske knjige: Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Poslovni vodnik po
evropskem pravu.

Št. e-virov dostopnih v
Mariborski knjižnici
Število dostopov do e-virov
Št. e-virov –oddaljen dostop

2009
22

2010
24

2009/2010 %
+9,1%

2010
24

2011
24

2010/2011 %
0%

990
-

1827
7

+84,55%
+100%

1827
7

1971
8

+7,88%
+14,28%

Dostop do elektronskih virov EBSCOhost, Oxford Reference Online, Grove Music Online,
Grove Art Online, Oxford English Dictionary, Who's Who and Who Was Who, Poslovni splet
GV IN, Tax-Fin-Lex in Spletni arhiv dnevnika Večer je možen na podlagi IP naslovov
računalnikov v vseh enotah Mariborske knjižnice, medtem ko je dostop do ostalih, zgoraj
navedenih virov dostopen v posameznih enotah Mariborske knjižnice, z vpisom
uporabniškega imena in gesla.
V Excelovo tabelo »Statistika uporabe elektronskih virov 2011«, ki se nahaja na intranetu,
vodje enot mesečno vnašajo podatke o uporabi posameznega vira v njihovi enoti.
Za elektronske vire EBSCOhost, Grove Music Online, Grove Art Online, Who's Who and
Who Was Who, Oxford English Dictionary in Oxford Reference Online sprožamo statistiko
uporabe v posebnem okolju administratorja posameznega vira.
Statistiko uporabe elektronskih virov Tax Fin Lex, IUS INFO in Poslovni splet GV IN so
pripravili ponudniki virov in nam jo posredovali preko elektronske pošte. Vendar tukaj
dobimo samo podatke o številu odprtih dokumentov, ne pa podatkov o število dostopov. Te
smo iz pridobljenih podatkov izluščili sami.
Oddaljen dostop do elektronskih virov
V 2011 smo našim uporabnikom omogočali oddaljen dostop do osmih elektronskih virov.
Tako lahko od doma, iz šole ali službe pregledujejo vsebino naslednjih informacijskih evirov:
- Oxford Reference Online,
- Oxford English Dictionary
- EBSCOHost,
- Oxford Art Online,
- Who's Who and Who Was Who,
- Oxford Music Online
- IUS INFO in
- Tax Fin Lex.
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V spodnjih grafikonih so zbrani podatki o uporabi e-virov v posameznih enotah Mariborske
knjižnice in podatki o številu dostopov do posameznih elektronskih virov v letu 2011.

Zanimiv je podatek, da je bilo v elektronskem viru Tax Fin Lex odprtih 1.624 dokumentov.
V okviru Informacijske službe smo v letu 2011 (januar, februar) za zaposlene v Mariborski
knjižnici o vsebini in načinih iskanja informacij po elektronskih virih Oxford Art Online in
Oxford English Dictionary izvedli izobraževanje tudi za zaposlene.
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3.11.6. Posredovanje informacij
V letu 2011 smo v enotah Mariborske knjižnice iskali informacije po določenih temah za
15.709 uporabnikov, kar je za 12,05% več kot v letu 2010. Pomoč pri iskanju informacij na
temo je poiskalo 7.098 mladih obiskovalcev (+7,40%) in 8.611 odraslih obiskovalcev
(+16,21%).
Kot vir iskanja informacij v veliki meri prevladuje knjižno gradivo, iz katerega sta bili
posredovani 13.802 informaciji (-2,20% v primerjavi z 2010), narašča pa število poizvedb po
internetu: 437 (+23,1%) in naročenih elektronskih virih: 42 (+200% ).
Od 15.863 iskanj je bilo 15.664 uspešnih, v 199 primerih pa iskanje ni prineslo želenih
rezultatov. V 414 (+10,7%) primerih iskanja je šlo za posredovanje domoznanskih informacij.
V tabeli so predstavljeni podatki posredovanih informacij za obdobje zadnjih treh let.
Število uporabnikov
Mladi
Odrasli
Število informacij
Knjižno gradivo
Internet
Naročeni E-viri
Pozitivni odgovori
Negativni odgovori
Domoznanske informacije

2009
14976
6658
8318
15150
15086
326
8
14886
264
524

2010
14019
6609
7410
14178
14122
355
14
13977
201
374

2009/2010 %
-6,39%
-0,74%
-10,92%
-6,42%
-6,39%
+8,9%
+75%
-6,1%
-23,86%
-28,62%

2010
14019
6609
7410
14178
14122
355
14
13977
201
374

2011
15709
7098
8611
15863
13802
437
42
15664
199
414

2010/2011 %
+ 12,05%
+7,4%
+16,21%
+11,88%
-2,20%
+23,1%
+200%
+12,06%
-1%
+10,7%

Letni zbirnik posredovanih informacij v enotah Mariborske knjižnice je v prilogi poročila.

3.11.7. Sodelovanja
Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja
Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI (v nadaljevanju ERS
VK) deluje od januarja 2005. Pri izvajanju servisa sodeluje več splošnih in visokošolskih
knjižnic ter IZUM. V letu 2011 smo bili dežurni informatorji v servisu: Darja Barber, Lea
Hedl, Sandra Jesenek, Nataša Konec, Miha Kraner, Ana Pernat in Aleš Žigart. Koordinatorica
servisa v Mariborski knjižnici je Darja Barber.
Od splošnih knjižnic sodelujejo v servisu tri: Mariborska knjižnica (SIKMB) ob četrtkih in
petkih, Mestna knjižnica Ljubljana (Knjižnica Jožeta Mazovca – SIKJM ob sredah, Knjižnica
Otona Župančiča – SIKOZ ob torkih) in Občinska knjižnica Jesenice (SIKJES) ob
ponedeljkih.
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Visokošolske in splošne knjižnice vsak delovni dan v tednu od 9. do 15. ure odgovarjajo le na
vprašanja, prejeta po elektronski pošti, IZUM-a pa odgovarja na vprašanja, prejeta preko epošte in na tista ki vsak delovnik od 9. do 21. ure in v soboto od 9. do 13. ure prispejo prek
klepeta.
V letu 2011 smo vsi sodelujoči v servisu odgovorili na 4.228 vprašanj, kar je za 67,7 % več
kot leta 2010. Na 82,8% vseh prejetih vprašanj smo odgovorili preko klepeta, na ostale pa
preko elektronske pošte. Preko elektronske pošte smo tako v letu 2011 v okviru ERS VK
prejeli 727 vprašanj.
Na 53,09% postavljenih vprašanj so odgovorile visokošolske knjižnice, na 14, 40% splošne in
na 31,49% vprašanj je odgovoril IZUM.

Od 3 splošnih knjižnic, ki smo v letu 2011 sodelovale pri izvajanju dežurstev ERS VK so
največ vprašanj prejeli v Mestni knjižnici Ljubljana, (Knjižnice Jožeta Mazovca ter Knjižnice
Otona Župančiča), sledita Občinska knjižnica Jesenice in Mariborska knjižnica.
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Od visokošolskih knjižnic so v letu 2011 sodelovale pri izvajanju dežurstev ERS VK:
Centralna ekonomska knjižnica Ljubljana (CEKLJ), Centralna medicinska knjižnica Ljubljana
(CMK), Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK), Narodna in univerzitetna
knjižnica (NUK), Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM).

Uporabniki so največ vprašanj postavljali dežurnim informatorjem iz Narodne in
univerzitetne knjižnice Ljubljana. V primerjavi z ostalimi visokošolskimi knjižnicami so
odgovorili na kar 55,44% zastavljenih vprašanj preko e-pošte.
Projekt Rastem s knjigo
V okviru projekta »Rastem s knjigo«, je enote Mariborske knjižnice obiskalo 28 skupin prvih
letnikov srednjih šol, skupaj 802 dijaka, ki so po izobraževanju tokrat v dar prejeli knjigo
Andreja Rozmana Roze, Izbrane rozine v akciji.
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Služba za mlade bralce

Maja Logar, vodja službe za mlade bralce

Služba za mlade bralce je bila v Mariborski knjižnici zasnovana v letu 1972, ko je v
knjižnici zaživela tudi revija Otrok in knjiga in se je vzpostavila dragocena Študijska zbirka
mladinske književnosti v Pionirski knjižnici Rotovž. Služba za mlade bralce je vseskozi
sledila razvoju knjižnice in knjižničarstva in v svojem oddelku za knjižnično mrežo tudi danes
predstavlja pomemben člen Mariborske knjižnice, ki v celotni mreži koordinira in strokovno
nadgrajuje področja, vezana na mladega bralca, in se pri tem prepleta z različnimi oddelki,
skupinami in službami. Združuje strokovno usposobljene sodelavce in za potrebe knjižnične
mreže vzpostavlja skupino za dejavnosti za mlade bralce, ki izvaja dejavnosti za mlade
bralce v samostojnih pionirskih enotah in jih prenaša tudi v druge enote mestnega in
primestnega okolja. Neguje in razvija področja svojega dela ter soodloča in utemeljuje
bistvene segmente bibliotekarske stroke, ki vplivajo na delo z mladimi bralci in ureditev
knjižnic zanje:
- nabava knjižničnega gradiva za mlade bralce (v sodelovanju s službo za nabavo in
obdelavo),
- klasifikacija, postavitev in gesljenje leposlovja za mlade bralce, od leta 2007 tudi
strokovnega gradiva za mlade bralce (v sodelovanju s službo za nabavo in obdelavo)
- sodelovanje s službami in projektnimi skupinami (za postavitev gradiva, za promocijo,
za informacijsko dejavnost, za dejavnosti za odrasle bralce, za uporabnike s posebnimi
potrebami),
- načrtovanje dejavnosti za mlade bralce v mreži Mariborske knjižnice (skupina za
dejavnosti za mlade bralce) – knjižnična, književna in knjižna vzgoja,
- razvijanje novih oblik dela z mladimi bralci,
- negovanje in spodbujanje umetnosti pripovedovanja (pravljične ure, Pravljični dan
(pravljična šola, posvetovanje), vključevanje umetnosti pripovedovanja v redne
prireditve in dejavnosti za mlade in odrasle uporabnike, sodelovanje pripovedovalcev
v slovenskem pripovedovalskem prostoru),
- izobraževanje kadra za delo z mladimi bralci,
- skrb za študijsko zbirko mladinske književnosti v Pionirski knjižnici Rotovž
- skrb za dopolnjevanje arhivskih zbirk v Pionirski knjižnici Rotovž in Pionirski
knjižnici Nova vas
- svetovanje in izobraževanje v okviru matične dejavnosti in območnih knjižnic,
- strokovno sodelovanje s sorodnimi institucijami na lokalnem in nacionalnem nivoju,
- sodelovanje v slovenskih projektih za promocijo knjige in branja.
Temeljno vodilo službe za mlade bralce je prepričanje, da je treba za mladega bralca v
knjižnici celostno poskrbeti in to skrb nujno speljati na vsa področja, ki sooblikujejo sodobno
knjižnico in njene dejavnosti.
Službo za mlade bralce sta v letu 2011 usmerjali Lea Hedl in Maja Logar, v skupini za
prireditve in dejavnosti za mlade bralce pa je v letu 2011 sodelovalo 16 članov: Andreja
Babšek, Monika Čermelj, Igor Černe, Lidija Gačnik Gombač, Zdenka Gajser, Lea Hedl,
Tatjana Jamnik, Robert Kereži, Agica Kovše, Metka Lipnik, Maja Logar, Damijan Mlinarič,
Simona Ornik, Suzana Slavič, Tanja Vreš in Aleš Žigart.
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Za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva za mlade bralce v letu 2011 so ob
sodelovanju službe za nabavo in obdelavo skrbeli Andreja Babšek, Lidija Gačnik Gombač,
Lea Hedl, Maja Logar in Aleš Žigart.

3.12.1. Prireditve in dejavnosti za mlade bralce
V letu 2011 smo uresničili načrtovani program prireditev in dejavnosti za mlade bralce, ki so
ga za svoje enote zasnovale Pionirska knjižnica Rotovž, Pionirska knjižnica Nova vas, deloma
Pionirska knjižnica Tabor in kombinirane enote z oddelki za mlade in odrasle bralce. Skupina
za dejavnosti za mlade bralce je v službi za mlade bralce načrte uskladila in oblikovala tudi
smernice za pokritost dejavnosti za otroke in mladostnike v ostalih enotah mreže Mariborske
knjižnice.
Pripravili smo 764 prireditev, ki so privabile 22.751 mladih in 9.187 odraslih bralcev.
Pravljičnih ur, razstav, srečanj z ustvarjalci, igralnic, pravljičnih veselih počitnic v zimskem
in poletnem času ter različnih oblik vodstev po knjižnici se je skupaj udeležilo 31.938
obiskovalcev.
Ob tem smo izvedli še 47 prireditev
zunaj Mariborske knjižnice (vrtci,
šole, bolnišnica, dogodki), ki jih je
obiskalo 1.093 otrok in 302 odraslih,
skupaj 1.395 udeležencev.

Leto 2011 so na področju prireditev za mlade
bralce najopazneje zaznamovali trije dogodki:
priključitev k mednarodnemu projektu Noč z
Andersenom,
Pravljični
dan
s
šolo
pripovedovanja, pravljičnim dnem za otroke in
pravljičnim večerom za odrasle ter tradicionalna
razstava izvirnih ilustracij Ane Razpotnik
Donati ob 2. aprilu, ki je domovala v Pionirski
knjižnici Nova vas in se nadaljevala še v petih enotah Mariborske knjižnice. Odmeven in
zaradi sodelovanja med prireditvenimi dogajanji za otroke in odrasle je bil sklop razstav in
srečanj Zvezdna proga, med zanimive prireditve se je umestila predstavitev slikanice Lidije
Gačnik Gombač in Uroša Lehnerja Kam gredo spat tovornjaki, ki je doživela tri dogodke
(Slovenski dnevi knjige, Pionirska knjižnica Rotovž in Knjižnica Kamnica), domiselno in
izstopajoče pa so bile zastavljene tudi poletne in zimske Pravljične vesele počitnice v
Pionirski knjižnici Nova vas.
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Med rednimi oblikami dejavnosti, namenjenih mladim bralcem, so bile pravljične ure tudi v
letu 2011 najmočneje zastopane. Za otroke šolskih in vrtčevskih skupin smo izvajali
pripovedovanje pravljic še ob vodstvih po knjižnici, ob vodstvih po razstavah, v sklopu
Pravljičnih veselih počitnic in pri sodelovanju v različnih projektih za spodbujanje in širjenje
bralne kulture (Rastem s knjigo, zaključne prireditve bralnih projektov...). Pravljična doživetja
povezujemo tudi z Igralnico za male in velike, ki jo redno vsak teden izvajajo pripovedovalci
Pionirske knjižnice Rotovž.
Pripovedovanje
pravljic
otrokom
bibliobusa je nadaljevalo svoja potovanja,
in tudi vse ostale enote mreže Mariborske
knjižnice so ohranile svoje redne
pravljične ure in ustaljena sodelovanja s
šolami in vrtci.
V sodelovanju z Bolnišnično šolo smo
tudi v letu 2011 redno izvajali pravljična
obiskovanja otrok v bolnišnici, v
sodelovanju s skupino za uporabnike s
posebnimi potrebami, oddelkom za
knjižnično mrežo in Kliniko za pediatrijo
(UKC) izvajamo pravljične ure za otroke
v bolnišnični oskrbi in za tiste, ki so hospitalizirani na Oddelku za pedopsihiatrijo. S
pripovedovanjem, vodenimi obiski po knjižnici in z vključevanjem igrač in iger v programe
smo nadaljevali tudi sodelovanje z otroki in odraslimi s posebnimi potrebami in z ustanovami,
ki izvajajo programe zanje.
Mariborska knjižnica je v svojih prizadevanjih za mladega bralca v letu 2011 doživela dve
večji in za omenjeno področje v izgubo usmerjeni spremembi: zaprtje tretje enote za mlade
bralce – Pionirske knjižnice Tabor – ter kadrovske in organizacijske premike v Pionirski
knjižnici Nova vas. Ob izvajanju izposoje se seveda novosti odražajo tudi na pri prireditvah in
dejavnostih za otroke in mladostnike.
Kljub številčno okrnjeni skupini mladinskih knjižničarjev za izvajanje bibliopedagoškega dela
so v Pionirski knjižnici Nova vas prizadevno izpeljali vse oblike prireditev in dejavnosti.
Posebno mesto v tej enoti zaseda bogata razstavna dejavnost s priložnostnimi in tematskimi
razstavami. V letu 2011 so nadgrajevali razstave Predstavljamo slovenske pisateljice in
pisatelje, ki k bralcem strnjeno, neposredno, igrivo in domiselno vodijo zanimive slovenske
literarne umetnike. Posebnost enote so tudi stalne povezovalne razstave iger in igrač ter
drugega knjižničnega gradiva. Nedvomno najpomembnejše mesto pa še vedno pripada Mini
galeriji Pionirske knjižnice Nova vas, ki je uspela ohraniti značaj najpestrejšega in najbolj
dejavnega razstavišča za mlade uporabnike v mreži Mariborske knjižnice, ki je v vse večjem
prostorskem pomanjkanju in izostanku razstavnega prostora Umetnostne galerije na Rotovžu
edina možnost za kompleksne in sistematične postavitve razstav ter za njihovo nadgradnjo.
Tokrat so v njej ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke, razstavili izvirne ilustracije
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Ane Razpotnik Donati, z lutkami so dopolnjevali svojo bogato počitniško dejavnost in s
pregledno razstavo Obdarovanja počastili 100-letnico rojstva Kristine Brenkove ter jo
povezali tudi z dragoceno zbirko Čebelica. Pionirska knjižnica Nova vas je edina enota, ki
opazno gradi poslanstvo vzgojno-izobraževalnega pomena razstav za mlade bralce. Specifika
razstav, ki jih oblikujemo in postavljamo za otroke in mladostnike, je po izhodiščih službe
prenos raznovrstnih umetnosti k čim večjemu številu naših uporabnikov. Vodstva po
razstavah so pot, ki uspe ta vidik najmočneje uresničiti, zato ima pomen tega dela v knjižnici
nenadomestljive in neprecenljive razsežnosti.
V tesnem sodelovanju nekaterih vodij enot v mreži s člani skupine za mlade bralce so
nadgradnjo razstavne dejavnosti v obliki organiziranih vodenj odlično izvajali še v Knjižnici
Šentilj, mestoma pa samostojno tudi tiste knjižnice, katerih vodje so izraziteje zazrte tudi k
mladim uporabnikom in aktivnostim zanje (Knjižnica Kamnica, Knjižnica Duplek).
Pionirska knjižnica Rotovž je tudi v letu 2011 skrbela za promocijo dragocene Študijske
zbirke mladinske književnosti, čez vse leto pa je v vodstvih po knjižnici in ob pripovedovanju
v velikem obsegu negovala sodelovanje z vrtci, osnovnimi šolami ter s srednješolskimi in
študentskimi skupinami. Ob rednih pravljičnih urah je zelo lepo obiskana tudi njihova
Igralnica za male in velike, ki je edina oblika rednih dejavnosti za najmlajše v celotni mreži in
vzpostavlja tesno sodelovanje z otrokovimi odraslimi spremljevalci, hkrati pa prinaša otrokom
možnosti druženja, prvih socialnih stikov z vrstniki, tenkočutna srečanja z besedilno, likovno
in glasbeno umetnostjo, s pripovedovanjem in kakovostnimi igračami. Pionirska knjižnica
Rotovž je v letu 2011 svoje literarne pogovore z gostoma Andrejem Predinom in Dragico
Haramija bolj usmerila k odraslejši populaciji, mladim uporabnikom so namenili pogovor s
pisateljico Lidijo Gačnik Gombač in Urošem Lehnerjem, izpeljali pa so tudi drugo pesniško
delavnico, posvečeno Danetu Zajcu.
Obe osrednji pionirski enoti izstopata
po intenzivnih in vsebinsko bogatih
povezavah z okoliškimi osnovnimi
šolami in vrtci, to sodelovanje pa je
bilo izrazitejše tudi v Knjižnici
Pobrežje, Knjižnici Tezno, Knjižnici
Janka Glazerja Ruše, Knjižnici
Bistrica ob Dravi, Knjižnici Duplek,
Knjižnici Hoče, Knjižnici Šentilj,
Knjižnici Studenci in na bibliobusu.
Ob projektih in pravljičnih urah
slonijo sodelovanja s šolami in vrtci
najpogosteje še na obiskih knjižnic z
vodstvi, ki so za otroke in mladostnike pogosto obogatena s pripovedovanjem ali
posredovanjem informacijskih znanje. Obiski skupin se nadgrajujejo in bogatijo tudi s
projektoma Bralček palček in Rastem s knjigo. Izvajanje pravljičnih ur in vodstev po knjižnici
za mlade bralce je v največkrat povezano s člani skupine za mlade bralce in njihovo
vključenostjo v prireditve in dejavnosti po celotni mreži.
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Srečanja, prireditve in dejavnosti za mlade bralce so praviloma pospremljena z izpostavitvijo
knjižničnega gradiva in knjižnih del določenega avtorja ali vključenega področja,
obravnavane teme pa se nadaljujejo v raznovrstne nadgradnje.
3.12.2. Projekti in sodelovanja
Leto 2011 je v okviru službe za mlade bralce ob rednih aktivnostih najbolj zaznamovalo
sodelovanje v projektih, ki so povezovali člane skupine za dejavnosti za mlade bralce, posebej
se je ponovno izrisovala dejavnost na področju umetnosti pripovedovanja, vidno so njen
strokovni prostor označevala sodelovanja z Oddelkom za bibliotekarstvo in informacijske
znanosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, z Mestno knjižnico Ljubljana in Pionirsko centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo ter Oddelkom za otroke in mladino KOŽa. Posebno mesto je leto 2011 našlo v pripravah projekta Evropska pravljica v sklopu EPK
2012 in v snovanju monografije Za pravljice odklenjene ključavnice.
Enajsti Pravljični dan, smo v dopoldanskem času namenili otrokom, obogatili smo ga s
Pravljično šolo, k pravljičnemu večeru pa smo tokrat povabili slovenske ilustratorje.
Služba za mlade bralce je že četrto leto zapored koordinirala in oblikovala izvajanje prireditev
v povezah z društvom MARS iz Narodnega doma (Festival Lent, Čitalnica na jasi, Kulturni
dnevnik), nadaljevali smo sodelovanja v projektih Bralne značke in Rastem s knjigo,
pravljično umetniške povezave z Umetnostno galerijo Maribor, z dogajanji ob Slovenskih
dnevih knjige Ko te napiše knjiga, drugič zapovrstjo smo nastopili v Dnevih poezije in vina
na Ptuju ter se ob različnih manjših projektih in dogodkih povezovali še z drugimi kulturnimi
in izobraževalnimi institucijami v mestu in širše.

Že tretjič smo našo knjižnico v Noči z Andresenom povezali s Knjižnico
Antona Tomaža Linharta Radovljica in tokrat pri nas prvič samostojno uresničili
priključitev k mednarodnemu projektu. V Pionirski knjižnici Rotovž smo čez
vso noč ustvarjali in se družili s skupino osnovnošolcev, ki so se virtualno
srečevali in pogovarjali tudi z gorenjskimi vrstniki.
V letu 2011 smo v sklopu programov Evropska prestolnica kulture 2012 v
sodelovanju z revijo Otrok in knjiga in s knjižnicami partnerskih mest zaključili
priprave na mrežni projekt Evropska pravljica in do tiska privedli tudi snovanje
monografije Za pravljice odklenjene ključavnice.
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Sodelovali smo pri delovanju Sekcije za mladinsko knjižničarstvo, v katere odbor sta
vključeni Andreja Babšek in Maja Logar. Aktivno smo se povezovali s Prežihovo bralno
značko in Slovensko sekcijo IBBY, v njunem odboru je Maja Logar, ter z Zavodom RS za
šolstvo.
V okviru nalog osrednje območne knjižnice smo svoje izkušnje s področja umetnosti
pripovedovanja že tretjič izpeljali v sodelovanje in izvedbo pravljičnih večerov za odrasle v
Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnici Lenart, Knjižnici Slovenske Konjice,
Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, Knjižnici
Ljutomer, Knjižnici Ormož in Mariborski knjižnici.
Strokovna sodelovanja: Služba za mlade bralce in člani skupine za dejavnosti za mlade
bralce so svoje delo in znanje prenašali v sodelovanje s šolskimi knjižnicami, s šolami in vrtci
ter s slovenskimi splošnimi knjižnicami in njihovim delovanjem na področju mladinskega
knjižničarstva.
Prizadevanja s področja mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva so predstavljali
študentom, slušateljem strokovnih izobraževanj in kot sodelavci pri različnih projektih in na
različnih prireditvah. Aktivno smo sodelovali na okrogli mizi srečanja mladinskih
knjižničarjev v Ljubljani – MKL (Maja Logar) in svoje dejavnosti za mlade bralce predstavili
na osrednji prireditvi Dneva slovenskih splošnih knjižnic v Žalcu - Sekcija za splošne
knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije (Igor Černe, Zdenka Gajser). Kolegom
slovenskih splošnih knjižnic smo dvakrat predstavili delo Igroteke in njenih zakonitosti
(Simona Ornik, Kristina Pleteršek, Tanja Vreš, Maja Logar), kompleksno izobraževanje smo
v sklopu nadaljevalnega študija pripravili tudi za vzgojiteljice (Kristina Pleteršek, Maja
Logar).
Člani skupine za prireditve in dejavnosti za mlade bralce so se v okviru zmožnosti
udeleževali izobraževanj, posvetovanj, srečanj, knjižnih sejmov, festivalov in dogodkov, ki
podpirajo njihovo delo in področje. Ob razvijanju in uresničevanju svojega dela z izkušnjami
in znanji razmišljajo o novih smereh, pokrivajo potrebe celotne knjižnične mreže ter z
izvajanjem svojih dejavnosti in prireditev bogatijo delo in značaj enot Mariborske knjižnice.
3.12.2.1. Pravljični dan 2011
Organizatorji Pravljičnega dne: Zdenka Gajser, Igor Černe, Maja Logar

24. novembra, smo izvedli že enajsti pravljični dan in ga naslonili
na dolgoletno in bogato tradicijo pripovedovanja v Mariborski
knjižnici. Vselej prisotno vodilo teh dni je pravljica, ki jo širimo
tako skozi umetnost pripovedovanja kot skozi teorijo in prakso k
velikim in majhnim poslušalcem.
Pravljično jutro je bilo namenjeno mlajšim poslušalcem, ki so do
zadnjega kotička napolnili Svečano dvorano in v skrbni zbranosti
prisluhnili pripovedovalkam in pripovedovalcem. Z njimi smo bili
Andreja Babšek, Monika Čermelj, Igor Černe, Zdenka
Gajser, Jaša in Robert Kereži.
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Po neraziskanih in skrivnostnih poteh
pripovedovanja pravljic sta nas skozi
Pravljično šolo letos vodili Ana Duša in
Špela Frlic. Obe izkušeni pripovedovalki,
ki ju srečujemo v številnih projektih (Za
dva groša fantazije, Pripovedovalski
variete, Tri zdrave Marije in en oče naš
ter še kje). Potovali smo po različnih
vidikih pripovedovanja, spoznavali pomembnost podrobnosti, ki se nam samim morda ne bi
utrnile, seznanili sta nas s pristopi, ki pripovedovalkam in pripovedovalcem pomagajo v
interpretacijah in nastopih.
Pripovedovalski večeri, ki so v Maribor in Mariborsko knjižnico desetletje privabljali izjemne
in raznovrstne domače in tuje pripovedovalce ter njihove zgodbe, so v letu 2011 drugič
zapovrstjo vstopili v nove poskuse. V letu 2010 smo k njim pritegnili literarne umetnike in jih
povabili, da se predstavijo s svojo avtorsko pravljico, zgodbo ali pesmijo, leta 2011 smo
zamisel nadgradili z likovnimi ustvarjalci, ki so nas popeljali v svoje pravljice in pravljice
svojega otroštva. Naši gostje so bili priljubljeni slovenski ilustratorji in ilustratorke: Andreja
Borin, Uroš Lehner, Kiki Omerzel, Silvan Omerzu, Andreja Peklar, Lilijana Praprotnik
Zupančič - Lila Prap in Ana Šalamun. Večer je z glasbo pospremil Samo Kutin.
Pravljični dan se vsebinsko in organizacijsko vselej poraja v službi za mlade bralce (v letu
2011 so ga izpeljali Zdenka Gajser, Igor Černe, Lea Hedl in Maja Logar), njegova uresničitev
pa je sodelovanje in dragocena pomoč številnih sodelavcev.
Pisateljica, pesnica in

ilustratorka Lilijana Praprotnik

Zupančič – Lila Prap na pravljičnem večeru, voditeljici Pravljične šole Špela Frlic in Ana Duša ter
pripovedovalka Zdenka Gajser na pripovedovalskem dopoldnevu za otroke.

3.12.2.2. Pripovedovalski večeri v okviru dejavnosti osrednje območne
knjižnice
Lea Hedl, služba za mlade bralce

Projekt Pravljični večeri za odrasle, ki smo ga v prejšnjih letih izvajali v okviru dejavnosti
osrednjih območnih knjižnic, smo v letu 2011 v celoti financirali iz lastnih sredstev, saj ga
Ministrstvo za kulturo v program OOK ni sprejelo.
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Pripovedovalski večeri so v organizaciji Mariborske knjižnice potekali od 15. oktobra do 13.
decembra v kar osmih splošnih knjižnicah. Ponovno smo sodelovali s Knjižnico Lenart in
Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (knjižnicama na našem območju), s Knjižnico
Ivana Potrča Ptuj in Splošno knjižnico Slovenske Konjice, k sodelovanju pa smo pritegnili še
Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota, Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož in
Splošno knjižnico Ljutomer. Pravljice so tokrat pripovedovali:
Igor Černe, Zdenka Gajser, Agica Kovše in v Mariboru tudi Andreja Babšek (Mariborska
knjižnica), Darinka Čobec (Knjižnica Lenart), Darja Plavčak (Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica), Liljana Klemenčič (KIP Ptuj), Renata Brglez, Vesna Radovanovič (PiŠK
Murska Sobota), v Ljutomeru pa tudi domača pripovedovalka Jasna Branka Staman. Za
organizacijo dogodkov in pripravo enotnega promocijskega materiala so poskrbeli Robert
Kereži, Maja Logar, Aleš Žigart in Lea Hedl.

Pripovedovalci na otvoritvenem večeru v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

3.12.2.3. Noč z Andersenom
Robert Kereži, organizator Noči z Andersenom

Mariborska knjižnica je v noči med 1. in 2. aprilom sodelovala v mednarodnemu projektu
Noč z Andersenom. V knjižnici smo preživeli zanimivo noč in se pridružili veliki skupini
organizatorjev in obiskovalcev drugih institucij širom Evrope, ki so sledili pobudnici in
koordinatorici tega projekta, knjižnici B. Beneše Buchlovana na Češkem. Letos ga je
organizirala že enajstič zapovrstjo in tako smo bili skozi projekt povezani s skoraj 900
knjižnicami, šolami in drugimi kulturno izobraževalnimi ustanovami na Češkem, Slovaškem,
Poljskem, v Avstriji in Sloveniji.
V dogodku Mariborske knjižnice smo se omejili na osnovnošolce iz Mariborskih osnovnih
šol, s katerimi že vrsto let uspešno in bogato sodelujemo. Izbiro učencev smo zaupali
pedagoškim delavcem na šolah. V Pionirski knjižnici Rotovž in v stari dvorani Lutkovnega
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gledališča smo z učenci, starimi od 12. do 14. let, preživeli zabavno, igrivo in ustvarjalno
izobraževalno noč, ki je bila posvečena življenju in delu Hansa Christiana Andersena.
Vzgojno izobraževalnih vsebin smo se lotili skozi igro, druženje, zabavo in mladostniške
kreativnosti in s programom pokrili širok spekter likovnega, dramskega, literarnega in
multimedijskega izražanja ter ustvarjanja. Mariborska knjižnica je s tem projektom nadgradila
vezi z osnovnimi šolami, s katerimi je doslej ustvarjalno sodelovala.

Gledališka uprizoritev Andersenove
pravljice Bedak Jurček

Na stopnišču Pionirske knjižnice-

Izdelovali smo Andersenove maske

Pripravili smo razstavo, delavnico kreativnega pisanja, izdelovanje mask, izvedbo celovite
dramske uprizoritve Andersenove pravljice, nočni sprehod, prisluhnili smo potopisnemu
predavanju, gostili smo ilustratorko in umetnico Mojco Sekulič – Fo in se povezovali s kolegi
iz Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Zjutraj smo pripravili tiskovno konferenco
in prireditev za starše in prijatelje otrok, mladi Andersenovci so izvedli umetniški program,
predstavili pa smo tudi projekcijo celotnega nočnega poteka skupnega druženja. Organizatorja
Noči z Andersenom v Mariborski knjižnici sta bila Igor Černe in Robert Kereži, pri projektu
so sodelovali še Klemen Brvar, Zdenka Gajser, Lea Hedl, Niko Kutleša, Maja Logar, Anja
Peternelj in Aleš Žigart.

3.12.2.4. Nacionalni projekt Rastem s knjigo 2011
Lea Hedl, služba za mlade bralce

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo smo v Mariborski knjižnici
izvajali tudi v letu 2011. V prvi polovici leta smo projekt, vezan na šolsko leto 2010/2011
uspešno zaključili.
Projekt poteka pod okriljem Javne agencije za knjigo v sodelovanju z
Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za šolstvo in šport RS,
Združenjem splošnih knjižnic, Zavodom za šolstvo in Društvom šolskih
knjižničarjev, s splošnimi in šolskimi knjižnicami v letu 2011/2012 med osnovnošolci poteka
že šestič. Predlog programske izvedbe projekta je pripravila delovna skupina, ki vključuje
predstavnike sodelujočih partnerjev. Glavne točke programa so:

48

Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2, 2000 Maribor
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si
Letno poročilo/Dragica Turjak
Velja od:29.2.2012

-

MK/0 Zapis 76

predstavitev splošne knjižnice: uvodna, splošna predstavitev (vsem sedmošolcem
ponuditi brezplačen vpis, razdeliti informacijsko gradivo knjižnice);
knjižnično informacijsko opismenjevanje: po dogovoru s šolskim knjižničarjem izbrati
tisto, kar učenci še ne poznajo in bi lahko pritegnilo njihovo pozornost
(COBISS/OPAC, Mega kviz, …);
motivacija za leposlovno branje: temu delu naj se poskuša nameniti največ časa
(pogovor o pomenu branja leposlovja, predstavitev zanimivih knjižnih novosti,
navezava na mladim zanimive teme, … );
zaključek obiska: podelitev knjige.
Izbrano delo, ki jo sedmošolci ob obisku knjižnice dobijo v dar, je v
šolskem letu 2011/2012 knjiga pisateljice Dese Muck: Blazno resno o
šoli, s prenovljenim besedilom in z novimi ilustracijami Mateja de
Cecca.

V projektni skupini so tokrat sodelovali Maja Logar, Aleš Žigart in Lea
Hedl, ki so skrbeli za sodelovanje s šolskimi knjižničarkami,
koordinacijo z Javno agencijo za knjigo in za organizacijo projekta v
Mariborski knjižnici. V naših enotah pa so projekt izvajali člani
skupine za dejavnosti za mlade bralce: Andreja Babšek, Monika
Čermelj, Zdenka Gajser, Lidija Gačnik Gombač, Tatjana Jamnik, Robert Kereži, Agica
Kovše, Suzana Slavič, Igor Černe in Lea Hedl. Pri izvajanju prireditev pa sodelovali tudi
vodje posameznih enot.
V letu 2011 je v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo Mariborsko knjižnico obiskalo
18 skupin sedmošolcev, in sicer 447 učencev in 41 spremljevalcev.
3.12.2.5. Naša mala knjižnica
Lea Hedl, služba za mlade bralce

V šolskem letu 2011/2012 smo pristopili k projektu Naša mala knjižnica, ki ga organizirata
KUD Sodobnost in Vodnikova založba. Namen projekta, ki poteka v vrtcih in osnovnih šolah,
je spodbujanje branja in predstavitev slovenskih mladinskih avtorjev na
nekoliko drugačen način.
Organizatorja pripravita seznam predlaganih knjig, otroci prejmejo
brezplačne delovne zvezke z nalogami na temo teh knjig in komplet
razglednic z ilustracijami. Na prejete razglednice napišejo svoje mnenje o
prebranih knjigah in jih pošljejo v knjižnico, kjer jih bomo razstavili.
V okviru projekta bomo v knjižnico na literarni pogovor povabili tudi enega
izmed slovenskih avtorjev in ga predstavili otrokom.
Ker so se k projektu priključile le nekatere mariborske osnovne šole, razstavljamo razglednice
samo v tistih enotah Mariborske knjižnice, ki imajo na svojem območju sodelujočo šolo. Te
so: Pionirska knjižnica Rotovž, Pionirska knjižnica Nova vas, Knjižnica Pobrežje, Knjižnica
Duplek, Knjižnica Hoče, Knjižnica Studenci in Knjižnica Pekre.
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3.12.2.6. Projekti v sodelovanju z društvom MARS
Lea Hedl, služba za mlade bralce

Mariborska knjižnica je v letu 2011 ponovno sodelovala z društvom MARS (Mariborski
raziskovalni studio), ki se ukvarja z izvedbo, pripravo in organizacijo različnih delavnic,
ustvarjalnic, eksperimentov in drugih dogodkov, namenjenih otrokom. Trudijo se mlade
spodbuditi k različnim oblikam izrabe prostega časa in jih motivirati za pridobivanje novih
znanj, nadgrajenih z razvijanjem ustvarjalnih sposobnosti.
Sodelovali smo pri dveh projektih, ki ju je koordiniral Aleš Žigart:
Kulturni dnevnik
Projekt Kulturni dnevnik je namenjen osnovnošolcem in je po starostnih stopnjah razdeljen
na naslednje rede:
- zeleni red je namenjen učencem 1. triade (2. in 3. razred),
- rumeni red prav tako za učence 1. triade, vendar se izvaja le ob torkih,
- modri red je namenjen učencem druge triade (4., 5. in 6. razred),
- rdeči red pa je za učence zadnje triade (7. in 8. razred).
Glavni namen projekta je, da se sodelujočim otrokom predstavijo
različne kulturne ustanove v Mariboru: muzeji, gledališča, knjižnica...
Otroci so v letu 2011 obiskali tudi Mariborsko knjižnico, in sicer
Pionirsko knjižnico Rotovž. Ob obisku knjižnice, ki traja eno šolsko
uro, skupinam predstavimo delovanje Mariborske knjižnice, njene
enote, še posebej specifike pionirskih oddelkov, sistem postavitve in
izposoje gradiva… Otrokom želimo knjižnico in posamezne knjižnične
postopke čim bolj približati in jih spodbuditi, da bi se vanjo z veseljem
vedno znova vračali. Vsak obisk knjižnice v okviru Kulturnega
dnevnika zajema tudi umetnost pripovedovanja oziroma poslušanje
pravljice. Kulturni dnevnik so v letu 2011 izvajali: Andreja Babšek,
Igor Černe, Zdenka Gajser, Aleš Žigart in Lea Hedl. Knjižnico je v okviru projekta obiskalo
17 skupin oziroma 513 otrok.
Čitalnica na jasi/Festival Lent
Ponovno smo poletne Pravljične vesele počitnice izvedli v času trajanja
Festivala Lent, ko smo pripovedovanje in ostale ustvarjalne aktivnosti
peljali v okviru projekta Čitalnica na jasi. Čitalnica na jasi je nekaj mesečni
projekt, ki teče od maja do septembra, in sicer vsak vremensko ugodni
vikend v Mestnem parku. Z brezplačnim dostopom do knjig in časopisov
zunaj ustaljenih praks, v sproščujočem okolju, kjer se zvrsti še vrsta branj,
predstav, pravljičnih ur, ustvarjalnic in likovnih delavnic, želijo
organizatorji Čitalnice spremeniti odnos ljudi do knjig in branja. Poletne Pravljične vesele
počitnice so potekale 5 dni. Prireditve je obiskalo 107 otrok in 80 odraslih, izpeljala pa sta jih
Igor Černe in Zdenka Gajser.
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Služba za odrasle bralce

3.13.1. Prireditve in dejavnosti za odrasle
Klemen Brvar, koordinator dejavnosti

V okviru Mariborske knjižnice smo v letu 2011 organizirali in izpeljali skupaj 226 prireditev
za odrasle bralce. Med njimi je bilo 218 prireditev, namenjenih vsem odraslim bralcem,
preostalih 8 prireditev pa starejšim bralcem. Skupno število obiskovalcev na prireditvah je
znašalo 23.912, od tega je bilo mladih 2.863, odraslih 20.724 in starejših 325.
V primerjavi z letom 2010 v skupno število prireditev nismo vključili študijskih krožkov, ki
jih izvaja Univerza za tretje življenjsko obdobje. To je razlog za precej nižjo skupno število
prireditev. Študijske krožke beležimo posebej v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje.
Prireditve za odrasle bralce smo tako kot vsako leto izvajali po vseh enotah Mariborske
knjižnice. V Knjižnici Rotovž smo se zaradi prostorske stiske osredotočili na literarne večere
in pogovore z ustvarjalci. Izbor avtorjev je po eni strani zagotavljal umetniške užitke z
eminentnimi imeni slovenske literature, po drugi pa smo možnost predstavitve ponudili tudi
uveljavljajočim se mlajšim avtorjem in nekaterim tujim leposlovcem. Hkrati smo nadaljevali
tradicijo sodelovanja z najuglednejšimi domačimi literarnimi festivali in literarnoumetniškimi prireditvami.

Na mariborske dneve knjige smo pripeljali osrednjega gosta Milana Deklevo.
V hotelu Piramida v pogovoru z njim Darka Tancer Kajnih

Leto smo začeli z glasbeno-literarnim večerom, na katerem je pesniško zbirko Za pol neba
predstavila Miljana Cunta z glasbenico Severo Gjurin. Februarja smo ob avtorjevi 70-letnici
gostili slovensko literarno avtoriteto, Nika Grafenauerja. Osrednja gostja ob svetovnem dnevu
poezije, 21. marca, je bila leposlovka in psihologinja Alenka Rebula. V okviru festivala
Literature sveta – Fabula 2011 smo gostili nizozemsko pisateljico Margriet de Moor. Svetovni
dan knjige in Slovenske dneve knjige smo počastili s pogovorom z Milanom Deklevo,
prejemnikom literarne nagrade za otroško in mladinsko književnost Desetnica 2011 za zbirko
Pesmarica prvih besed. Verjetno najbolj izpostavljenemu slovenskemu avtorju v zadnjem
času, Dragu Jančarju, je septembra v okviru festivala Vilenica uspešno parirala mlada
avstrijska literatinja Angelika Reitzer. Paleto različnih literarnih odtenkov smo zaokrožili
decembra: gostili smo pesnico Brino Štampe Žmavc.
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Pogovore z mojstri peresa smo prirejali tudi v drugih enotah Mariborske knjižnice. Omeniti
velja literarni večer z Zdenkom Kodričem, ki je novembra v Knjižnici Janka Glazerja Ruše
predstavil roman o pohorskem bataljonu Opoldne zaplešejo škornji. Zanimivo je bilo tudi v
Knjižnici Lovrenc na Pohorju, kjer smo novembra gostili pisatelja in antropologa Miho
Mazzinija. Lepo je bil obiskan tudi spomladanski pogovor z Manco Košir ob izidu njene
knjige Žareti upanje v Knjižnici Kamnica.

Sproščen pogovor Mihe Mazzinija z moderatorko Aleksandro Boj na Lovrencu.

V letu 2011 je Mariborska knjižnica prispevala svoj delež k osvetlitvi holokavsta na
Slovenskem in ozaveščanju širše javnosti o tem žalostnem zgodovinskem obdobju. V
sodelovanju s Sinagogo Maribor in Prvo gimnazijo Maribor smo aprila pripravili razstavo
Zvezdna proga – razstava o holokavstu. Sestavljena je bila iz literarno-umetniškega in
zgodovinsko-domoznanskega dela. V prvem sklopu smo se v prostorih Pionirske knjižnice
Rotovž in Knjižnice Rotovž osredotočili na bogato literarno, likovno in strokovno dediščino,
ki jo hranimo v našem knjižnem fundusu in je povezana s tragičnimi zgodovinskimi dogodki.
V Sinagogi Maribor pa smo razstavili zgodovinsko-domoznanski sklop, avtor katerega je bil
zgodovinar Boris Hajdinjak. Posvečen je bil mariborskim žrtvam holokavsta, judovskima
družinama Kohnstein in Singer. Razstavo, ob kateri je izšel tudi razstavni katalog, je podprlo
izraelsko veleposlaništvo na Dunaju in osrednja institucija, ki se na različnih nivojih ukvarja s
holokavstom, Jad Vašem iz Jeruzalema. Otvoritveni dogodek (10. maja) s pestrim kulturnim
in strokovnim programom je bil zelo dobro obiskan. Sodelujoče institucije so predstavniku
Mestne občine Maribor predale pobudo za postavitev t.i. tlakovcev spomina, spominskega
obeležja, namenjenega članom omenjenih družin, ki so bili pobiti v kolesju nacističnega
uničevalnega stroja. Gre za vseevropski projekt nemškega umetnika Gunterja Demniga, za
katerega upamo, da bo kot prvo tovrstno obeležje v Sloveniji realiziran v letu 2012.
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Razstavo sta obiskala ministrica za kulturo Majda Širca in izraelski veleposlanik v RS Shmuel
Meirom.
Holokavst smo povezali tudi s Slovenskimi dnevi knjige v Mariboru: aprila smo na Prvi
gimnaziji Maribor za dijake organizirali pogovor z dr. Dragico Haramija ob izidu njene knjige
Holokavst skozi otroške oči. Pogovor je spremljalo pripovedovanje judovskih pravljic. Hkrati
smo za osnovne in srednje šole organizirali tudi vodstva po obeh razstavnih sklopih.
Zvezdno progo smo septembra v okviru Evropskih dni judovske kulture prenesli v Sinagogo
Lendava in oktobra še v Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Uspešno sodelovanje
z izraelskim veleposlaništvom na Dunaju smo zaokrožili z razstavo Visa for life (Viza za
življenje), ki je v Mariborsko knjižnico prišla iz Berlina. Osvetlila je
vlogo nekaterih tujih diplomatov, ki so med holokavstom rešili veliko
Judov. Razstava je bila čez poletje na ogled v Knjižnici Kamnica, na
otvoritev pa je prišel tudi veleposlanik RS v Izraelu mag. Boris Sovič.
Judovsko tematiko smo zaokrožili septembra, ko smo v okviru
Evropskih dni judovske kulture v Literarni hiši Maribor predstavili tudi
pionirko na področju pripovedovanja in proučevanja mladinske
književnosti ter pravljičarko judovskega porekla, Jello Lepman.
Vse enote Mariborske knjižnice so za obiskovalce pripravile vrsto
tematskih in priložnostnih razstav. Prireditve so knjižnice organizirale v
povezavi z različnimi kulturnimi društvi, šolami in posamezniki.
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3.13.2. Projekti in sodelovanja
Bralna značka za odrasle 2011
V sodelovanju s knjižnico Ivana Potrča Ptuj in kolegico Liljano Klemenčič smo v letu 2011
petič izvedli Bralno značko za odrasle. Namen značke je vzpodbujanje bralne kulture med
uporabniki knjižnice. Od aprila do novembra 2011 smo našim bralcem po enotah Mariborske
knjižnice razdelili okoli 700 zloženk – bralnih mapic, kjer so lahko izbirali med 16 naslovi
knjig.
Prebrati je bilo potrebno najmanj sedem knjig s seznama, ostale pa po želji bralca.
Bralne mapice je oddalo 51 bralcev in sicer 8 na Rotovžu, po 7 v Kamnici, Novi vasi in
izposoji na domu, 5 v Bistrici ob Dravi in na Pobrežju, 3 na Studencih, po 2 pa na Taboru,
Teznem, Pekrah in Šentilju ter 1 bralec v Rušah.
Za leto 2011 sta knjižne nagrade omogočili Študentska založba iz Ljubljane in Založba Litera
iz Maribora.

Seznam priporočenega gradiva:
1. A. Makine:ŽIVLJENJE NEZNANEGA MOŠKEGA
2. J. Jurčič: SOSEDOV SIN
3. S. Pavček: OBLECI ME V POLJUB
4. P. Petterson: KONJE KRAST
5. I. Štiks: ELIJEV STOL
6. J. M. Simmel: SANJAJ NEMOGOČE SANJE
7. M. Jergović: ZGODOVINSKA ČITANKA
8. M. Mohorič: ZGODBE IZ TRIDESETIH LET
9. C. Link: VRTNARICA Z GUERNSEYA
10. M. A. Shaffer in A.Barrows.: GUERNSEYJSKO DRUŠTVO ZA KNJIŽEVNOST in
pito iz krompirjevih olupkov
11. Z. Kodrič: OPOLDNE ZAPLEŠEJO ŠKORNJI
12. M. Mihelič: OBRAZ V ZRCALU
13. P. Simmonds: GEMMA BOVERY
14. L. Praprotnik-Z.: JEZIČNE ZGODBE
15. C. Zlobec: TIHO ROMANJE K ZADNJI PESMI
16. B. Š. Žmavc: VPRAŠANJA SRCA
Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture
Mariborska knjižnica je v letu 2011 v sodelovanju službe za mlade
bralce in službe za prireditve in dejavnosti za odrasle bralce v
okviru Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture začela s
pripravami na dva projekta, ki bosta v celoti zaživela v »kulturnem«
letu 2012. Prvega smo poimenovali Literarne postaje in vsebinsko
ter izvedbeno sodi na področje dejavnosti za odrasle. Pripravljamo
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cikel dvanajstih literarnih pogovorov z najbolj eminentnimi literati različnih generacij, ki so
na kakršenkoli način povezani z mestom oziroma s širšo regijo. Literarni pogovori bodo
potekali enkrat mesečno na različnih mestnih lokacijah, v cvetoberu literarnih imen pa so
Zorko Simčič, Boris Pahor, Danica Križanič Mueller, Aleš Šteger, Drago Jančar, Erika Vouk,
Milan Vincetič, Tone Partljič, Feri Lainšček, Vladimir Kos, Andrej Brvar in Mitja Čander.
Drugi projekt Evropska pravljica predstavlja nekakšno razgledno točko po bogati evropski
pripovedovalski tradiciji. Gre za mrežni projekt, ki je sestavljen iz več delov in bo v nekaterih
segmentih razširjen na partnerska mesta, pokriva pa tako odrasle kot mlade uporabnike in
strokovno javnost. Izšla bo monografija s prispevki najvidnejših domačih poznavalcev
pravljice, strokovni javnosti bo namenjen mednarodni simpozij, v nadaljevanju pa
pripravljamo mednarodni pravljični večer, namenjen odrasli publiki in bo imel svoj odmev
po vseh partnerskih mestih. V partnerskih mestih se bodo čez evropsko leto kulture zvrstili še
slovenski večeri pripovedovanja.
S projektoma smo se v letu 2011 ukvarjali predvsem na organizacijskem področju (prijava,
priprava projektne dokumentacije, usklajevanje s koproducentom, Zavodom Maribor 2012,
dogovori z akterji in soorganizatorji, ipd.). Nemalo težav so povzročale zamude pri
financiranju projektov.
3.13.3. Univerza za tretje življenjsko obdobje – Knjižnični cikel
Nataša Konec, koordinator Univerze

V Knjižnični cikel Univerze za tretje življenjsko obdobje je bilo v letu 2011 vpisanih 673
slušateljev. V prvem polletju je delovalo 33 študijskih krožkov, v katere je bilo včlanjenih 486
slušateljev, od oktobra 2011 pa se je število krožkov povečalo na 35 ter na 527 včlanjenih
slušateljev. Organizirali smo strokovne ekskurzije, oglede razstav in druge prireditve. Člani
krožkov so imeli 905 srečanj, ki se jih je udeležilo 9.920 udeležencev. Prostorska
problematika osrednje knjižnice še vedno ni rešena, zato dejavnost izvajamo v prostorih
Knjižnice Nova vas in Tezno, ter gostujemo v Univerzitetni knjižnici Maribor, v prostorih
Zveze prijateljev mladine Maribor, Hiše jezikov in Društva upokojencev Maribor – Center.
Krožka Umetnostna zgodovina in Spoznavamo rodoslovje se sestajata v stari lutkovni
dvorani, tam potekajo tudi redna mesečna predavanja in srečanja z ustvarjalci. Člani krožkov
se srečujejo enkrat tedensko ali štirinajstdnevno po dve šolski uri. Še vedno je največ
zanimanja za krožke, kjer odkrivajo, spoznavajo in tudi obiskujejo različne kraje po Sloveniji.
Vsak mesec našim članom pošljemo mesečna Sporočila, kjer podrobneje predstavimo temo za
mesečna predavanja in jih seznanjamo z aktualnimi dogodki. Aktivno se udeležujejo vadbe
na Centru za sluh in govor pod vodstvom fizioterapevtke Liljane Jarh, gibljejo se tudi z gibi
tai chija in plešejo v Galeriji plesa. Z zavodom Antona Martina Slomška smo v stikih v
medgeneracijskem sodelovanju, kjer učenci individualno učijo starejše uporabe računalnika.
Študijski krožki pod mentorstvom Brigite Grbič se podajo tudi na izlete v tujino. V letu 2011
so pripravili turo po Švici, katere se je udeležilo 16 članov krožkov.
Enkrat letno oz. po potrebi se sestaja Usklajevalni odbor mentorjev in animatorjev
posameznih študijskih skupin, ki sprejema pomembnejše odločitve glede programa in
delovanja naše Univerze. Študijsko leto poteka od oktobra do maja, v mesecu maju ga
zaključimo s strokovno ekskurzijo, katere vsebino pripravijo člani študijskih krožkov
Odkrivamo, Spoznavamo in Potujemo po Sloveniji.
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Predavanja Knjižničnega cikla so vselej dobro obiskana.

Podatki za Knjižnični cikel Univerze za tretje življenjsko obdobje v letu 2011:
673 vpisanih slušateljev
35 študijskih krožkov
527 članov študijskih krožkov
905 srečanj na krožkih
9.920 obiskov na krožkih
8 predavanj: 325 udeležencev
26 strokovnih ekskurzij po Sloveniji: 1.096 udeležencev
Skupno: 939 prireditev in 11.341 udeležencev

3.13.4. Informacijski servis Borza dela
Ivanka Gržina, koordinatorka Borze dela

Informacijski servis Borza dela je storitev, namenjena brezposelnim in iskalcem zaposlitve.
Osnovni namen je pomoč pri informacijah o zaposlitvenih možnostih, o ustanovah, ki
ponujajo informacije ali posredujejo delo, o možnostih izobraževanja, pomoči priprijavah in
podobno. V letu 2011 je bilo v Borzo vključenih 121 članov in zanje smo organizirali tudi 10
prireditev z aktualnimi vsebinami.
Predavanje Aca Prosnika »Biblioterapija«. 19. januar. Bistvo biblioterapije, ki se izvaja v
skupinah, je sledenje intuiciji. Ko beremo knjigo, beremo sebe. Pogovarjali smo se o odnosu
prisotnih do knjig oz. branja ter slišali za deset pravic in pravil bralstva. 15 udeležencev.
Predavanje Lilijane Pahor »Poslovna obleka«. 28. februar. Stil oblačenja mora biti
prilagojen okolju – zelo pomembna je izbira obleke kandidata na razgovoru z delodajalcem.
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Predavateljica nas je seznanila z barvami, ki so primerne za poslovna oblačila, spoznali smo
pomen izrazov business smart, business casual. 8 udeležencev.
Predavanje Renate Bokan »Ali poznate svoj temperament«. 28. marec. Noben
temperament ni najboljši, ljudje smo mešanica več temperamentov. Za boljše sožitje z
okoljem se mora vsak posameznik spoznati in kar ni dobro, pri sebi spremeniti. 22
udeležencev.
Ustvarjalna delavnica »Graviranje na steklo«. 13. april. Delavnico je vodila Ana Breznik.
Spoznali smo graviranje na steklo z iglo in svedrom. Kar tretjina udeležencev je bila moških.
16 udeležencev.
Predstavitev Info servisa BD in MK za »Vitis« Ptuj, o.e. Maribor. 18. april, 13. maj, 15.
junij. Najprej je Sandra Jesenek prisotnim predstavila MK, nato pa je Ivanka Gržina po točkah
na spletni strani razložila dane vsebine in prednosti članstva v BD. Skupaj 37 udeležencev.
Predavanje Adele Kelhar »Vse je v mojih rokah«. 17. maj. Predavateljica je ponovno
dokazala, kako so ljudem dobrodošle take vsebine. Slišali smo o edinstvenosti vsakega
posameznika, ki jo je treba spoštovati, o pomembnosti odnosov in navad ter o potrebi ljudi
oziroma človeka po sebi. 24 udeležencev.
Predstavitev dejavnosti svetovalnega središča Maribor. 8. junij. Izvajalka je predstavila
delovanje svetovalnega središča Maribor, ki poleg drugih dejavnosti pri AZM odraslim
ponuja brezplačno informiranje o možnostih izobraževanja za poklic, nudi raznovrstno
svetovanje, strokovno izpopolnjevanje, predstavila pa je tudi vpisne pogoje za različne
programe. 3 udeleženci.
Predavanje Sanje Rozman »Odvisnost od elektronskih medijev«. 13. oktober.
V zadnjem predavanju je izvajalka udeležence seznanila s pastmi aktualnih elektronskih
medijev, od računalniških igric do internetnih socialnih omrežij (izguba občutka za čas,
zmanjšan stik z zunanjim svetom). Predstavila je vlogo staršev (postavljanje meja
zasvojencem) in druge rešitve: več druženja, branje knjig. 30 udeležencev.
3.13.5. Točki vseživljenjskega učenja
V sodelovanju s Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma izvajamo dve točki
vseživljenjskega učenja – VŽU, in sicer v Knjižnici Hoče in Knjižnici Šentilj. Točke so
namenjene vsem, ki se želijo brezplačno naučiti uporabljati računalnik, iskati po spletu ali
uporabljati elektronsko pošto. Mentor je v knjižnicah na razpolago enkrat mesečno, občasno
pa so v okviru programa organizirane tudi delavnice. Projekt je delno financirala Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada. V letu 2011 se je na točkah VŽU v knjižnici
individualno izobraževalo 21 oseb, mentorji so skupaj opravili 196 ur.
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Posebne zbirke

3.14.1. Zbirka igrač – Igroteka
Maja Logar

V letu 2011 je bilo v Igroteki izposojenih 12.877 igrač. Nabavljenih je bilo 121 naslovov oz.
211 izvodov igrač. Zanje smo porabili 8.048,25 EUR. Odpisali smo 46 igrač. Ob koncu leta
je bila zaloga 4.843 izvodov.
Mariborska knjižnica v okviru Igroteke zbira,
dopolnjuje, obdeluje in daje v uporabo dragoceno
zbirko kakovostnih igrač. V izbor vključujemo
različne vrste igrač in družabnih iger, ki razvijajo
otrokove didaktične in čustvene, psihične
sposobnosti in znanja ter spodbujajo njegovo
ustvarjalno domišljijo, koncentracijo, logiko,
mišljenje, vztrajnost in natančnost. Igroteka je na
voljo vsem otrokom do 15. leta starosti, ki so člani
knjižnice, obiskujejo pa jo tudi starši z otroki iz
drugih enot Mariborske knjižnice ter iz drugih, bolj
oddaljenih občin. V zbirko že od njenih začetkov s
skrbnim izborom vključujemo igrače, s katerimi sledimo potrebam otrok in odraslih s
posebnimi potrebami ter institucijam, ki se z njimi strokovno ukvarjajo. Posebej
izpostavljamo zbirko igrač za slepe in slabovidne. Svojo zaokroženo vsebino vse bolj dobiva
tudi zbirka igrač za učenje tujih jezikov (angleščine, nemščine, francoščine, španščine,
italijanščine), ki je v knjižnici na voljo za zgodnje učenje jezika, in igrače, ki so vezane na
učne predmete ter šolske in vrtčevske programe. Za nas je izjemno pomemben nabor igrač, ki
se prekriva s književnimi junaki, literarnimi deli in njihovimi prenosi v igrani in animirani
film, s če,mer povezujemo raznotero knjižnično gradivo Pionirske knjižnice Nova vas.
Igrače v Igroteki so tehtno izbrane in opremljene s kratkimi navodili in opisi (podatek o
primernosti za različne starosti, izpostavljena pedagoška funkcija, način igre, kratki vsebinski
orisi, informacije iz poznavanja drugega knjižničnega gradiva, ustvarjalni namigi). Igre in
igrače so zapisane in gesljene v vzajemnem katalogu COBISS in so široko dostopne.
Skupaj z igračo ob izposoji mladim bralcem dosledno ponudimo tudi knjigo, ki izbrano igračo
pogosto vsebinsko nadgrajuje. Zbirko igrač redno predstavljamo s priložnostnimi razstavami,
na spletni strani in v katalogu knjižnice.

Ob izposoji je vselej mogoče dobiti izčrpne informacije o posamezni igrači in njeni uporabi in
uporabniki se radi in pogosto poslužujejo knjižničarjevih nasvetov. Informatorji svetovalno
delo uravnavajo po otrokovih željah in pričakovanjih, vključujejo pa tudi svoje strokovne

58

Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2, 2000 Maribor
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si
Letno poročilo/Dragica Turjak
Velja od:29.2.2012

MK/0 Zapis 76

izkušnje ter zanimanje in izbor staršev. Posebna veja informacijskega dela je usmerjena v
svetovanje študentom, vzgojiteljem in učiteljem, ki svoje delo, programe in projekte vse
pogosteje dopolnjujejo z vključevanjem.igrač. Izposojevalni rok za igrače je usklajen s tistim
za knjižno gradivo (3 tedne), po vsaki vrnitvi igrače pregledamo, operemo, očistimo in
dezinficiramo, takšne pa so znova na voljo uporabnikom.
Zbirko igrač sta v letu 2011 strokovno urejali in zanjo skrbeli Tanja Vreš in Kristina
Pleteršek, v času odsotnosti Tanje Vreš zaradi porodniškega dopusta, so njeno delo v sklopu
Službe za mlade bralce izvajali Andreja Babšek, Lidija Gačnik Gombač (katalogizacija in
vsebinska obdelava) in Maja Logar (nabava). Celotna ekipa Pionirske knjižnice Nova vas
spremlja novosti Igroteke, razvija svoja znanja in svetuje pri izboru in izposoji.
Igrače so strokovno obdelane v skladu z bibliografskimi standardi, ki veljajo za opis
neknjižnega gradiva. Klasificirane so po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije, za
uporabnike pa je pomembna tudi vsebinska opredelitev po naslednjih pedagoških kriterijih:
družabne, izobraževalne, konstrukcijske, posnemovalne, senzorne, razgibavalne in tehnične
igrače. Tem skupinam sledimo tudi pri postavitvi igrač v prostem pristopu, znotraj teh pa
dodatno vključujemo še razdelitve po starostnih stopnjah, ki jim sledimo s pregledno
signalizacijo.
V sklopu Igroteke smo v letu 2011 izvedli štiri dogodke, namenjene promociji zbirke:
- pomoč pri nastajanju diplomske naloge, vezane tudi na Igroteko v Mariborski
knjižnici, sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo in informacijsko znanost na
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pri snovanju in pripravi podatkov so sodelovale
Kristina Pleteršek, Maja Logar in Tanja Vreš. Diplomantka Monika Štaut je v letu
2011 diplomsko delo zaključila, ga zagovarjala in izdala, en izvod bomo usmerili v
našo Študijsko zbirko in enega v Pionirsko knjižnico Nova vas;
- predstavitev Igroteke kolegom iz Knjižnice Velenje (Simona Ornik, Kristina Pleteršek,
Tanja Vreš);
- strokovni obisk kolegov igrotekarjev iz Mestne knjižnice Ljubljana, Knjižnice
Bežigrad (Maja Logar, Metka Narath);
- predstavitev igroteke študentkam ob delu (Maja Logar in Kristina Pleteršek,
sodelovala sta Agica Kovše in Robert Kereži).
V letu 2011 smo v Pionirski knjižnici Nova vas ponovno praznovali 28. maj, svetovni dan
igranja, ki ga je ITLA (International Toy Library Association), mednarodna organizacija
združenj knjižničnih igrotek, razglasila za mednarodni
dan igranja. 20. maja smo pripravili predstavitev
inovativnih lesenih igrač slovenskega podjetja Kokolj &
Švagan, ki spodbuja domiselne in ustvarjalne igre in
sooblikuje psihofizični razvoj otrok. Udeleženci so skozi
igro spoznavali zanimivo oblikovane igrače in njihove
različne načine uporabe, na stolu-toboganu so prebirali
knjige, proizvajalci pa so ob tej priložnosti knjižnici tri
igrače tudi podarili.
Igralni kotiček je z načinom obiska in z vrsto
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obiskovalcev neposredno povezan z zbirko igrač v Pionirski knjižnici Nova vas. Vselej je
živahno prizorišče druženja in igranja, otroke pa v njem ob vsakem trenutku pričakajo pestri
in zanimivi izbori iger in igrač.
Z delom Igroteke so povezani tudi igralni kotički v drugih enotah Mariborske knjižnice. V
njih glede na prostorske možnosti otrokom ob obisku knjižnice ponudimo tudi možnost, da se
poigrajo z različnimi igračami. Igralne kotičke so vodje enot opremljali ob pomoči Tanje
Vreš, Kristine Pleteršek in ekipe Pionirske knjižnice Nova vas. Zaradi najugodnejše ureditve
knjižnice in zaradi sobivanja z Igroteko zbirko igrač najpogosteje zamenjujejo in dopolnjujejo
v igralnem kotičku Pionirske knjižnice Nova vas. Pogosteje se zbirka igrač za potrebe
Igralnice za male in velike zamenjuje tudi v pravljični sobi Pionirske knjižnice Rotovž.
V letu 2011 odpisane igrače smo podarili Vrtcu Jadvige Golež in Otona Župančiča ter OŠ
Gustava Šiliha.
3.14.2. Študijska zbirka mladinske književnosti in arhivski zbirki slikanic
Maja Logar

V Študijski zbirki mladinske književnosti v Pionirski knjižnici Rotovž sistematično zbiramo,
obdelujemo in dajemo v uporabo temeljno referenčno in strokovno literaturo s področja
mladinske književnosti in knjižničarstva, knjižne ilustracije, psihologije otrok in
mladostnikov, metodike bibliopedagoškega dela ter slovensko mladinsko leposlovje in
pomembne serijske publikacije.
Študijska zbirka se je v Mariborski knjižnici osnovala skupaj s službo za mlade bralce in
revijo Otrok in knjiga in je dragocena tovrstna zbirka na širšem slovenskem območju.
Namenjena je strokovnjakom s področja mladinske književnosti, knjižničarjem, učiteljem,
vzgojiteljem, študentom in vsem, ki svoje delo usmerjajo k otroku in mladostniku ter ga
povezujejo s knjigo in umetnostjo. Zbirka je tudi temelj za študijske potrebe in za pripravo na
različne oblike bibliopedagoškega dela, prireditev in dejavnosti za mlade bralce. Strokovno
gradivo Študijske zbirke mladinske književnosti je namenjeno izposoji, njen leposlovni del
fonda pa ima status omejenega dostopa in je na voljo za interno in čitalniško uporabo.
V Pionirski knjižnici Rotovž predstavitev zbirke redno vključujemo v vodstva po knjižnici in
jih povezujemo predvsem z izobraževanji za študente Pedagoške fakultete v Mariboru ter za
skupine srednješolcev III. gimnazije Maribor.
Študijska zbirka mladinske književnosti je v letu 2011 obsegala 7.626 izvodov knjižnega
gradiva, od tega 2.334 strokovnega in 5.292 leposlovnega, 526 serijskih publikacij in 253
izvodov neknjižnega gradiva.
Izvajanje dejavnosti za otroke in mladostnike podpirata ob Študijski zbirki tudi dragoceni
arhivski zbirki v Pionirski knjižnici Rotovž in Pionirski knjižnici Nova vas, v katerih
zbiramo kakovostne tuje in domače slikanice najvidnejših mladinskih pisateljev, pesnikov in
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ilustratorjev. Obe zbirki sta priročni in v prvi vrsti služita knjižničarjem za snovanje in
izvajanju strokovnega dela, hkrati pa predstavljata pomembno gradivo za podajanje
informacij staršem, knjižničarjem in pedagoškim delavcem ter tako vsebinsko dopolnjujeta
Študijsko zbirko mladinske književnosti.
Zaloga arhivskih zbirk v letu 2011 je znašala 1.553 izvodov knjižnega in 261 izvodov
neknjižnega gradiva.
3.14.3. Filmska zbirka – Filmoteka
Aleš Žigart

Filmski center je posebna knjižnična zbirka, ki vsebuje neknjižno in knjižno gradivo,
povezano s filmom in filmsko kulturo. Zaradi prostorskih omejitev zbirka še ni zaživela v
celoti in na enem mestu, kot je bilo predvideno, temveč je njeno gradivo razdeljeno na treh
lokacijah. Knjižno gradivo za odrasle bralce je v Knjižnici Nova vas in predstavlja dopolnitev
že obstoječemu knjižnemu gradivu s področja filma. Neknjižno gradivo, zlasti DVD-ji, ki
predstavljajo srce zbirke, pa je na voljo v Knjižnici Rotovž. Zaradi prostorske stiske so DVDji z vsebino, primerno za otroke in mladino (animirani filmi, mladinski filmi), premeščeni v
Pionirsko knjižnico Rotovž, v Študijsko zbirko mladinske književnosti pa je bilo začasno
preusmerjeno tudi knjižno gradivo za mlade.
Zbirka je pri uporabnikih zelo dobro sprejeta. Pri nabavi gradiva sledimo kriterijem kakovosti.
Prirast v letu 2011 je znašal 809 naslovov oziroma 901 izvod neknjižnega gradiva, 78
naslovov oziroma 79 izvodov knjig in 1 naslov serijske publikacije.
Filmska zbirka šteje že 6.808 enot neknjižnega gradiva, 858 knjig in 7 izvodov serijskih
publikacij.
3.14.4. Zbirka neknjižnega gradiva – AV zbirka
Lea Kresnik

AV zbirka deluje kot premična zbirka med posameznimi enotami v mreži Mariborske knjižnice.
Obiskovalcem želimo omogočiti pestro ponudbo neknjižnega gradiva, zato zbirka kroži po
enotah. Menjave izvedemo enkrat v letu, zbirko pa dopolnjujemo vse leto. V zbirko uvrščamo
filme različnih žanrov, risanke in dokumentarne filme na DVD-jih in BR-jih, glasbo in pravljice
na CD-jih, ponujamo pa tudi CD-ROMe z različnimi strokovnimi vsebinami.
V letu 2011 smo pridobili 1.363 naslovov oziroma 2.137 izvodov neknjižnega gradiva. Zdaj
zbirka AV gradiva šteje 13.590 enot neknjižnega gradiva.
Z zbirko neknjižnega gradiva bogatimo zbirko knjižničnega gradiva in pokrivamo potrebe naših
uporabnikov v skladu s poslanstvom, vizijo in cilji knjižnice, predvsem pa z zbirko omogočamo
najširši dostop do tistega gradiva, ki smo mu v preteklosti morda posvečali premalo pozornosti. Z
AV zbirko želimo omogočiti našim uporabnikom pestro preživljanje prostega časa, jim omogočiti
osebnostni razvoj in jim približati izobraževalne in kulturne vsebine v zvoku, sliki in govorjeni
besedi.
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2.14.5. Glasbena zbirka – CD-teka
Alenka Črnič

V Mariborski knjižnici že več let nastaja glasbena zbirka z bogato in raznovrstno ponudbo
zvočnih posnetkov in muzikalij. Ponujamo gramofonske plošče, glasbene zgoščenke, muzikalije,
filme o glasbenih ustvarjalcih, zanimive spletne povezave ter kotiček za sproščanje in poslušanje
v knjižnici.
Na glasbenih zgoščenkah – CD-jih so posnetki slovenskih in tujih avtorjev različnih glasbenih
obdobij in zvrsti (blues, country, etno, jazz, šansoni, klasična glasba, odrska glasba...). Glasbena
zbirka za odrasle bralce je na voljo v Knjižnici Nova vas, za mlade pa v Pionirski knjižnici Rotovž
in Pionirski knjižnici Nova vas. Posebnost zbirke so muzikalije – notno gradivo, v katerem so
zastopana dela slovenskih in tujih skladateljev različnih zvrsti, za različen namen (npr. note za
učenje posameznih instrumentov, za zborovsko glasbo in partiture za orkester z ali brez solistov).
Ker smo v Knjižnici Nova vas obogatili zbirko muzikalij, smo o tem želeli obvestili tudi naše
uporabnike. Izdelali smo reklamni plakat »Muzikalije – notno gradivo v Knjižnici Nova vas« ter
ga razdelili po vseh enotah Mariborske knjižnice.
Namen oblikovanja zbirke je v največji meri ustreči najrazličnejšim željam uporabnikov. Za
uporabnike smo na spletni strani Mariborske knjižnice dodali novo rubriko »Ponudba muzikalij in
zvočnih knjig«, ki nam omogoča lažje iskanje gradiva ter nudi povezavo do OPAC-a.
V letu 2011 smo zbirko dopolnili z 284 naslovi oziroma 389 izvodi zvočnih posnetkov ter 28
naslovi oz. 65 izvodi notnega gradiva. V zbirki je 5.845 izvodov zvočnih posnetkov in 672 enot
notnega gradiva.
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4. Knjižnično gradivo na poti do uporabnikov
Mag. Slavica Rampih, vodja oddelka za nabavo in obdelavo
Marta Novak, Zora Lovrec Jagačič

Delo oddelka zajema procese pridobivanja, obdelave, opreme, restavratorskih posegov, inventure,
prerazporeditev, odpisa knjižničnega gradiva, deluje pa tudi kot izobraževalni center knjižnice za
področje klasifikacije in katalogizacije gradiva, raznovrstnih iskanj ter za področje domoznanstva.
Zaposleni v oddelku občasno sodelujejo tudi v izposoji kot izposojevalci in informatorji,
sodelujejo pa tudi v večini projektnih in delovnih skupin.
Zaposleni se redno udeležujejo strokovnih izobraževanj, predvsem s področja knjižničarstva.
Permanentno delo oddelka predstavlja tudi redno usposabljanje knjižničarjev iz Mariborske in
drugih knjižnic na območju, ki potrebujejo pomoč pri vsebinski in formalni obdelavi gradiva. V
letu 2011 smo delo oddelka predstavili 2 knjižničarkama iz Knjižnice Lenart, eni študentki
bibliotekarstva smo pomagali pri izdelavi diplomske naloge v okviru opravljanja obvezne prakse,
enemu sodelavcu pri preverjanju testnih zapisov v katalogizaciji, s knjižničarko iz Novega mesta
pa smo izmenjali prakso pri delu v segmentu COBISS3/Nabava serijskih publikacij.
Aktivno smo sodelovali v Komisiji za katalogizacijo. Dvema kandidatkama za strokovni izpit smo
pripravili vaje iz obdelave gradiva. Obe sta bili iz naše knjižnice. Novim sodelavcem smo
predstavili delo oddelka.
V letu 2011 smo za projekt Leksikon mariborske družbe in kulture, ki nastaja v okviru Evropske
prestolnice kulture in bo izšel maja 2012, prispevali 7 gesel, povezanih z delovanjem Mariborske
knjižnice. Gesla je oblikovala mag. Nina Hriberšek Vuk, sodelovali sta Dragica Turjak in Darja
Kramberger.
Zaposleni v oddelku so se intenzivno vključili v testiranje programa COBISS3/Katalogizacija,
in oblikovali številne pripombe, ki jih je povzela in na IZUM posredovala mag. Nina
Hriberšek Vuk. Trenutno stanje je takšno, da so strokovni delavci soglasni, da gre za butični
program, ki je zaenkrat primeren le za manjše knjižnice, zato čakamo na novo testno verzijo,
ko se bo oddelek ponovno aktivno vključil v oblikovanje pripomb za njegovo izboljšanje.
Na pobudo oddelka smo v letu 2010 oblikovali delovno skupino za pripravo postavitve in
združevanja fondov ter baz bralcev za novo osrednjo knjižnico na Rotovškem trgu. Imenovana je
bila na strokovnem kolegiju 29. 10. 2010. Namen delovne skupine je bil definirati odprta
vprašanja in probleme v zvezi s knjižničnim gradivom, z bazo članov, izposojo, izpisi in s
časovno razporeditvijo postopkov, ki se bodo pojavili v okviru projekta izgradnje nove knjižnice.
Skupina je v letu 2011 mirovala, ker se je gradnja nove osrednje knjižnice nekoliko odmaknila,
ponovno pa se bo aktivirala, ko bomo začeli z združevanjem knjižničnih zbirk kar petih knjižnic
(Knjižnice Rotovž, Pionirske knjižnice Rotovž, Čitalnice, Knjižnice Tabor in Pionirske knjižnice
Tabor).
V procesu obdelave knjižničnega gradiva smo zagotavljali informacijsko kvalitetne podatke ter s
tem tvorili osnovo za uspešno delo informacijske službe. Kreirali smo 1.350 novih zapisov, od
tega 474 za knjige, 9 za serije, 441 za neknjižno gradivo, 420 za članke in 6 za izvedena dela.
54% novih zapisov smo kreirali za tujejezično gradivo. V normativno bazo CONOR.SI smo
prispevali 479 zapisov za osebna imena domačih in tujih avtorjev.
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Iz vzajemne baze COBIB.SI smo prevzeli 6.541 zapisov, od tega 5.189 za knjige, 135 za serije,
950 za neknjižno gradivo, 266 za članke in 1 za zbirni zapis. Iz baze OCLC smo prevzeli 137
zapisov. Skupno število zapisov v lokalni bazi je 31. 12. 2011 znašalo 125.252.
Lea Kresnik in Jasna Mlakar sta sodelovali z Višjo strokovno šolo Academia Maribor in izdelali
74 zapisov za diplomske naloge. Za osebne bibliografije raziskovalcev sta mag. Nina Hriberšek
Vuk in Anka Rogina izdelali 24 zapisov, v času nadomeščanja Slavice Turniški Simionove pa je
mag. Nina Hriberšek Vuk izdelala 30 zapisov za bibliografije sodelavcev.
Nadaljevali smo z načrtnim presigniranjem gradiva v skladu s postavitvenim šifrantom. V celoti
smo presignirali gradivo skupin 51, 52, 53, 54, 663/664, 66/68, 81'374=jezik, 821.163.6-1,
821.163.6-1/-9=tuj, 94(100)"1914/1918", 94(100)"1939/1945" ter notno gradivo.
V novembru smo aktivno sodelovali pri testiranju programskih rešitev za oblikovanje kompletov
v programski opremi COBISS3. Skupaj s sodelavko iz Razvojno analitične službe smo oblikovali
16 pripomb.
V dveh enotah smo izvedli inventuro knjižnične zbirke. Analiza rezultatov je pokazala 0,92%
primanjkljaj v Knjižnici Duplek in 0,82% primanjkljaj v Knjižnici Nova vas.
V okviru oddelka delujeta knjigoveznica in oprema gradiva. Zaposlena v knjigoveznici sta v letu
2011 vezala 1.878 knjig, od tega sta jih 692 ovila s folijo. 276 knjig sta opremila z nalepkami za
izposojo. Zaradi racionalizacije sta nekatere knjige samo popravila – teh popravil je bilo 56,
opravljenih pa je bilo tudi 223 spiralnih vezav. Poleg svojega rednega dela je sodelavec
nadomeščal še v izposoji na bibliobusu (194 ur), sodelavka pa je vodila inventurni popis osnovnih
sredstev ter pri njem aktivno sodelovala (197 ur). Zaradi izrednih razmer sta sodelavca prav tako
pomagala pri opremi gradiva in ovila 2.198 knjig.
Knjigoveznico in knjigoveško delo predstavljamo tudi navzven. V letu 2011 so jo obiskale 3
skupine otrok, ena iz OŠ Ludvika Pliberška in dve iz OŠ Bratov Polančičev. Način dela smo
predstavili tudi dvema knjižničarkama iz Slovenske Bistrice.
V opremi gradiva so sodelavke opremile 36.741 izvodov knjižničnega gradiva, od tega 34.034
izvodov knjig in 2.707 enot neknjižnega gradiva. Pri opremi neknjižnega gradiva sta sodelovali
tudi sodelavki, ki to gradivo obdelujeta.

4.1.

Nabava knjižničnega gradiva, ocena uspešnosti in učinkovitosti

V letu 2011 smo nabavno politiko izvajali v skladu s strokovnimi priporočili. Skrbeli smo za
enakomeren dotok gradiva v vse enote v knjižnični mreži in si prizadevali vzdrževati primerna
razmerja glede vrste in namembnosti gradiva v knjižnični zbirki. Spremljali smo prirast naslovov
in skrbno nadzorovali porabo finančnih sredstev. Sodelovali smo s široko mrežo dobaviteljev in
skušali doseči najboljše nakupne pogoje, da bi vsaj delno ublažili 5% znižanje mase sredstev za
nakup knjižničnega gradiva. V primerjavi z letom 2010 smo v 2011 namreč prejeli kar 32.201,56
EUR manj namenskih sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Kljub zaostrenim finančnim
razmeram in novi zakonodaji s področja preprečevanja zamud pri plačilih (UL RS 18, 15.3.2011),
ki nam prepoveduje dogovor o plačilnih rokih, daljših od 30 dni, smo dosegli 20,42 % povprečni
popust. Ta sredstva smo v celoti namenili za povečanje nakupa. Kljub temu je sredstev za nabavo
gradiva za leto 2011 zmanjkalo že v začetku decembra, zato smo morali nerealizirana naročila
prenesti v novo poslovno leto. Primerjalno z letom 2010 beležimo pri nakupu primanjkljaj 2.838
izvodov knjig in 95 letnikov serijskih publikacij, povečalo pa se je število nabavljenih izvodov
neknjižnega gradiva, in sicer za 820 izvodov.
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Primerjava nabave 2010/2011:
sredstva
knjige
neknjižno gradivo
serijske publikacije
2010
2011 indeks
2010
2011 indeks
2010
2011 indeks
2010
2011 indeks
653.482,82 621.281,26 95,06 540.694,52 491.318,76 90,87 40.368,38 56.850,39 140,83 72.419,92 73.112,11
100,96
-32.201,56
-49.375,76
16.482,01
692,19

Skupna povprečna cena nabavljenega gradiva je glede na leto 2010 nekoliko višja, in sicer za
1,31%. Na nivoju leta 2010 smo jo ohranili pri knjigah, kjer je višja le za 0,6%. Pri neknjižnem
gradivu se je povišala za 14,75%, pri serijskih publikacijah pa za 9,05%.
povprečna cena
2010
2011
19,07
19,32

indeks
101,31

knjige
2010
18,40

2011
18,51

indeks
100,60

neknjižno gradivo
2010
2011
11,19
12,84

indeks
114,75

serijske publikacije
2010
2011
indeks
56,58
61,70 109,05

V letu 2011 smo z nakupom, zamenami, darovi, lastnimi izdajami in obveznimi izvodi pridobili
9.171 naslovov oz. 36.752 enot knjižničnega gradiva. Kupili smo 6.299 naslovov oz. 32.154
izvodov, od tega 26.540 izvodov knjig, 4.429 enot neknjižnega gradiva in 1.185 letnikov serijskih
publikacij.

4.1.1. Doseganje standardov, skladnost s Pravilnikom o načinu izvajanja
knjižnične dejavnosti kot javne službe, razmerja med posameznimi vrstami
gradiva, elektronski viri, dostopnost.
Za knjižnice, ki po obsegu zbirke ne dosegajo priporočil standarda za zalogo (najmanj 4 knjige in
0,4 enote neknjižnega gradiva na prebivalca), je priporočen prirast najmanj 400 izvodov knjig in
40 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev. Za 182.265 prebivalcev bi torej morali
letno pridobiti 72.906 enot knjig in 7.291 enot neknjižnega gradiva. Glede na navedeno razmerje
pri prirastu knjig dosegamo 40,66%, pri neknjižnem gradivu pa 67,21% standarda.
leto
2006
2007
2008
2009
2010
2011

prirast knjig
35.869
33.193
31.821
31.485
32.512
29.645

prirast neknjižnega gradiva
4.246
9.364
7.850
3.251
4.112
4.900

prirast serijskih publikacij
1.679
2.025
2.831
2.625
2.424
2.207
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4.1.2. Poraba sredstev za nakup knjižničnega gradiva
enota
Knjižnica Rotovž
Čitalnica
Pionirska knjižnica Rotovž
Knjižnica Tabor
Pionirska knjižnica Tabor
Knjižnica Nova vas
Pionirska knjižnica Nova vas
Potujoča knjižnica
Knjižnica Bistrica ob Dravi
Knjižnica Duplek
Knjižnica Hoče
Knjižnica Kamnica
Knjižnica Lovrenc na Pohorju
Knjižnica Pekre
Knjižnica Pobrežje
Knjižnica Pesnica
Knjižnica J. Glazerja Ruše
Knjižnica Studenci
Knjižnica Šentilj
Knjižnica Tezno
Izposoja/dom
Filmski center - Filmoteka
AV zbirka
Depozitarna zbirka
Skupaj

knjige

neknjižno
gradivo
86.898,53
9.012,92
30.832,39
30.640,36
4.121,34
38.863,06
20.299,37
65.942,26
10.974,17
14.994,18
20.925,13
16.491,36
14.133,44
12.552,15
27.876,67
12.162,69
19.597,15
12.468,94
15.353,04
26.037,06
0,00
1.142,55
0,00
0,00
491.318,76

681,56
342,78
658,60
311,13
0,00
3.851,18
8.276,04
472,68
145,10
188,24
231,06
205,54
205,54
145,10
327,32
145,10
188,24
145,10
188,24
271,29
0,00
13.688,24
26.167,43
14,88
56.850,39

serijske
publikacije
6.816,02
17.737,15
2.874,30
4.906,84
695,04
6.423,60
2.132,58
2.443,73
1.479,87
2.857,05
2.560,94
2.512,54
2.237,26
2.084,82
3.271,38
1.940,58
2.057,41
2.025,65
2.736,17
2.732,35
571,51
15,32
0,00
0,00
73.112,11

skupaj
94.396,11
27.092,85
34.365,29
35.858,33
4.816,38
49.137,84
30.707,99
68.858,67
12.599,14
18.039,47
23.717,13
19.209,44
16.576,24
14.782,07
31.475,37
14.248,37
21.842,80
14.639,69
18.277,45
29.040,70
571,51
14.846,11
26.167,43
14,88
621.281,26

4.2.
Odpis knjižničnega gradiva
Odpisali smo 9.300 enot knjižničnega gradiva, od tega 6.553 izvodov knjig, 944 enot neknjižnega
gradiva in 1.803 letnike tiskanih serijskih publikacij.
Pri izločanju in odpisu knjižničnega gradiva smo ravnali v skladu z določili Navodil za izločanje
in odpis knjižničnega gradiva, ki ga je sprejela Narodna in univerzitetna knjižnica in je stopil v
veljavo 7. 5. 2003, in v skladu z internim Navodilom za izvedbo odpisa knjižničnega gradiva v
Mariborski knjižnici (MK 3/Navodilo št. 33). Odpisano gradivo smo ponudili v izbor Narodni in
univerzitetni knjižnici, Univerzitetni knjižnici Maribor, Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica in Knjižnici Lenart. V letu 2011 smo v pregled poslali 4 odpisne sezname. Glede na
prejete zahtevke smo v NUK posredovali 36 in v UKM 29 naslovov odpisanega gradiva.
Preostalo gradivo smo po simbolični ceni prodali uporabnikom naše knjižnice oziroma ga podarili
dobrodelnim organizacijam.
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Upravljanje knjižnične zbirke

Zaloga knjižničnega gradiva Mariborske knjižnice je 31. 12. 2011 znašala 713.376 enot, od tega
657.100 enot knjig, 47.912 enot neknjižnega gradiva in 8.364 letnikov tiskanih serijskih
publikacij.
Standardi za zalogo priporočajo najmanj 4 knjige in 0,4 enote neknjižnega gradiva na prebivalca.
Zaloga Mariborske knjižnice bi glede na število prebivalcev, ki je 182.265, morala obsegati
najmanj 729.060 knjig in 72.906 enot neknjižnega gradiva. Pri knjigah dosegamo standard
90,13%, kar pomeni 3,61 knjige na prebivalca, pri neknjižnem gradivu pa 65,72%, kar pomeni
0,26 enote na prebivalca.
V primerjavi z letom 2010 se je temeljna zaloga knjig povečala za 23.092 enot, zaloga
neknjižnega gradiva pa za 3.956 enot. Zaloga serijskih publikacij je večja za 404 letnike.
Podatki o temeljni zalogi za posamezne knjižnice v mreži so prikazani v statističnih preglednicah.
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5. Razvoj
Barbara Kovář, vodja oddelka za razvoj

5.1.

Razvojni projekti

V Mariborski knjižnici v okviru projektnih skupin razvijamo in uvajamo nove
storitve/proizvode. V skupinah delujejo zaposleni iz različnih oddelkov, služb ali enot
knjižnice. Delo v projektni skupini zaključimo, ko projekt preide v redno storitev knjižnice,
le-ta pa postane sestavni del nalog zaposlenih na določenem strokovnem področju.
V primeru, ko gre za vključevanje Mariborske knjižnice v širši projekt na ravni občine ali
države, v okviru katerega sodelujejo tudi druge institucije, in se zaključi po določenem
obdobju (kot npr. projekt Evropska prestolnica kulture, projekt Knjige za vsakogar itd.),
zaposleni, ki sodelujemo v projektu (projektni skupini znotraj knjižnice) do zaključka tega
projekta organiziramo ali neposredno tudi sodelujemo pri samem izvajanju te storitve.
Za spreminjanje, dopolnjevanje in posodabljanje delovnih procesov in različnih dejavnosti v
okviru poslovanja knjižnice skrbijo delovne skupine, v katerih prav tako sodelujemo
zaposleni z različnih oddelkov, služb ali enot knjižnice.
Določene storitve, ki so povezane s posameznim oddelkom, službo ali enoto knjižnice
načrtujemo in organiziramo tudi v okviru redne dejavnosti posameznih organizacijskih enot.
V posebni kadrovski prilogi (Priloga 1) k poročilu je naveden seznam vseh projektnih in
delovnih skupin v Mariborski knjižnici leta 2011 in njihovih članov ter stanje (aktivnost) v
letu 2011.
 Projektna skupina v okviru projekta Filmoteka je bila v mirovanju. Po potrebi se bo
ponovno aktivirala, in sicer ob selitvi v novo osrednjo knjižnico, ko bodo ustvarjeni
pogoji, ki bodo omogočali razvoj filmske zbirke v celotnem potencialu. Trenutno
namreč neprimerni in premajhni prostori osrednje enote Mariborske knjižnice
(Knjižnica Rotovž) tega ne omogočajo, ponudba filmske zbirke je okrnjena in ne služi
planiranemu namenu. Ponudba 2011, ki jo trenutno lahko omogočamo, je opisana v
poglavju 3.14.3.
 Projekt Evropska prestolnica kulture (EPK) in Mariborska knjižnica. Člani
projektne skupine so vse leto pripravljali vse potrebno za izvedbo dveh projektov, s
katerimi se Mariborska knjižnica vključuje v Evropsko prestolnico kulture leta 2012:
projekt Evropska pravljica in Literarne postaje. Projekta sta opisana v poročilih
službe za mlade bralce, službe za odrasle bralce pri reviji Otrok in knjiga.
 Projekt Knjige za vsakogar. V sklopu omenjenega projekta, ki smo se mu priključili
tudi v Mariborski knjižnici in je deloval že leta 2010 v okviru Svetovne prestolnice
knjige (Ljubljana), je izšlo 21 naslovov knjižnih del vrhunskih domačih in tujih
avtorjev. V Mariborski knjižnici sta člana projektne skupine poskrbela za stik z
organizatorjem in organizacijo distribucije in prodaje izdanih del v posameznih enotah
knjižnice. Projekt se je nadaljeval še v letu 2011 in se končal decembra 2011, ko smo
zaključili s prodajo.
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Projekt Rastem s knjigo se je nadaljeval pod okriljem Javne agencije za knjigo in bo v
takšni obliki vključen med redne oblike dejavnosti do konca trajanja projekta. Podrobneje
je opisan v točki 3.11.4.
 Delovna skupina za uporabnike s posebnimi potrebami. Člani delovne skupine so
okrepili, nadgradili ali vzpostavili nove oblike sodelovanja z različnimi institucijami,
ki združujejo uporabnike s posebnimi potrebami, in v sodelovanju z njimi načrtovali
in organizirali izvedbo storitev, ki vključujejo integracijo teh uporabnikov v ponudbo
knjižnice. Podrobneje v točki 5.4.
 Delovna skupina za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice (OOK). Člani
delovne skupine so odgovorni za načrtovanje, organizacijo, izvajanje in vrednotenje
posebnih nalog, ki jih Mariborska knjižnica izvaja kot osrednja območna knjižnica.
Podrobnejše poročilo v točki 8.
 Delovna skupina za digitalizacijo. Člani so organizirali digitalizacije Krajevnega
leksikona Dravske banovine in objavo na portal dLib ter pričeli z organizacijskimi
pripravami in zbiranjem gradiva za digitalizacijo gradiva o Tovarni avtomobilov
Maribor (TAM) v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom Maribor. Posamezni člani
delovne skupine sodelujejo tudi v delovni skupini za izvajanje nalog osrednje
območne knjižnice, kjer se proces digitalizacije (načrtovanje, organizacija, objave na
portalih) v sklopu koordinacije domoznanske dejavnosti širi na območje Knjižnice
Lenart in Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Podrobnejši pregled v točki
8.3.
 Delovna skupina za prireditve in dejavnosti za mlade bralce načrtuje, organizira in
v okviru posameznih služb in enot knjižnice izvaja različne storitve za mlade bralce,
kar je razvidno v točki 3.12.
 Delovna skupina za kadrovske evidence se je od ustanovitve naprej ukvarjala z
dopolnjevanjem in posodabljanjem delovnega procesa na področju kadrovskih
evidenc in plačnega programa, in sicer z namenom, najti optimalno rešitev
avtomatizacije obeh programov. Do konca leta 2010 sta bila plačni in kadrovski
program s strani ponudnika in v sodelovanju s članicami delovne skupine ustrezno
dodelana in izpopolnjena, leta 2011 je bila skupina v mirovanju, ker sta programa
prešla v redno uporabo zaposlenih v računovodstvu, zato bo z letom 2012 ukinjena.
 Delovna skupina za izdelavo bibliografskega kazala. Člani skupine so od leta 2005
opravili pregled vsebine letnikov internega glasila Informator, določili rubrike za
razvrstitev bibliografskih enot, izdelali aplikacijo za zajem in izpis kazala s
programskim orodjem MS Access, izdelali avtorsko in vsebinsko kazalo letnika 2007,
kazalo za letnike od 1999 do 2009 in kazalo za letnik 2010 (dostopno na intranetu
Mariborske knjižnice). Skupina je konec leta 2011 zaključila delo in bo z letom 2012
ukinjena.
 Delovna skupina za postavitev in lokator gradiva je v skladu s spremembami
skrbela za ažuriranje novega postavitvenega šifranta.
 Delovna skupina za odpis knjižničnega gradiva opravlja strokovni pregled
predlaganega gradiva za odpis v posameznih enotah knjižnice v posameznem letu,
pripravlja odpisne sezname in v skladu s pravili pred končnim odpisom ponudi
gradivo v izbor drugim knjižnicam. Poročilo o odpisu je v točki 4.2.
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Delovna skupina za urnike. Leta 2011 je bila skupina v mirovanju in ni obravnavala
nobenih morebitnih sprememb urnikov odprtosti enot Mariborske knjižnice.
 Delovna skupina za poenoten dostop do uporabnikov spleta je reševala težave, ki
jih povzroča nepovezljiva programska oprema StadyState s programsko opremo
Windows 7 in uporaba različnih dokumentov v skupni rabi za zaposlene, kar je
posledica neenotne strojne in programske opreme, kupljene v širokem časovnem
razponu, ki je ob prihodu novih verzij ni moč kompletno zamenjati.
 Delovna skupina za pripravo postavitve in združevanja fondov baz bralcev. Leta
2011 je bila v mirovanju. Vsebina dela je povezana s procesi projekta gradnje nove
osrednje knjižnice, ki pa so leta 2011 obstali v fazi čakanja na pridobitev gradbenega
dovoljenja.
 Delovna skupina za pripravo pravilnika o poslovanju. Leta 2011 v mirovanju.
 Delovna skupina za pripravo vsebine novega dokumenta o varovanju osebnih
podatkov. Pričela s postopkom usklajevanja notranjega poslovanja in notranjih
dokumentov, povezanih z varovanjem osebnih podatkov zaposlenih in članov
knjižnice, v skladu z zakonodajo (nabor privilegijev zaposlenih v posameznih
programih, dostop do osebnih podatkov članov itd.)
Podrobnosti o članih projektnih in delovnih skupin so v posebni kadrovski prilogi.
V okviru ponudbe storitev smo v Mariborski knjižnici leta 2011 nadaljevali z ustaljeno
ponudbo, ki smo jo na nekaterih področjih dopolnjevali:
 z osvajanjem novih ciljnih skupin in
 ustvarjanjem storitev v sodelovanju z različnimi institucijami v okolju, z namenom
doseganja sinergičnih učinkov sodelovanja več partnerjev, od katerih lahko vsak
prispeva svoj ustvarjalni potencial, znanje in prednosti.
To ponazarjamo na naslednjih primerih:
 Pravljični večeri za odrasle za odrasle, ki so svojo ponudbo razširili v osem splošnih
knjižnic in tako s štajerskega posegli še na pomursko področje,
 Noč z Andersenom, kjer se je Mariborska knjižnica pridružila projektu, ki je v noči od
1. na 2. april povezal obiskovalce številnih knjižnic, šol in drugih kulturnih ustanov
doma in v svetu,
 organizacija dogodkov v okviru Mariborske knjižnice, ki se bodo odvijali v času
Evropske prestolnice kulture v Mariboru, nakazuje izrazito naravnanost k sodelovanju
različnih institucij in izvajalcev, kar bo omogočalo izvedbo dogodkov v načrtovanem
obsegu in združilo prednosti vsakega posameznika v enovito ponudbo,
 večina prireditev in dejavnosti, ki smo jih izvedli v letu 2011 temelji na sodelovanju z
različnimi ustanovami, kar je razvidno iz popisa posameznih dogodkov v okviru
poglavja 3 Knjižnična mreža.
 Digitalizacija različnih virov v Mariborski knjižnici poteka v sodelovanju z različnimi
institucijami - partnerji v projektu (knjižnice, arhiv, turistično društvo itd.), ki za
digitalizacijo prispevajo svoje dokumente, zbirke itd. in sodelujejo z zadolženimi za to
področje v Mariborski knjižnici pri načrtovanju, izboru, selekciji in drugih nalogah,
potrebnih za digitalizacijo.
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 Postopno osvajanje novih ciljnih skupin uporabnikov knjižnice se kaže v nadgradnji
stikov in skupnem načrtovanju storitev z organizacijami na območju knjižnice, ki
združujejo slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne, ter
 v navezavi prvih stikov in iskanju možnosti za oblikovanje ponudbe knjižničnih
storitev z organizacijo, ki združuje novo potencialno ciljno skupino uporabnikov
knjižnice – osebe z disleksijo.
 Dostopnost elektronskih virov na daljavo (dostop od doma) prek spletne strani na
širšem območju Mariborske knjižnice (tudi za člane Knjižnice Lenart in Knjižnice
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica) sledi usmeritvi povečevanja dostopnosti različnih
virov v elektronski obliki tudi »izven zidov knjižnice« v sodelovanju z različnimi
ustanovami.
Leta 2011 smo pričeli z analizo knjižničnih okolišev posameznih enot knjižnice, ki vključuje
pregled zunanjega (potencialne skupine uporabnikov, ustanove in njihova ponudba v okolju
itd.) notranjega okolja (poslovanje) posamezne enote. Ugotovitve bodo služile kot izhodišče
za načrtovanje ciljanih storitev po meri uporabnikov v lokalnem okolju knjižnice in v skladu z
razvojnimi usmeritvami in poslanstvom sodobne splošne knjižnice.

5.2.

Informacijsko komunikacijska tehnologija – IKT

Irena Sirk, informatik
Uroš Kuhar, sistemski operater

Uspešni smo bili pri kandidiranju na razpisu Ministrstva za kulturo, kjer smo dobili odobrene
štiri projekte za sofinanciranje IKT opreme v višini 71% celotne vrednosti. S finančnimi
sredstvi ministrstva in lastnimi sredstvi smo organizirali in izvedli nabavo, pripravo ter
instalacijo IKT opreme, s katero smo posodobili zastarelo opremo.
Prav tako smo pripravili popis tehničnih karakteristik in zahtev za nakup in virtualizacijo
strežnikov. Razpis je bil izveden v organizaciji Mestne občine Maribor. Sodelovali smo v
komisiji pri odpiranju in pregledu ponudb, izbran je bil ponudnik, a do realizacije ni prišlo,
ker sredstva s strani občine niso bila zagotovljena.
Tako so težave z zastarelostjo in preobremenjenostjo strežnikov še zmeraj prisotne. Zaradi
kritične situacije v tem delu informacijskega sistema smo v februarju 2011 izdelali
preventivni načrt aktivnosti, ki bi bile nujno potrebne, v primeru, da se nakup strežnikov ne
zagotovi. Načrt predvideva omejevanje in reorganizacijo prostora za notranje uporabnike
(zaposlene), kar predstavlja precej težav za vse zaposlene. Žal pa ni rešitve glede posodobitev
na strežnikih, ki jih trenutno izvajamo z velikimi težavami.
Strežniki v Mariborski knjižnici:
 Exchange strežnik s programoma GFI MailEssentials in GFI Mailsecurity deluje kot
poštni strežnik MK. Opravlja še strežniške funkcije za AD, DHCP, DC in DNS.
 DATA strežnik, postavljen v redundanco z Exchange strežnikom za funkcijo AD,
DC in DNS. Opravlja strežniško funkcijo za centralno upravljanje antivirusnega
programa Trend Micro Officescan, istočasno pa skrbi za dokumente zaposlenih MK in
programe za delo v MK.
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 WEB strežnik opravlja strežniško funkcijo IIS (Internet Information Services) za
delovanje spletne strani. V ta namen je nameščena programska oprema SQL server
2005 za delo s podatkovnimi bazami. Na njem deluje tudi prenovljeni intranet MK.
 Radius strežnik deluje na zunanji mreži in služi za delovanje Libroama in Eduroama.
Sistemski operater in informatik sta sodelovala pri načrtovanju potrebne opreme in
oblikovanju prostora nove lokacije za IT službo na lokaciji Pionirske knjižnice Tabor.
Sodelovala sta s ponudnikom interneta (Telemach) glede zagotovitve ustrezne
komunikacijske povezave in v pripravah na predvideno selitev knjižnice z lokacije Rotovški
trg na začasno lokacijo, predvsem v segmentu zagotavljanja ustreznih povezav navzven in
znotraj samih objektov.
Realiziran je bil projekt oddaljeni dostop, ki je potekal v skupini sistemskih administratorjev
in informatikov v okviru osrednjih območnih knjižnic (OOK) in v katerem sodelujeta tudi
sistemski operater in informatik iz Mariborske knjižnice. Na tem področju smo s tehničnimi
informacijami in oblikovanjem podatkov pomagali našim območnim knjižnicam v Lenartu in
Slovenski Bistrici. Samostojno licenco za EzProxy smo za leto 2012 odpovedali.
Aktivno sta sodelovala v skupini sistemskih administratorjev pri OOK tudi pri drugih
nalogah. Skupina je izvedla popis IKT opreme za območje Štajerske. S tem smo dobili
primerljivi pregled med vsemi OOK območji. Podrobna analiza stanja s primerljivimi podatki
bo še izdelana.
Stanje IKT opreme v Mariborski knjižnici v letu 2011
Število računalnikov na 1000 prebivalcev po posameznih enotah Mariborske knjižnice:

Iz grafa je razvidno, da število računalnikov na 1000 prebivalcev v glavnem ustreza
Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe UL RS, št. 73/03, ki
v 15. členu določa 0,25 računalniškega delovnega mesta za uporabnike na 1.000 prebivalcev.
Ne ustreza pa standardu za splošne knjižnice, ki predvideav 1 delovno postajo na 1000
prebivalcev za novogradnje in adaptacije. Predvsem je težava zaradi pomankanja prostora v
osrednji knjižnici pa nekaterih drugih enotah.
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Starost računalnikov v Mariborski knjižnici:

Nameščeni operacijski sistemi:

Že v letu 2009 smo bili seznanjeni s problemom Alpha strežnika na bibliobusu. V letu 2011 je
IZUM ponovno pričel s testiranji mobilne tehnologije, ki bi omogočila on-line izposojo ter
ukinitev Alpha strežnika. Sistemski operater Mariborske knjižnice je s predstavitvijo izkušenj
Mariborske knjižnice sodeloval na Konferenci Cobiss 16.11.2011. V iskanju rešitev bomo še
naprej aktivno sodelovali.

Uroš Kuhar na konferenci Cobiss

V letu 2011 smo se na različnih predavanjih seznanjali o e-knjigah in predvsem o tehničnih
zahtevah in težavah, ki to obliko gradiva spremljajo.
Sistemski operater in informatik sta poleg razvojnih nalog skozi vse leto izvajala popravila in
redno vzdrževanje sistema ter ostale strojne opreme. Napake in težave so zaposleni sporočali
po telefonu ali na elektronski naslov servis@mb.sik.si.
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Do 31. 12. 2011 smo prejeli 126 zahtevkov za odpravo napak in pomoč pri uporabi IKT
opreme, kar je 16% manj v primerjavi z letom 2010. Sklepamo, da je to posledica
posodobitve IKT opreme.
 Od vseh zahtevkov je bilo 66 urgentnih (po kriterijih, zapisanih v dokumentu
Navodila za ravnanje z računalniško in komunikacijsko opremo), kar predstavlja 52,38
% vseh zahtevkov.
 27,3% prijav je bilo povezanih s tiskalniki; z nakupi v letu 2011 smo v večini enot
zagotovili HP-tiskalnike, ki omogočajo tiskanje iz Cobiss segmenta. 34,85% napak so
predstavljale težave z računalniki. Ostale težave so različnega izvora.
 Med neurgentnimi zahtevki je bilo 63,33% takšnih, ki niso bili neposredno vezani na
težave s strojno opremo. Velika večina izhaja iz neenotne programske opreme,
predvsem iz različnih verzij programa Office in programske opreme Windows (45%
Windows XP-ugotovitve popisa IKT opreme za 2011). Največ težav povzročajo
skupne rabe Wordovih dokumentov, Excelovih tabel in branje dokumentov višjih
različic v nižjih verzijah.

Zaznavamo tudi občasne težave s ponudniki dostopa do interneta na določenih lokacijah.
Največ težav so prekinitve povzročale v aplikaciji Cobiss2, kjer so najbolj moteče. Kljub
temu se nismo odločili za menjavo operaterja, ker ni bilo zagotovila, da se bomo pri drugih
ponudnikih izognili enakim težavam.
Uveden sistem naročanja opreme za prireditve in dejavnosti preko elektronskega naslova
servis@mb.sik.si, uspešno deluje. Potreba po projektorju se je v letu 2011 v primerjavi z
letom 2010 povečala za 14%, potreba po prenosnem računalniku za 34,8%. V letu 2011 smo
zagotovili še dodatni prenosni računalnik za te namene, saj izvajanje dejavnosti s to potrebo
narašča. Ugotavljamo, da bi večjim enotam morali zagotoviti lastno opremo.
Pri izposoji IKT opreme je sistemski administrator, če je bilo potrebno, pomagal pri njeni
namestitvi, predvsem pri krožkih Knjižničnega cikla in pri prireditvah, ki niso stalne.

5.3.

Digitalizacija

Proces digitalizacije vodimo v Mariborski knjižnici v okviru delovne skupine za digitalizacijo
in delovne skupine za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice. Aktivnosti v letu 2011 so
navedene pod točko 8.3.

5.4.

Razvojno analitična služba

Dragana Lujić, vodja razvojno analitične službe

Razvojno analitična služba je v letu 2011 v sodelovanju z drugimi oddelki, službami,
projektnimi in delovnimi skupinami, pripravljala predloge sprememb in novosti, ki smo jih
uvajali v različne procese:
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 sodelovali smo v procesu paketnega brisanja podatkov o neaktivnih članih,
 sodelovali smo pri uvedbi novega načina izdelovanja opominov v knjižnici in pripravi
navodil s tega področja,
 sodelovali smo pri uvajanju sprememb v metodologijo beleženja obiskovalcev
knjižnice in evidentiranja izposojenih enot knjižničnega gradiva na dom in pripravljali
navodila,
 pripravili smo statistične podatke za dokument Profil enot knjižničnih okolišev,
 pripravljali smo transakcijske, statistične in druge izpise ter analize za potrebe
posameznih oddelkov in služb,
 skrbeli smo za dopolnitve programskih segmentov Cobiss2/Izposoja, Cobiss2/Izpisi .
izposoja in Cobiss/Opac www,
 nudili smo pomoč knjižnicam na našem območju,
 delovali smo na področju vključevanja oseb s posebnimi potrebami v storitve
knjižnice,
 pripravljali smo članke za interno glasilo Informator,
 izvajali smo mentorski program uvajanja po pripravljenem programu,
 sodelovali smo v izposoji po programu oddelka za knjižnično mrežo.
Delo s posebnimi skupinami in uporabniki s posebnimi potrebami
Na področju dela za uporabnike s posebnimi potrebami smo dokončali analizo knjižničnih
okolišev, v kateri smo popisali ustanove in društva, ki združujejo posebne skupine
uporabnikov, med katerimi so tudi uporabniki s posebnimi potrebami. Strokovnim službam
knjižnice smo tako pripravili strokovne podlage za sistematično vključevanje uporabnikov s
posebnimi potrebami v naše storitve.
Ob evropskem tednu ozaveščanja o disleksiji smo v sodelovanju z mariborsko podružnico
društva Bravo in kolegi iz Pionirske knjižnice Rotovž organizirali okroglo mizo o izzivih
disleksije v času odraščanja in odraslosti.
Krepili smo stike z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Maribor (MDSS) in
realizirali 2 srečanji s predstavniki društva ter koordinirali 2 pravljični uri za slepe in
slabovidne.
Nadgradili smo sodelovanje z
Društvom gluhih in naglušnih
Podravja (DGN) in v sodelovanju
z
informacijsko
službo
organizirali 2. del informacijskega
opismenjevanja s predstavitvijo ebaz podatkov za gluhe in
naglušne.
Koordinirali smo pravljično uro za
gluhe otroke na sedežu DGN, ki jo
je izpeljala Agica Kovše, v
znakovni jezik je pravljico
prevajala Kaja Zlatka Höltzl.
Pravljična ura z ustvarjalnico na Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor(Foto DGN)
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Organizirali smo interno strokovno izobraževanje O gluhoti in naglušnosti za 60
knjižničarjev, v sodelovanju z DGN in oddelkom za knjižnično mrežo.
Na izobraževanju so se zaposleni seznanili tudi z osnovami znakovnega jezika.

Ob zaključku izobraževanja 1. skupine knjižničarjev O gluhoti in naglušnosti (foto Srečko Ostreuh).

Notranjo in zunanjo javnost smo seznanjali o naših aktivnostih, sodelovali smo z DGN pri
snemanju prispevka za oddajo Prisluhnimo tišini na RTV SLO 1 v knjižnici in pripravili
članek o izobraževanju knjižničarjev na temo gluhote in naglušnosti za glasilo Naš glas in
Svet invalidov.
Koordinirali smo poenotenje vsebinske in formalne obdelave gradiva o/za uporabnikih/e s
posebnimi potrebami in v sodelovanju z oddelkom za nabavo in obdelavo pripravili nova
navodila za obdelavo gradiva za področje posebnih potreb. Sodelovali smo v procesu
omogočanja večje dostopnosti gradiva, povezanega s poljem invalidnosti (glasilo Svet
invalidov, glasilo Rikoss, gradivo o disleksiji ipd.).
Pripravili in uskladili smo načrt dela skupine za 2012 s programom prireditev.
Pripravili smo vsebino o zvočnih knjigah za našo spletno stran: v sodelovanju z A. Črnič in B.
Kovář.
O naših prireditvah smo obveščali invalidska društva.
Aktivno smo sodelovali pri Svetu invalidov Mestne občine Maribor, priključili smo se tudi
skupini za kulturo in skupini za vzgojo in izobraževanje. Pripravili smo poročilo o naših
dejavnostih in tako sodelovali pri uresničevanju ciljev, zastavljenih v Akcijskem načrtu za
izboljšanje enakih možnosti invalidov in nazivu MOM Občina po meri invalidov.
Poskrbeli smo za objavo dokumentov in poročil o delu z uporabniki s posebnimi potrebami na
intranetu.
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5.4.1. Programski segment COBISS
Na IZUM smo usmerjali zahtevke za dopolnitve, ki se nanašajo na programske segmente
Cobiss2/Izposoja, Cobiss2/Izpisi – izposoja in Cobiss/Opac www. Koordinirali smo testiranje
programske opreme Cobiss3/Izposoja in pripravili predloge za dopolnitve. Sodelovali smo v
delovni skupini za testiranje programskih rešitev za izposojo kompletov v Cobiss2/Izposoja in
predloge uskladili z IZUM.
Koordinirali smo odpravo programskih pomanjkljivosti v programu Cobiss, seznanjali smo se
s programskimi novostmi, pripravljali navodila in o spremembah obveščali knjižničarje v
izposoji ter reševali tekoče probleme, povezane z delom v izposoji.
Skrbeli smo za ažuriranje programskih parametrov, ki določajo delo izposoje v posameznih
enotah in na bibliobusu v primerih različnih sprememb v poslovanju (npr. spremembe
odpiralnih časov ipd.) ter koordinirali delovanje bibliofona s podjetjem 7s.
5.4.2. Statistične preglednice, izpisi, analize
Izdelovali smo različne transakcijske izpise za notranje in zunanje uporabnike, statistične
preglednice o članih, obisku in izposoji za pripravo letnega poročila, potrebe posameznih
oddelkov in služb, za vprašalnike NUK, za Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica,
Knjižnico Lenart ter za prijavo na različne razpise in projekte.
Poleg priprave analize o delu izposoje smo izdelovali še druge primerjave in analize o članih
(po občini stalnega prebivališča ipd.), izpise o izdelanih opominih, blagajniških transakcijah,
obremenitvah knjižničarjev v izposoji, izpise o frekvenci izposoje posameznih delov
knjižnične zbirke ipd.
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6. Promocija, zunanje komuniciranje
Barbara Kovář, vodja oddelka za razvoj

Zaradi pomanjkanja kadrov ne moremo uresničiti samostojnega, tudi sistemiziranega oddelka
za odnose z javnostmi, kot je opredeljen v organizacijski strukturi. Naloge so razpršene po
različnih oddelkih in službah, ki zaradi narave dela komunicirajo z mediji in drugimi
javnostmi (služba za mlade bralce, služba za prireditve in dejavnosti…), del nalog in celotno
koordinacijo vodi vodja oddelka za razvoj.
6.1.

Promocijsko in informacijsko gradivo

Mesečni vodnik po prireditvah
Mesečni vodniki za strokovne ekskurzije študijskih krožkov Knjižničnega cikla Spoznavajmo
Slovenijo, Potujemo po Sloveniji, Odkrivamo Slovenijo
Obvestila Knjižničnega cikla (mesečno)
Poletni urnik - kazalka
Informativna brošura za strokovno ekskurzijo Knjižničnega cikla
Vabila in informativni material za posamezne prireditve in dejavnosti
Izdaja kataloga Zvezdna proga – razstava o holokavstu (v sodelovanju s Sinagogo Maribor in
2. gimnazijo Maribor)
Letno poročilo 2010

Naslovnica kataloga Zvezdna proga

6.2.

Spletna stran in E-novice, knjižnica na Facebooku

Člani uredniškega odbora (Barbara Kovář, Sandra Jesenek, Darja Barber, Irena Sirk in Robert
Kereži) so vse leto skrbeli za aktualnost informativnih vsebin na spletni strani knjižnice.
Vsebine so pripravljali posamezni sodelavci v knjižnici (priporočamo za branje – anotacije;
kako smo se imeli – dogodki itd.). Uvedli smo učinkovitejšo zaščito posameznih obrazcev
na spletni strani (komentarji, elektronska naročilnica itd.), vsak mesec smo za naročnike
oblikovali E-novice Mariborske knjižnice.
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Število obiskov spletne strani je bilo leta 2011 samo za 1,6% višje kot 2010, tudi ostali
podatki se bistveno ne razlikujejo glede na leto 2010:
 največ obiskov smo zabeležili novembra, najmanj aprila, največ obiskovalcev je stran
uporabljalo med 9. in 17. uro, povprečno so se obiskovalci zadrževali na spletni strani
okoli 6 minut,
 92% obiskovalcev je spletno stran obiskalo preko iskalnikov, 8 % pa direktno,
 med iskalniki, od koder so obiskovalci prihajali na spletno stran, daleč prednjači
Google (99%),
 največ obiskovalcev je prišlo na spletno stran iz Slovenije (97 % - največ Maribor in
Ljubljana), sledijo ZDA, Hrvaška, Velika Britanija, Nemčija, Avstrija, itd.).
Pregled obiska nekaj posameznih vsebin nakazuje, da obiskovalci spletne strani največ
posegajo po splošnih informacijah, kot je ponudba knjižnice, iskanje, izposoja, podaljševanje,
rezervacije, postavitev gradiva – Kako iščemo po katalogu, aktualno … Poslužujejo se tudi
vsebine Priporočamo za branje.
V letu 2011 smo načrtovali prenovo in posodobitev spletne strani v smeri inovativne
uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij saj obstoječa spletna stran ponuja le
enosmerno komunikacijo v smislu posredovanja informativnih vsebin o ponudbi knjižnice.
Razvidno je, da je ponudba spletne strani kot storitev dosegla fazo zrelosti in brez
posodobitve ne moremo pričakovati večjega odziva. Naprednejši pristop vključuje koncept
spleta 2.0 in posledično knjižnice 2.0, virtualne knjižnice, ki temelji na socialnem mreženju,
kjer se brišejo razmejitve med uporabniki in ustvarjalci vsebin in v nadaljevanju semantičnega
spleta 3.0, kjer so aplikacije povezane, hitre, zmožne teči na različnih platformah,
distribuirane virtualno itd. Zaradi vse večje ponudbe na mobilnih platformah bi bila nujna tudi
integracija uporabniško prijaznih integriranih e-storitev in mobilnih aplikacij.

Spletna stran Mariborske knjižnice

79

Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2, 2000 Maribor
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si
Letno poročilo/Dragica Turjak
Velja od:29.2.2012

MK/0 Zapis 76

Zaradi krize na finančnem področju in pomanjkanja proračunskih in lastnih finančnih sredstev
projekta posodobitve spletne strani v letu 2011 nismo mogli pričeti. Prenovo spletne strani
smo vezali tudi projekt gradnje nove osrednje knjižnice, v okviru katerega načrtujemo
prenovljeno celostno podobo knjižnice, ki vključuje tudi prenovo spletne strani. Žal je projekt
leta 2011 zastal. Kljub temu smo iskali možnosti pridobitve finančnih sredstev na različnih
razpisih in pripravili izhodišča za prijavo na napovedan javni razpis Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih
aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije, ki pa je žal vse do konca leta 2011 ostal
le v fazi predobjave. Ker trenutna tehnološka platforma spletne strani ne omogoča objave
propagandnih oglasov v primerni obliki, tudi v tej smeri nismo mogli ustvariti primerne
ponudbe za potencialne interesente in s tem morebiti pridobiti finančna sredstva za prenovo in
posodobitev vsebin.
V začetku vsakega meseca smo uporabnikom prek spletne strani knjižnice pošiljali E-novice.
Do konca leta je bilo nanje naročenih 400 naročnikov. V njih smo zbrali najbolj aktualne
informacije o dogajanju in ponudbi knjižnice v prihajajočem mesecu, z direktnimi
povezavami do spletne strani knjižnice. Konec leta smo prešli na nov program oblikovanja in
pošiljanja e-novic na sodobnejši tehnološki platformi, ki omogoča tudi pregled statistike.

Knjižnica ima svoj profil tudi na Facebooku. Za ažurnost podatkov in informacij ter
komuniciranje s prijatelji knjižnice skrbita Klemen Brvar in Igor Černe. Prisotnost v tem
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razvejanem družabnem omrežju omogoča knjižnici navezovati, ohranjati stike in deliti mnenja
s širokim krogom ljudi iz različnih okolij, s čemer se širi tudi njena prepoznavnost.

Mariborska knjižnica na Facebooku

6.3.

Sovin svet

Leta 2011 časopisa Sovin svet nismo izdali. Namesto
tega smo za javnost pripravili obsežno informacijo o
načrtovanem projektu gradnje osrednje knjižnice, ki je
23. februarja izšla kot posebna priloga Večera.
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Stiki in sodelovanja

Knjižničarji, zaposleni na bibliobusu, so se s skupino slovenskih potujočih knjižničarjev junija
2011 udeležili strokovne ekskurzije v Švico, ki jo je organizirala Sekcija za potujoče knjižnice
pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Tam so si ogledali organizacijo bibliobusne
službe v kraju Delemont v kantonu Jura. Navezali so stike s tamkajšnjimi knjižničarji, tudi z
namenom morebitne udeležbe le-teh na srečanju slovenskih in tujih potujočih knjižnic, ki bo
septembra 2012 v Mariboru.
Obiskali so centralno knjižnico (Zentralbibliothek) v Zürich-u, kjer so imeli priložnost,
spoznati tudi enega od najsodobnejših centrov za digitalizacijo gradiva v Evropi.

Skupina slovenskih potujočih knjižničarjev na ogledu bibliobusov v Delemontu
(Foto Jože Antolič)

Dragana Lujić je oktobra 2011 obiskala Biblioteko grada Beograda, si ogledala knjižnico in
navezala stike s tamkajšnjimi knjižničarji (v sklopu udeležbe na mednarodni konferenci
Evropski in svetovni horizonti bibliotekarstva v digitalni dobi, Beograd, Narodna biblioteka
Srbije, 27. - 28. 10. 2011).
Januarja 2011 smo sodelovali na dogodku Pecha
Kucha Night v Mariboru, s katerim se je Maribor
leta 2010 priključil mestom po svetu, kjer različni
posamezniki predstavljajo svoje delo. Delo
knjižničarke na bibliobusu in Mariborsko knjižnico
je na tem dogodku predstavila Ksenija Trs.
Ksenija Trs na dogodku Pecha Kucha Night v Mariboru
predstavlja delo knjižničarke na bibliobusu Mariborske
knjižnice
(Foto: http://www.marketingmagazin.si/novice/druga-pechakucha-night-v-mariboru/)
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Zaposleni aktivno sodelujemo tudi v stanovskih organizacijah. Leta 2011 smo sodelovali pri
zasnovi, pripravi in izvedbi strokovnega posvetovanja Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
z naslovom Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje, ki je v Mariboru od 20. do 22.
oktobra 2011. Sodelavci Mariborske knjižnice Sabina Fras
Popović, Andreja Kos, Ana Pernat in Sabina Prevorčič so s
prostovoljnim delom pred in med posvetovanjem prispevale
pomemben delež k brezhibni organizaciji, pestremu programu in
ustvarjalnemu vzdušju. Mag. Sabina Fras Popovič je sodelovala na
posvetovanju z referatom, Maja Logar in Dragica Turjak pa vsaka
na eni od okroglih miz. Posvetovanje je bilo odlična priložnost za
utrjevanje strokovnih stikov, tudi s sodelujočimi priznanimi
strokovnjaki iz tujine, med drugim s predsednico mednarodne
knjižnične organizacija IFLA, Ingrid Parent. Ob posvetovanju smo
v Mariborski knjižnici izrabili vsako priložnost tudi za to, da smo
opozarjali strokovno in drugo javnost na nevzdržne prostorske
razmere osrednje knjižnice.
V času posvetovanja ZBDS v Mariboru je predsednica IFLA, ga.. Ingrid Parent obiskala
osrednjo knjižnico in si ogledala prostore. Seveda ni bila navdušena in nam je zaželela, da
investicijo čim prej uresničimo.

Ingrid Parent je v pogovoru z udeleženci posvetovanja predstavila program IFLA in bila med svojim obiskom
zelo aktivna (foto ZBDS)
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Sodelovali smo na osrednji prireditvi Dneva slovenskih splošnih knjižnic v Žalcu novembra
2011, ki jo je organizirala Sekcija za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev
Slovenije. Igor Černe in Zdenka Gajser sta za otroke in udeležence predstavitveno izvedla
pravljično uro.

Zdenka Gajser in Igor Černe pri izvedbi pravljične ure v Žalcu (Petra Kovič)

V sklopu večletnega humanitarnega projekta v sodelovanju z Rotary klubom Maribor Park,
Oprta knjiga Open Book, v katerem smo zbrali 14.000 knjiga za rojake v ZDA ter na
Goriškem in Tržaškem, smo v začetku leta 2011 na Urad za Slovence po svetu posredovali še
okoli 600 knjig v slovenskem jeziku za slovenska društva v Srbiji in Makedoniji.
Na povabilo Lions kluba Maribor je direktorica Dragica Turjak 13. decembra za člane izvedla
predstavitev knjižnice in izvedla predavanje Mariborska knjižnica skozi zgodovino in danes.
Na vse mariborske lionse in rotarijance pa smo pred koncem leta naslovili prošnjo za
sofinanciranje ureditve klančine do vhoda Knjižnice Pekre. Z ureditvijo dostopa bi vsaj v prvo
etažo knjižnice s tem omogočili neoviran dostop gibalno
oviranim.
6.5.

Knjižnica v medijih

 objava informacij o Mariborski knjižnici v
Priročniku za bruce 2011/2012, namenjenem
novo vpisanim študentom slovenskih univerz,
 predstavitev Mariborske knjižnice na Facebooku,
 predstavljanje knjižnice in njenih dejavnosti na
spletni strani knjižnice,
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 odzivali smo se povabilom medijev (Večer, Mariborski utrip, Žurnal, Dobro jutro,
RTV Slovenija, RTS, Radio Maribor...) ki so predstavljali posamezne storitve
knjižnice, objave smo zbirali v internem glasilu Informator,
 vsi mediji so še posebej intenzivno in pogosto spremljali dogajanje pri investiciji in
pridobivanju gradbenega dovoljenja za osrednjo knjižnico, Večer pa nam je omogočil
izid posebne priloge, v kateri smo podrobno predstavili načrte za knjižnico ter
poskušali apelirati na mestne svetnike, da bi v proračunu predvideli potrebna sredstva.
 prispevali smo članke o delovanju posameznih enot knjižnice v občinskih glasilih,
glasilih krajevnih skupnosti ali mestnih četrti, objave smo zbirali v internem glasilu
Informator.
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7. Založniška in publicistična dejavnost
7.1.

Revija Otrok in knjiga

Darka Tancer Kajnih, urednica

V letu 2011 smo izdali tri enojne številke
v skupnem obsegu 300 strani (lani 308,
leta 2009 pa 380) in skupni nakladi 2.100
izvodov. Številka 80 (96 strani) je izšla
junija, številka 81 (92 strani) v prvi
polovici decembra, številka 82 (112 strani)
v začetku januarja 2012.
Člani uredniškega odbora revije so:
dr. Blanka Bošnjak s Filozofske fakultete v Mariboru, ki je bila pred službovanjem na
univerzi več let vodja službe za mlade bralce v Mariborski knjižnici, dr. Meta Grosman,
vodilna slovenska strokovnjakinja s področja branja, tudi dolgoletna predsednica Bralnega
društva Slovenije, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, vodja Pionirske - Centra za mladinsko
književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana, Maja Logar, vodja službe za
mlade bralce v Mariborski knjižnici, dr. Tanja Mastnak, docentka za področje umetnostne
zgodovine na Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani, dr. Peter Svetina,
večkrat nagrajeni avtor mladinske književnosti in predavatelj slovenske književnosti na
Univerzi v Celovcu, in urednica revije Darka Tancer-Kajnih.
Iz tujine so v uredniškem odboru tri dolgoletne sodelavke revije: dr. Meena Khorana iz ZDA,
Lilia Ratcheva z dunajskega inštituta za mladinsko književnost in dr. Dubrovka Zima s
Pedagoške fakultete univerze v Zagrebu.
V oseminpetdesetem letniku revije je bilo objavljenih 54 prispevkov, od tega 14 v rubriki
Razprave. Besedila je prispevalo 41 avtorjev (10 jih je v reviji sodelovalo prvič, pri navajanju
so zapisani v poševnem tisku):
Kristina Picco, Peter Svetina, Tina Bilban, Niko Grafenauer, Maša Kodrič, Manca Ratkovič,
Andrej Ilc, Aino Pervik, Maruša Avguštin, Tanja Mastnak, Vojko Zadravec, Breda Zupančič,
Andreja Babšek, Klemen Brvar, Tanja Pogačar; Bina Štampe Žmavc, Darja Mazi Leskovar,
Marjana Kobe, Melita Forstnerič Hajnšek, Mate Dolenc, Petra Vidali, Metka Pirc, Zdenko
Kodrič, Feri Lainšček, Petra Zemljič, Janja Vidmar, Vlado Žabot, Igor Saksida, Barbara
Hanuš, Gaja Kos; Alenka Glazer, Emer O´Sullivan, Ida Mlakar, Primož Suhodolčan, Tone
Partljič, Vinko Möderndorfer, Emica Antončič, Marta Strahinič, Jože Zupan, Dragica
Haramija, Lidija Gačnik Gombač.
Ilustracije so prispevali: Zvonko Čoh, Damijan Stepančič, Suzi Bricelj in Matjaž Schmidt, za
prevode sta poskrbeli Meta Cerar in Danica Marušič. Lektorsko delo je opravila urednica
Darka Tancer-Kajnih, urednik spletnih vsebin revije Otrok in knjiga je bil Robert Kereži,
sekretar uredništva revije.
Otrok in knjiga, ki je še zmeraj edina slovenska strokovna revija za vprašanja mladinske
književnosti in književne vzgoje, od vsega začetka (leta 1972) izhaja s pomočjo državne
subvencije. V letu 2011 je JAK »v skladu s finančnimi možnostmi« dodelila reviji – tako kot
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v letu 2010 - samo 8.000 EUR (leta 2009 je država prispevala še 16.500 EUR!). S tako
znižano subvencijo in z denarjem od prodaje (gospodarska kriza je zmanjšala tudi število
naročnikov) smo sicer uspeli izdati vse tri načrtovane številke v samostojnih zvezkih, vendar
smo zaradi pomanjkanja sredstev bili prisiljeni zmanjšati običajni obseg letnika za približno 6
avtorskih pol in drastično znižati avtorske honorarje, ki jih sicer zahteva in njihovo višino celo
predpisuje JAK. Nekateri dolgoletni sodelavci so se honorarjem odpovedali v korist revije,
nekaterim smo za prispevke plačali samo dogovorjeni pavšal. Zaradi varčevanja smo skoraj v
celoti izpustili barvne priloge, ki so bile doslej stalnica vsakega zvezka. Med sodelavci revije
pa so kljub temu ostali tako univerzitetni profesorji kot tudi osnovnošolski in srednješolski
profesorji, knjižničarji, uredniki, pisatelji, ilustratorji, prevajalci; predstavniki društev (Bralna
značka, Društvo slovenskih pisateljev, Bralno društvo).
Honorarjem za objavo smo lahko namenili le 4.492 EUR, stroški grafične priprave na tisk,
tisk revije in njena distribucija so skupaj znašali 7.239 EUR.
Pomembnejši tematski sklopi v letu 2011 so bili: prisotnost otroških in mladinskih literarnih
besedil z gejevsko/lezbično tematiko; poučne knjige za otroke in mladino; kako se kažejo v
strukturi mladinskega romana idejne spremembe, ki jih je v povojno slovensko družbo vnesel
socialistični režim; ženske podobe v ljudskih pravljicah, 100-letnica rojstva Kristine Brenkove
(predstavili smo njeno uredniško delo, njene poglede na mladinsko književnost in otroškega
sprejemnika, njeno vlogo pri uveljavljanju slovenske mladinske književnosti v svetu);
razmišljanje o vlogi sodobnega urednika mladinske književnosti; tabuji v mladinski
književnosti (v zvezi z letošnjim izborom besedil za Cankarjevo tekmovanje). Poročali smo o
pomembnih dogodkih na področju mladinske književnosti: kritično smo ovrednotili sejem
otroških knjig v Bologni in bienale ilustracij v Bratislavi, izčrpno poročali o nagradah
večernica, desetnica, izvirna slovenska slikanica, Levstikovih nagradah in najpomembnejših
mednarodnih nagradah ter reviji Bookbird. Kritično smo ocenili nekaj izvirnih novitet in
prevodov.
Skupaj z DSP, Slovensko sekcijo IBBY in Bralno značko Slovenije smo v uredništvu revije
že tradicionalno pripravili prireditev ob svetovnem dnevu mladinske književnosti, kot
soorganizator smo sodelovali na simpoziju o Kristini Brenkovi, ki ga je aprila pripravila
Pionirska- Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo (Mestna knjižnica Ljubljana), in
o interpretativnem branju (oktobra), ki ga je pripravilo Društvo Bralna značka Slovenije ZPMS. V okviru tradicionalnega Srečanja slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede smo
zasnovali in izvedli simpozij o slovenski mladinski dramatiki in njenem uprizarjanju.
Nekateri simpozijski prispevki so bili zudi objavljeni (razporedili smo jih v vse tri številke).
Sodelovali smo na slavnostni podelitvi nagrad Zlata hruška (urednica revije je imela enega od
slavnostnih govorov), ki je potekala v polni dvorani Mladinskega gledališča v Ljubljani, na
debatni kavarni, ki jo je v okviru Slovenskega knjižnega sejma pripravila založba Mladinska
knjiga, in na skupni prireditvi (IBBY, Bralna značka in revija Otrok in knjiga), ki je bila –
prav tako že tradicionalno - v okviru Slovenskega knjižnega sejma. na odru DSP.
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Za promocijo revije smo skrbeli z rednimi objavami na
domači spletni strani revije, spletni strani Mariborske
knjižnice, Društva Bralna značka ZMPS in Slovenske
sekcije IBBY.
Posebej smo jo izpostavili tudi: ob praznovanju
mednarodnega dneva knjig za otroke in mladino (vsem
udeležencem že tradicionalne prireditve v DSP smo
podarili zadnje tri številke revije), na srečanju
slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede (vsak
udeleženec je dobil dve številki preteklega letnika
revije), ob podelitvi nagrade večernica, katere tretjinski
lastnik je tudi revija Otrok in knjiga, na simpoziju o
živem branju (vsem udeležencem smo podarili 2 številki
revije OIK), na odmevni prireditvi, ki smo jo skupaj s
Slovensko sekcijo IBBY in Bralno značko Slovenije
pripravili v okviru Slovenskega knjižnega sejma (Revija
zaradi pomanjkanja denarja na Slovenskem knjižnem
sejmu ni imela lastnega panoja, torej tudi ni bila vpisana
v katalog razstavljalcev, in ne samostojne prireditve!). Urednica revije je s predavanji
promovirala revijo Otrok in knjiga v programu Bralnic, ki jih organizira Društvo Bralna
značka Slovenije.
V okviru programa EPK – Maribor 2012 smo prijavili mednarodni projekt Evropska
pravljica, ki ga je programski svet v celoti potrdil oz. uvrstil v program prireditev za leto
2012.
Za mednarodni simpozij Evropska pravljica, ki bo 24.in 25. maja 2012 (v okviru EPK bomo
počastili tudi 40-letnico izhajanja revije), so bile doslej opravljene naslednje aktivnosti: v letu
2009 sta dr. Igor Saksida s Pedagoške fakultete v Ljubljani in dr. Dragica Haramija s
Pedagoške fakultete Maribor, dolgoletna sodelavca revije, pripravila teze za simpozij,
februarja 2010 smo objavili razpis simpozija v Sloveniji, nato pa prek Slovenske sekcije
IBBY poslali na sedež mednarodnega združenja IBBY v Švici, ki je povabilo posredovalo
vsem evropskim nacionalnim sekcijam IBBY. Do konca februarja 2010 smo prejeli 19 prijav
s sinopsisi iz Slovenije in 7 iz tujine. Pripravljalni odbor simpozija pregledal prispele prijave
in vse potencialne referente smo obvestili, da bo dokončna uvrstitev na simpozij odvisna od
besedila v celoti in seveda tudi od finančnih možnosti organizatorja, saj takrat še nismo imeli
zagotovila, da bo naš projekt del programa Maribor – Evropska prestolnica kulture. Iz
sredstev ki smo ji prejeli za leto 2010, smo plačali avtorske honorarje oblikovalcema tez in
prevajalki razpisa v angleščino. Do konca januarja 2012 je prispelo že 10 referatov; in sicer 5
iz Slovenije in 5 iz tujine. Slovenska sekcija IBBY je kot referenta pridobila še nizozemskega
pisatelja Hagena.
Oblikovali smo organizacijski odbor simpozija (Tancer-Kajnih, Kereži, Fras Popovič in
Prevorčič), z dr. Igorjem Saksido in dr. Metko Kordigel je dogovorjeno, da bosta povezovala
simpozij.
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V sodelovanju s ČGP Večer smo v Mariborski knjižnici
pripravili razstavo 15 let nagrade večernica, ki je bila
septembra v Plečnikovem hodniku NUK, oktobra v enoti
Koroške osrednje knjižnice na Prevaljah in novembra ter
decembra v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti.
V okviru razstave je bila v NUK še prireditev, na kateri je
sodelovalo 10 dobitnikov večernice, o čemer je Večer poročal
na prvi strani svoje posebne, večernici posvečene priloge. Na
razstavi je bila revija izpostavljena kot soustanoviteljica in
solastnica večernice, pa tudi kot publikacija, ki kontinuirano
skrbi za najtemeljitejše poročanje o nominirancih ter
nagrajencih.
Sodelovanja:
Pri reviji smo redno sodelovali
- z Mestno knjižnico Ljubljana,
- Slovensko sekcijo IBBY (urednica je članica izvršnega odbora sekcije; v reviji Otrok
in knjiga je stalna rubrika IBBY novice; vsako leto objavimo tudi mednarodno
poslanico, ki obkroži svet v počastitev 2. aprila; že več let sodelujemo tudi pri
organizaciji prireditve ob 2. aprilu in prireditve v okviru slovenskega knjižnega sejma;
pri pripravi mednarodnega simpozija o evropski pravljici),
- pri izboru za večernico (revija ima v petčlanski žiriji po pravilniku svojega
predstavnika; ponatise intervjujev z nominiranci ter utemeljitev žirije za nagrado smo
(v dogovoru z Večerom) objavili v reviji Otrok in knjiga št. 81.
- s podjetjem za promocijo kulture Franc-Franc iz Murske Sobote pri izvedbi srečanja
slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede in pri izboru ter podelitvi večernice,
- z Bralno značko Slovenije, pri organizaciji prireditve ob 2. aprilu, simpozija in
prireditve v okviru slovenskega knjižnega sejma; urednica revije je bila članica
programskega odbora BZS; s predavanji in promocijo revije Otrok in knjiga sodeluje
tudi v programu Bralnic. Bralna značka je tudi v letu 2011 finančno pokrila nastop
dobitnika večernice (tokrat Bine Štampe Žmavc) v okviru prireditev Ko te napiše
knjiga; pogovor z nagrajencem, ki že nekaj let poteka na Prvi gimnaziji v Mariboru,
vodi urednica revije Otrok in knjiga,
- z Društvom slovenskih pisateljev, posebej s Sekcijo za mladinsko književnost (tudi pri
organizaciji prireditve ob 2. aprilu),
- z Bralnim društvom Slovenije,
- z MKC Maribor pri izvedbi Slovenskih dnevov knjige oz. prireditev z naslovom Ko te
napiše knjiga (urednica ima vsako leto pogovor z nagrajencem večernice, tokrat je bila
gostja Bina Štampe Žmavc),
- s Časopisno-založniškim podjetjem Večer (sodelovali smo pri izboru večernice in pri
razstavi 15 let večernice; v reviji smo ponatisnili intervjuje z nominiranci za
večernico),
- z Mednarodno mladinsko knjižnico v Münchnu (prevedli in objavili smo prispevek
Emer O'Sullivan, uvodni referat s Foruma komike, ki je potekal 2010 v IJB),
- z Narodno in univerzitetno knjižnico (razstava, članki),
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s Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika (razstava in pogovor s Petrom
Svetino),
s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota (razstava),
s programsko ekipo Javnega zavoda EPK (priprava mednarodnega simpozija).

Razstavo ob 15-letnici večernice smo si v NUK ob vodstvu Darke Tancer Kajnih ogledali tudi sodelavci
Mariborske knjižnice.

7.2. Druge izdaje
V okviru projekta EPK Evropska pravljica smo začeli s pripravo monografije Za pravljice
odklenjene ključavnice, ki bo izšla z letnico 2012.
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Mariborska knjižnica - osrednja območna knjižnica

Tadeja Gregorinčič, koordinatorica OOK in urednica Kamre

Osrednja območna knjižnica (OOK) je splošna knjižnica, ki na podlagi pogodbe z
Ministrstvom za kulturo in v soglasju s svojim ustanoviteljem opravlja za širše območje
določene posebne naloge in te knjižnice strokovno povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja
koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti. Naloge OOK so opredeljene v Zakonu o
knjižničarstvu ter v Pravilniku o delovanju in financiranju osrednjih območnih knjižnic.
Slednji nalaga OOK-jem štiri glavne naloge delovanja:
- zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij,
- strokovno pomoč knjižnicam s svojega območja, kar zajema tudi sodelovanje pri
načrtovanju razvoja informacijskega sistema,
- koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva,
- usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.
Proračunska sredstva za izvajanje posebnih nalog območnih knjižnic prispeva Ministrstvo za
kulturo. Mariborska knjižnica na svojem območju strokovno povezuje v mrežo Knjižnico
Lenart in Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, domoznansko dejavnost pa usklajuje
in koordinira tudi z Univerzitetno knjižnico Maribor.

8.1.

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva

V okviru prve naloge dejavnosti OOK je Mariborska knjižnica za knjižnici na območju
izvajala strokovno delo in jima redno posredovala sezname novosti.
Zbirko knjižničnega gradiva smo dopolnjevali predvsem s strokovno literaturo v slovenskem
in tujih jezikih, pri čemer smo enakovredno pokrivali vsa strokovna področja, ter z nabavo
neknjižnega gradiva in e-virov.
naslovi
knjige
neknjižno gradivo
dostop do e-virov: Grove art online, Grove music
online, Oxford English dictionary, Oxford reference
online premium, Tax-Fin-Lex, Who's who & who was
who
skupaj
Tabela 1: Število naslovov knjižničnega gradiva

slovenski

tuji

skupaj

98

77

175

7

10

17

1

5

6

106

92

198
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slovenski

knjige
neknjižno gradivo
dostop do e-virov: Grove art online, Grove music
online, Oxford English dictionary, Oxford reference
online premium, Tax-Fin-Lex, Who's who & who was
who
skupaj
Tabela 2: Število izvodov knjižničnega gradiva

tuji

skupaj

167

77

244

18

10

28

1

5

6

186

92

278

Kot je razvidno iz Tabele 2, smo v letu 2011 za območno zbirko kupili in obdelali 278 enot
knjižničnega gradiva, od tega 244 enot knjižnega in 28 enot neknjižnega. Krili smo naročnino
za 6 e-virov.
Uporabnikom Mariborske knjižnice in obeh knjižnic na območju smo omogočali dostop do
naslednjih elektronskih virov: Grove Music Online, Grove Art Online, Oxford Reference
Online, Oxford English Dictionary, Who`s Who and Who Was Who ter Tax-Fin-Lex.
Oddaljen dostop do elektronskih virov za vse tri knjižnice z območja smo vzpostavili preko
NUK-ovega strežnika.
Nadaljevali smo s promocijo elektronskih virov, do katerih omogoča dostop Mariborska
knjižnica in sicer s pomočjo promocijskega materiala, ki je na voljo uporabnikom. Kazalke in
plakate na temo elektronskih virov smo uporabili tudi za postavitev razstave, ki je bila v avli
Knjižnice Rotovž.

8.2.

Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju

V okviru izpolnjevanja druge naloge programa smo se udeležili naslednjih strokovnih
usposabljanj za svetovalno delo, ki jih pripravlja NUK za zaposlene iz osrednjih območnih
knjižnic:
- delavnica Statistika (izvajalci Gorazd Vodeb, Damjana Tizaj Marc, Tereza PoličnikČermelj): 3 zaposleni
- izobraževanje Obvezni izvod, informiranje zavezancev za OI, reklamiranje,
normativna kontrola, izločanje (izvajalke Irena Sešek, Damijana Kisovec, Alenka
Kanič, Tereza Poličnik-Čermelj): 3 zaposleni
- delavnica za pripravo spletnih strani za uporabo podatkovnih zbirk Rasem z e-viri –
učinkovita raba tujih podatkovnih zbirk (izvajalki Katja Rapuš in dr. Karmen Sotošek
Štular): 2 zaposlena
- izobraževanje Slepi in slabovidni (izvajalki Eva Kodrič Dačić, Kristina Janc, Damjana
Vovk in Lea Hedl): 2 zaposlena
Za vse tri knjižnice z območja smo organizirali predstavitev portala Digitalna knjižnica
Slovenije in sicer v obliki predavanja in delavnice. Izvajalki sta bili dr. Karmen Sotošek
Štular in Milena Doberšek.
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Skupina za oblikovanje kompetenčnih centrov za posebne zbirke, ki je delovala v okviru
osrednjih območnih knjižnic, je z delom po terminskem planu, maja 2011, zaključila. Delo
skupine je bilo namreč opredeljeno na obdobje med leti 2008-2011. V letu 2011 je skupina
dokončala izdelavo smernic za delo kompetenčnih centrov oz. knjižnic, ki bi naj vzpostavile
zbirke gradiva za skupine uporabnikov s posebnimi potrebami: gluhe/naglušne uporabnike in
dislektike (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto), etnične/narodnostne manjšine (Knjižnica
Domžale v sodelovanju s Knjižnico Lendava, Knjižnico Koper in Pokrajinsko in študijsko
knjižnico Murska Sobota) ter slepe in slabovidne (Mariborska knjižnica v sodelovanju s
Knjižnico Ivana Potrča Ptuj). Naloge, zastavljene na delovnem srečanju tima OOK v Fiesi
2008, so izvedene, smernice oz. priporočila za delo kompetenčnih centrov so narejena in
predana strokovni službi CeZar v NUK, ki jih mora potrditi kot primerne za usmerjanje
določene dejavnosti. Poročilo o delu skupine je koordinatorica skupine (Lea Hedl) podala 11.
maja 2011 na izobraževanju OOK v NUK »Knjižnične storitve za slepe in slabovidne«.
Udeleževali smo se sestankov delovne skupine sistemskih administratorjev ter tima OOK v
NUK v Ljubljani. Pridobljene informacije in zapisnike smo po elektronski pošti posredovali
knjižnicam na območju.

8.3.

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva

Koordinacija domoznanske dejavnosti
Dragana Lujić, mag. Nina Hriberšek Vuk

Na področju koordinacije domoznanske dejavnosti na širšem območju smo sodelovali v
skupini za območnost, usklajevali smo izhodišča za področje domoznanstva, organizirali
delovno srečanje s Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnico Lenart in
Univerzitetno knjižnico Maribor, na katerem smo pregledali stanje in koordinirali sodelovanje
na področju nabave in obdelave serijskih publikacij domoznanskega značaja in drugih
skupnih projektov, npr. digitalizacije domoznanskega gradiva.
Svetovali smo knjižnicam s področja segmentov Cobiss/Izposoja in Izpisi.
Aktivno smo sodelovali v skupini za domoznanstvo OOK pri Centru za razvoj knjižnic v
NUK. Preučevali, pripravljali in koordinirali smo predloge in pripombe na zadane naloge, kot
so analiza domoznanske dejavnosti našega območja, priprava predlogov za anketni vprašalnik
o domoznanstvu in poenotenje obdelave za potrebe merjenja bibliografske obdelave sestavnih
delov domoznanskega gradiva.
naslovi

slovenski tuji

skupaj

od tega
primarno

knjige

547

24

571

82

6

70

6

5

115

49

neknjižno gradivo 64
serijske
publikacije
110

skupaj
721
35
137
756
Tabela 3: Število naslovov domoznanskega gradiva
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izvodi

slovenski tuji

skupaj

od tega
primarno

knjige

3.001

51

3.052

419

10

184

45

5

406

130

neknjižno gradivo 174
serijske
publikacije
401

skupaj
3.576
66
594
3.642
Tabela 4: Število izvodov domoznanskega gradiva

Kamra, digitalizacija
Tadeja Gregorinčič, mag. Nina Hriberšek Vuk

Regijski portal KAMRA je spletni portal, ki združuje vsebine s področja domoznanstva v
knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. S koordiniranim sodelovanjem partnerskih
institucij na območju regij so informacije dostopne na enem mestu, kreirane pa v tistih
institucijah, ki so za določena področja najbolj kompetentne.
Portal omogoča dostop do digitaliziranih vsebin: polnih besedil, slik, video in avdio gradiva
ter s tem skrajšano, poenostavljeno in bolj ciljno usmerjeno iskanje podatkov. Vsebine so
primarno predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi
objekti in metapodatki. Portal KAMRA je vključen v projekt EuropeanaLocal, njegove
vsebine so od marca 2010 dostopne tudi v Evropski digitalni knjižnici.
Obisk portala je od aprila 2009, ko smo ga začeli meriti, nenehno naraščal in je v letu 2009
znašal 40.595, v letu 2010 pa 90.429 obiskov. V letu 2011 beležimo 340.739 obiskov. V
Kamri je objavljenih 7.812 digitaliziranih objektov, ki so povezani v 110 zbirk. V letu 2011 je
bilo dodanih 51 novih digitalnih zbirk in 2.768 novih multimedijskih elementov. K
sodelovanju smo pritegnili 16 novih organizacij, vseh sodelujočih je sedaj že 124. Od marca
2010 so vsebine Kamre prisotne tudi na Europeani.
Vnos digitalnih zbirk do 31.12.2011
Pokrajine
Osrednja Slovenija
Celjska pokrajina
Dolenjska pokrajina
Gorenjska pokrajina
Štajerska pokrajina
Spodnje Podravska pokrajina
Obalno-kraška pokrajina
Goriška pokrajina
Koroška pokrajina
Pomurska pokrajina
SKUPAJ

število
31
23
16
8
8
7
6
4
3
1
107
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Vnos multimedijskih elementov do 31.12.2011
Pokrajine
Osrednja Slovenija
Celjska pokrajina
Dolenjska pokrajina
Gorenjska pokrajina
Štajerska pokrajina
Obalno-kraška pokrajina
Spodnje Podravska pokrajina
Koroška pokrajina
Goriška pokrajina
Pomurska pokrajina
SKUPAJ
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število
2.045
1.808
1.036
859
590
575
330
306
101
11
7.661

Obisk portala kaže trend izrazite rasti. V letu 2009 znašal 40.595, v letu 2010 90.429 obiskov,
v letu 2011 pa beležimo že 340.739 obiskov.

(Povzeto po poročilu portala Kamra)

V Mariborski knjižnici smo iz sredstev OOK stroške vzdrževanja in gostovanja portala Kamra
ter sorazmerni delež za storitve delovanja in koordinacije skupnega portala.
Digitalizirali smo voščilnice iz zbirke zapuščine Pen, ki jih hrani Knjižnica Lenart. Gradivo
smo, povezano z zgodbo o lenarškem domačinu Rudolfu Penu in njegovih sorodstvenih
vezeh, objavili na portalu Kamra. Zgodba hkrati obeležuje tudi nekoč zelo pomemben
krščanski praznik – god.
Prav tako smo digitalizirali gradivo retrospektivne gledališke dejavnosti na območju občine
Duplek. Zajeto je slikovno gradivo gledaliških skupin iz Dvorjan, Zgornjega Dupleka,
Vurberka in Korene. Gradivo bomo objavili na portalu Kamra.
Na portalu Kamra smo objavili tudi zgodbo o gradu Vurberk in zdravilišču, ki je v začetku
prejšnjega stoletja delovalo pod njegovim okriljem. Digitalizirali smo ga že v letu 2010 in ga
v celoti objavili na portalu dLib.
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Digitalizirali smo Krajevni leksikon dravske banovine in ga objavili na portalu dLib.

Krajevni leksikon dravske banovine

Na portalu Kamra smo objavili zbirko razglednic z območja Slovenske Bistrice z naslovom Svet
med Pohorjem in Bočem.
Pripravili smo vsebinski koncept in naredili izbor gradiva o Tovarni avtomobilov Maribor, ki
ga hrani Pokrajinski arhiv Maribor. Izbrali smo približno 2.000 starih fotografij, tovarniška
glasila in spominski zbornik. V načrtu za leto 2012 imamo digitalizacijo tega gradiva in
njegovo objavo na portalu Kamra. Sodelavci Mariborske knjižnice, Knjižnice Josipa
Vošnjaka Slovenska Bistrica in Univerzitetne knjižnice Maribor so se udeležili
izobraževalnega srečanja sodelavcev portala v Osrednji knjižnici Celje.
Za delo na portalu Kamra smo usposobili vnašalce iz obeh knjižnic območja, Pokrajinskega
arhiva Maribor in Vojaškega muzeja Maribor. Arhiv in muzej sta s tem postala nova partnerja
Kamre in sta že v letu 2011 začela tudi aktivno sodelovati pri vsebinskem dopolnjevanju
portala.
Članica delovne skupine za Kamro se je udeleževala srečanj skupine. O svojem delu je
obveščala tudi zaposlene v knjižnicah v Lenartu in Slovenski Bistrici.

8.4.

Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja

Pri koordinaciji izločanja knjižničnega gradiva smo ravnali v skladu z določili Navodil za
izločanje in odpis knjižničnega gradiva, ki ga je sprejela Narodna in univerzitetna knjižnica,
in v skladu z internim Navodilom za izvedbo odpisa knjižničnega gradiva v Mariborski
knjižnici (MK 3/Navodilo št. 33). Narodni in univerzitetni knjižnici, Univerzitetni knjižnici
Maribor, Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Knjižnici Lenart smo v pregled
poslali 4 odpisne sezname. Glede na prejete zahtevke smo v NUK posredovali 36 in v UKM
29 naslovov odpisanega gradiva. Knjižnici Lenart in Slovenska Bistrica nista posredovali
nobene potrebe oziroma zahtevka za gradivo.
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9. Kakovost in merjenje knjižničnih storitev
Irena Sirk, skrbnik sistema vodenja kakovosti

Pri sodobnem pristopu k standardu ISO 9001:2008 je temeljni poudarek na prepoznanih in
merljivih procesih. Ko so pooblastila in odgovornosti skrbnikov jasno definirana, to vpliva na
kakovost ponudbe, spremljanje in zagotavljanje uspešnosti, zagotavljanje učinkovitosti
procesov ter načrtovanje in učinkovito rabo virov. Dve pomembni orodji, ki ju standard
predvideva, sta notranja in zunanja presoja.
NENEHNO IZBOLJŠEVANJE
SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI

Vodenje
VHOD
UPORABNIKI
Knjižnične
storitve

IZHOD
UPORABNIKI
Izboljšave
Zadovoljstvo

Prepoznavanje
zahtev

Meritve in analize

Dodajanje

vrednosti

Tok
informacij

V letu 2011 sta notranja in zunanja presoja potekali že sedmič. Načrtovanje notranje presoje
je potekalo skladno z Navodilom za notranjo presojo (MK0/Navodilo št. 10), Smernicami za
presojanje sistemov vodenja kakovosti in/ali ravnanja z okoljem SIST EN ISO 19011,
standardom Sistemi vodenja kakovosti ISO 9001:2008 ter Poslovnikom kakovosti Mariborske
knjižnice. Prav tako smo upoštevali priporočila zunanje presoje v letu 2010.
Izvedba notranje presoje je v Mariborski knjižnici že utečen postopek. Datum izvedbe je bil
predviden v delovnem koledarju. Notranja presoja je potekala med 12.4 in 19.4 2011. Prvi
dan smo izvedli izobraževanje za notranje presojevalce. Obsegalo je pregled procesov, ki jih
presojamo ter obnovitev vedenja o standardu in predvsem o pomenu PDCA kroga.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:PDCA_Cycle.svg
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Pregledali smo dokumente, ki so bili povezani z notranjo in zunanjo presojo v letu 2010:
poročilo notranje presoje, vodstveni pregled, zapisnik vodstvenega pregleda, zunanja presoja,
zapisnik zunanje presoje in odgovor na zapisnik zunanje presoje. V tretjem sklopu smo
pregledali standard ISO 9001:2008 in oblikovali izhodiščna vprašanja za presojevalce.
Dogovorili smo se za že ustaljeni način izvedbe notranje presoje, pri katerem podobna
vprašanja zastavimo v vseh procesih Mariborske knjižnice. S takšnim postopkom pridobimo
pregled nad enotnim razumevanjem pravil in navodil, ki jih zaposleni prejemajo in upoštevajo
pri izvajanju svojih delovnih obveznosti.
Notranjo presojo je izvedlo 12 presojevalcev v 148 delovnih urah.
opravili 15 razgovorov in podali poročila, ki smo jih obravnavali
notranjih presojevalcev ter jih oblikovali v 7 sklopov. Priporočila
vodstvenem pregledu, kjer smo oblikovali naloge in zadolžitve v
preventivnih ukrepov in izboljšav.

Notranji presojevalci so
na zaključnem sestanku
so bila obravnavana na
Preglednici korektivnih,

Zaključni sestanek notranjih presojevalcev Mariborske knjižnice, 2011 (foto Irena Sirk)

20.5. 2011 smo opravili obnovitveno zunanjo presojo po ISO 9001:2008. Potekala je med 8.
in 17. uro. Izvedena je bila na štirih sklopih:
- vodenje, merjenje, analize,izboljševanje, razvoj,
- zagotavljanje virov, proces nabave,
- sistem vodenja kakovosti, notranje presoje, analize, izboljšave,
- vzorčne enote Mariborske knjižnice: Knjižnica Pekre, Knjižnica Hoče, Knjižnica
Šentilj.
Presojevalca sta pozitivno ocenila potek in vodenje delovnih procesov.
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Prejeli smo nekaj manjših priporočil, za katera bomo ocenili, kolikšen je njihov doprinos k
našemu boljšemu poslovanju, in jih na tej osnovi upoštevali.
Merjenja zadovoljstva zaposlenih in merjenja zadovoljstva uporabnikov v letu 2011 nismo izvajali,
ker Poslovnik kakovosti te meritve predvideva na vsaka tri leta.
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10. Notranja organizacija, upravljanje kadrov in organi knjižnice
Dragica Turjak, direktorica

Notranja organizacija v Mariborski knjižnici je rezultat dolgoletnih prizadevanj po
optimalnem zagotavljanju pogojev za delovanje procesov dela ter oblikovanju ustreznega
modela notranje komunikacije.
10.1.

Organizacija dela, organigram, oddelki, službe

Sedanjo notranjo organizacijo določa Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest. Procesi so organizirani po principu mrežnega organizacijskega modela, ki
ustreza vsem zahtevam tako strukturirane in kompleksne organiziranosti, kot jo narekuje
velikost in geografska razdrobljenost Mariborske knjižnice: omogoča dobre komunikacijske
povezave v vseh smereh, odraža procesno naravnanost organizacije in fleksibilno
kombiniranje dela s timskim projektnim delom. Procesna naravnanost in projektno delo
omogočata optimalno vključenost zaposlenih na vseh ravneh ter s tem več možnosti za
sooblikovanje politike knjižnice, soodločanje, s tem pa prevzemanje odgovornosti za svoje
delo in boljšo motiviranost zaposlenih. Timsko delo je tudi ena od ključnih kompetenc, ki si
jih je pri svojem delu in motiviranju zastavilo vodstvo knjižnice skupaj z zaposlenimi.

10.2.

Zaposleni

Boža Smogavec, Andreja Kos

Na dan 31.12.2011 je bilo v Mariborski knjižnici redno za nedoločen in določen čas
zaposlenih 92 delavcev: 64 zaposlenih je za domicilne naloge financirala Mestna občina
Maribor, 1 Občina Duplek, 1 Občina Hoče-Slivnica, 0,8 Občina Lovrenc na Pohorju, 0,4
Občina Pesnica, 2 Občina Ruše in 1 Občina Šentilj. V skladu s Pravilnikom o izvajanju
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knjižnične dejavnosti kot javne službe so za izvajanje skupnih nalog vse občine na območju
sofinancirale 12 delavcev v deležu glede na število prebivalcev v posamezni občini. Za
projekt osrednje območne knjižnice, ki ga financira Ministrstvo za kulturo, sta bila zaposlena
dva delavca. Za polovični delovni čas sta zaposlena dva delavca – urednica revije Otrok in
knjiga ter strokovna delavka s V. stopnjo izobrazbe. Razliko do polnega števila zaposlenih je
pokrivala Mariborska knjižnica z lastnimi sredstvi.
V pomoč so nam bile štiri sodelavke programa javnih del Pomoč v knjižnici, saj so uspešno
sodelovale kot pomoč tako pri izposoji kot izvedbi dejavnosti za otroke, mladostnike in
starejše.
V zavodu so zaposleni 3 invalidi, od teh je 1 zaposlen v podporni zaposlitvi. Vsi opravljajo
delo za polni delovni čas.

10.2.1. Struktura zaposlenih
stopnja
izobrazbe

Strokovni
delavci,
skupina G

I
II
IV
V
19
VI
7
VII/1
7
VII/2
43,5
VIII
1
skupaj
77,5
Zaposleni na dan 31.12.2011

upravni
delavci,
skupina J

tehnični
delavci,
skupina J

skupaj

nedoločen
čas

2
3

1
6
1

1
27
11
7
44,5
1
91,5

1
26
11
6
40,5
1
85,5

1
6

8

določen
čas

druge
oblike zap.
(javna dela,
pogodba)

1
4
1
4
6

4

20

moški
ženske

72

Zaposleni po spolu

skupaj

1
27
15
7
44,5
1
95,5
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46
45,66

45
44

44,76

43
42
41

41,5

40
39

povprečna starost

povp. starost moški

povp. starost ženske

Starost zaposlenih

10.2.2. Kadrovske spremembe, upokojitve
V letu 2011 smo podaljšali delovno razmerje za določen čas šestim delavcem in sicer za
nadomeščanje porodniške odsotnosti, koordinacijo nalog osrednje območne knjižnice ter
povečan obseg dela:

10.2.3. Strokovni nazivi
Na podlagi 13. člena Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti so v
letu 2011 prejeli strokovne nazive štirje sodelavci:
 Andreja Babšek – višja bibliotekarka
 Lucija Pograjc – bibliotekarska specialistka
 Anka Rogina – bibliotekarska specialistka
 Rozvita Zorjan - bibliotekarska specialistka

10.2.4. Strokovni izpiti
V letu 2011 sta opravili strokovni izpit iz bibliotekarske stroke sodelavki Ljudmila
Podlesnik in Sabina Kotnik.
Skupno število strokovnih delavcev na dan 31.12.2011, ki imajo opravljen strokovni izpit, je
70, kar pomeni, da ima 89,74 odstotka zaposlenih opravljen strokovni izpit.
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10.2.5. Izraba delovnega časa
ure
redno delo

%

148.331

76,71

5.564

2,88

23.366

12,08

izredni dopust

287

0,15

študijski dopust

420

0,22

1.246

0,64

176

0,09

7.181

3,71

56

0,03

nesreča izven dela

926

0,48

bolezen nad 30 dni

1.590

0,82

nesreča izven dela nad 30 dni

436

0,23

nega družinskega člana

868

0,45

54

0,03

1.040

0.54

600

0,31

1.096

0,57

očetovski dopust

87

0,04

nadurno delo

42

0,02

193.366

100

41.373

21,40

4.308

2,23

državni praznik
letni dopust

službena pot
službena pot tujina
bolezen do 30 dni
nesreča pri delu

krvodajalstvo
invalidnina II. stopnje
porodniško nadomestilo
nadomestilo za nego otroka

skupaj
popoldansko delo
delo ob sobotah

10.3.

Javna dela, drugi zaposlitveni programi

V letu 2011 smo v Mariborski knjižnici izvajali program javnih del Pomoč v knjižnici, ki je
bil izbran na podlagi naših prijav na javni razpis. Program je bil delno financiran iz sredstev
Zavoda RS za zaposlovanje, delno iz občinskih proračunov. Pogodbe so bile sklenjene z
občinami Maribor, Hoče-Slivnica in Šentilj. V program so bile vključene štiri sodelavke, ki so
svoje delo opravljale v skladu z razpisanim programom. Zelo uspešno so sodelovale kot
pomoč pri izposoji knjižničnega gradiva ter izvedbi dejavnosti in prireditvah za otroke,
mladostnike in starejše. Aktivno so sodelovale tudi pri vseh ostalih projektih knjižnice: pomoč
pri urejanju evidenc, računalniške baze članov in drugo. Opravile so 5.306 delovnih ur, od
tega 978 (15,96%) v popoldanski delovni obvezi.
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Po podjemni pogodbi smo imeli zaposlenega 1 delavca za nadzor kurilnih naprav in objektov
v popoldanskem in sobotnem delovnem času v prostorih na Rotovškem trgu. V letu 2011 je v
času kurilne sezone opravil 181 delovnih ur.
10.3.1. Izraba delovnega časa v programu javnih del
ure
redno delo
letni dopust
prazniki
boleznine do 30 dni
skupaj
popoldansko delo
število delovnih dni

10.4.

5306
546
186
90
6128
978
886

%
86,59
8,91
3,04
1,47
100
15,96

Izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje

Sabina Prevorčič
interno
zunanje
skupaj
število ur
148
1.746
1.894
število zaposlenih
79
74
*Opomba: Znesek skupaj ni matematični seštevek, saj se isti zaposleni pojavljajo pri internem in zunanjem
izobraževanju.

10.5. Diplomski in podiplomski študij
Barbara Kovář je zaključila podiplomski študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti v
Mariboru, kjer je 3.5.2011 zagovarjala magistrsko delo z naslovom Strateško marketinško
pozicioniranje splošne knjižnice in s tem pridobila znanstveni naslov magistrica znanosti s
področja ekonomija in poslovne vede.
Tanja Vreš je zaključila dodiplomski študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer
bibliotekarstvo in informatika ter pridobila strokovni naziv diplomirana bibliotekarka in
informatičarka (UN).
Podrobnosti o kadrih (seznam zaposlenih, udeležba na izobraževanjih, aktivna udeležba s
prispevki zaposlenih, aktivnosti zaposlenih zunaj knjižnice) so navedeni v posebni kadrovski
prilogi.
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Interno komuniciranje

Interno glasilo Informator
Barbara Kovař, urednica

Leta 2011 smo, zaradi potrebe po zmanjšanju stroškov na vseh ravneh, pričeli z izdajanjem
glasila vsaka dva meseca, omejili smo število strani, zaradi česar smo zmanjšali tudi velikost
pisave. Izdali smo 6 številk ter bibliografsko kazalo Informatorja za leto 2010 v elektronski
obliki. Uredniški odbor so sestavljali: Barbara Kovář (glavna in odgovorna urednica), ki je
zbirala aktualne vsebine in fotografski material, prispevala posamezne članke, glasilo
mesečno pripravljala in oblikovala za tisk, ter člani: Slavica Rampih, Marta Novak, Sabina
Fras Popović, Vesna Unuk Meliva. Članke in stalne ali občasne rubrike (anotacije,
izobraževanje, zanimivi dogodki itd.) so prispevali zaposleni. Priloge (informativno gradivo
za zaposlene, odzive bralcev, članke iz časopisov in revij o Mariborski knjižnici itd.) je
pripravljala Barbara Kovář ob pomoči Vesne Unuk Meliva in Slavice Turniški, za tisk je
poskrbela Dravska tiskarna, za distribucijo pa Sabina Prevorčič.
Barbara Kovář je vse številke iz leta 2011 pripravila za elektronsko objavo na intranetu.

Poletna številka Informatorja, foto zapis: Čitalnica na jasi

Intranet Mariborske knjižnice
Uredniki intraneta Mariborske knjižnice Barbara Kovař, Irena Sirk, Uroš Kuhar, Darja
Barber, in Sabina Prevorčič smo upravljali s posameznimi vsebinami (naročanje materiala in
storitev, obvestila in okrožnice, projekti, koledar dogodkov, Informator itd.). V sodelovanju z
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zunanjim vzdrževalcem smo uvedli nadgradnjo iskanja v rubriki veljavna dokumentacija in
izvedli nekaj sprememb pri posameznih rubrikah (izterjava, projekti). Testirali smo
komentiranje prek foruma, ki pa do konca leta še ni zaživel med zaposlenimi.

Sestanki
Redno smo organizirali tematske in informativne
sestanke v različnih zasedbah: v enotah, službah,
oddelkih, tudi v projektnih ali drugih aktualnih
skupinah. Na sestankih so vodje informirali
sodelavce o aktualnih problemih in vsebinah,
pomembnih za opravljanje dela. Zaposleni so bili
vključeni tudi v razprave o strokovnih vsebinah in
dokumentih. Trikrat je bil organiziran tudi sestanek
vseh zaposlenih (obravnava letnega poročila in
analiz, predstavitev rezultatov presoj, informacije o
finančnem stanju)
Strokovna ekskurzija – oblika neformalne komunikacije in izobraževanja
V letu 2011 nismo organizirali načrtovane dvodnevne strokovne ekskurzije, smo pa
zaposlenim omogočili ogled nove Mestne knjižnice Kranj, ob tem pa ogled razstave 10 let
nagrade večernica, ki sta jo v NUK postavili sodelavki Mariborske knjižnice, Darka Tancer
Kajnih, urednica revije Otrok in knjiga, in Anja Petrenelj. Po Mestni knjižnici Kranj nas je
vodil direktor knjižnice Vili Leban, razstavo v NUK pa nam je predstavila Darka Tancer
Kajnih.
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Nagrade, priznanja zaposlenim in knjižnici
nagrada, priznanje
Nagrada Kalanovega sklada
Častna članica ZBDS

prejemnik
Mag. Slavica Rampih
Darja Kramberger, upokojena ravnateljica Mariborske knjižnice

Dobitnici visokih priznanj, mag. Slavica Rampih in Darja Kramberger
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10.7.

Organi upravljanja knjižnice

Člani strokovnega sveta knjižnice:
- Mag. Nina Hriberšek Vuk, predsednica (Mariborska knjižnica)
- Mag. Barbara Kovař (Mariborska knjižnica)
- Sandra Kurnik Zupanič, namestnica predsednice (ZBDS)
- Mag. Vlasta Stavbar (DBM)
- Saša Šega (DBM)
Člani sveta knjižnice
- Gorazd Mazej, predsednik (MoM)
- Liviana Borko (MoM)
- Janko Heričko (MoM)
- Andrej Šauperl (MoM)
- Milena Ropoša (Občina Duplek)
- Irma Bračko (Občina Hoče – Slivnica)
- Dr. Zdenka Petermanec (Občina Miklavž na Dravskem polju)
- Simona Antolič (Občina Rače – Fram)
- Stanka Vobič (Občina Starše)
- Semir Atić, namestnik predsednika (Mariborska knjižnica)
- Zora Lovrec Jagačič (Mariborska knjižnica)
- Suzana Slavič (Mariborska knjižnica)
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11. Računovodsko poročilo
Boža Smogavec, vodja službe

11.1.

Pojasnila k računovodskemu poročilu za leto 2011

Mariborska knjižnica deluje kot javni zavod na področju kulture, skladno z določbami Zakona
o knjižničarstvu in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Ustanoviteljice
zavoda so Mestna občina Maribor, občine Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem
polju, Rače-Fram ter Starše.
Sredstva za poslovanje smo pridobivali na podlagi sprejetega letnega programa dela in
sklenjenih pogodb s financerji. Pri organiziranju in vodenju finančnega poslovanja in
sestavljanju računovodskega poročila smo poleg Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Mariborska knjižnica (MUV, št. 8/05, 16/06 in 17/09) upoštevali naslednje predpise:
- Zakon o javnih financah (URL RS, št. 79/99,124/00,79/01,30/02,56/02-ZJU, 110/02,
176/06, 14/07, 109/08, 49/09, 107/10 in 11/11),
- Zakon o računovodstvu (URL RS, št. 23/99 in 30/02),
- Pravilnik o računovodstvu Mariborske knjižnice,
- Slovenske računovodske standarde (URL RS, št. 118/05),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (URL RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10,
104/10 in 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(URL RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (URL RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04,
117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (URL RS, št. 117/02 in 134/03),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (URL RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10).
Računovodsko poročilo, predloženo Agenciji za javnopravne evidence in storitve, obsega:
1. Bilanco stanja s prilogama:
- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z obveznimi prilogami:
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.
Prihodke in odhodke knjižnice merimo in razčlenjujemo v skladu z Zakonom o
računovodstvu, Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih
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oseb javnega prava, Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava in računovodskimi standardi.
V knjigovodskih evidencah izkazujemo prihodke in odhodke po vrstah in namenih, ločeno
prihodke in odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo, ločeno na tiste, ki se
nanašajo na javno službo, ločeno za vsako vrsto javne službe, in na tiste, ki se nanašajo na
prodajo proizvodov in storitev na trgu in na druge vire.
Prihodke knjižnice tvorijo:
- javni prihodki, za opravljanje dejavnosti javne službe po vrstah in namenih (proračunske
dotacije občin ustanoviteljic in drugih občin ter ministrstev),
- nejavni prihodki, pridobljeni z opravljanjem javnih služb (kamor sodijo predvsem:
zamudnine, opomini, članarine, odškodnine za gradivo, medknjižnična izposoja, rezervacije
gradiva, uporaba računalnika, poizvedbe, strokovno svetovanje, prejete donacije za
pokrivanje stroškov javne službe),
- prihodki od prodaje blaga in storitev (kamor sodijo predvsem prihodki iz naslova:
fotokopiranja, knjigoveštva, oglaševanja, izdanih publikacij, prevoza knjižničnega gradiva,
komercialnih izobraževalnih storitev, najema prostorov in opreme, izposoje čitalca, prejetih
donacij za pokrivanje stroškov tržne dejavnosti),
- prihodki od financiranja,
- drugi prihodki,
- prevrednotevalni poslovni prihodki.
V knjižnici nimamo organiziranega posebnega stroškovnega knjigovodstva, stroške vodimo
na analitičnih kontih glavne knjige v knjigovodstvu oziroma v pomožnih evidencah izven
knjigovodsko. V okviru skupin naravnih vrst stroškov posamezne vrste stroškov
knjigovodsko evidentiramo na analitičnih kontih, prilagojenih za potrebe knjižnice. Stroške
knjižnice, ki jih ni mogoče neposredno uvrstiti v dejavnost javne službe ali tržno dejavnost,
delimo med dejavnosti po kriteriju razmerja med prihodki obeh dejavnosti.
Stroške evidentiramo po naravnih vrstah, v okviru naslednjih skupin:
- stroški materiala,
- stroški storitev,
- amortizacija,
- rezervacije,
- stroški dela,
- drugi stroški.
11.2.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ter ocena gospodarnosti in
učinkovitosti
Za delovanje knjižnične mreže, v kateri deluje 19 enot, bibliobus, izposoja na dom in izposoja
v bolnišnico, je Mariborska knjižnica prejela sredstva od občin ustanoviteljic in občin
pogodbenih partneric. Pogodbene partnerice so občine Kungota, Lovrenc na Pohorju, Pesnica,
Ruše, Selnica ob Dravi in Šentilj. Za delovanje bibliobusa sta sredstva prispevali še občina
Cerkvenjak in Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
Del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, za sofinanciranje nakupa računalniške opreme in
za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice je prejela od Ministrstva za kulturo. Javna
agencija za knjigo je sofinancirala izdajo revije Otrok in knjiga. Sredstva za izplačilo plač
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zaposlenim preko programov javnih del je prejela tudi od Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje.
Poleg proračunskih sredstev, občinskih in državnega proračuna, je knjižnica financirala
izvajanje knjižnične dejavnosti tudi s sredstvi iz nejavnih virov (z zaračunavanjem storitev iz
opravljanja javne službe in prodaje blaga in storitev na trgu - lastni prihodki) in donacij.
Glede na raznolikost finančnih virov je tveganje, da pride do izpada financiranja, dokaj
veliko, in ga je potrebno upoštevati pri planiranju in izvajanju nalog knjižnice.
Vodenje finančno-računovodskega poslovanja je izpostavljeno določenemu tveganju. V
računovodstvu smo v letu 2011 obdelali 3447 prejetih računov in predračunov, 422 izdanih
računov, 3844 dnevnih zbirov izposoje, 252 blagajniških dnevnikov z 2567 blagajniškimi
prejemki in 443 blagajniškimi izdatki, 251 bančnih izpiskov, ki vključujejo vse prilive
sredstev in plačila vseh obveznosti ter 243 temeljnic za različne poslovne dogodke. V register
osnovnih sredstev smo vnesli 36 novih osnovnih sredstev. Skupaj smo opravili 75.700 vknjižb
v poslovne knjige. V primerjavi z letom 2010 se je količina vseh obdelanih dokumentov
nekoliko znižala. 12 krat smo obračunali in izplačali plače redno zaposlenim in 12 krat
zaposlenim preko programov javnih del. Obračunali smo regres za letni dopust, opravili
obračune po podjemnih pogodbah, avtorskih pogodbah in obračunali 151 potnih nalogov za
potne stroške zaposlenim. Pripravili smo finančni del letnega programa dela, računovodsko
poročilo, sestavili različne zahtevke za nakazila sredstev in poročila o porabi sredstev.
Sodelovali smo z drugimi oddelki in enotami knjižnice, financerji, kupci, dobavitelji.
Spremljali smo spremembe zakonodaje in jih prenašali v prakso. Udeležili smo se
izobraževanj s področja računovodstva in financ, predvsem tistih, ki so jih narekovale
zakonske spremembe.
Sestavni del Pravilnika o računovodstvu Mariborske knjižnice so Navodila o ravnanju in
kroženju knjigovodskih listin. Z doslednim upoštevanjem navodil se izognemu
nepravilnostim oziroma jih zmanjšamo na minimum. Na vseh področjih poslovanja skrbimo,
da delo opravimo v skladu s predpisi, sredstva pa trošimo namensko, gospodarno in
učinkovito. Sledimo ciljem, zastavljenim v sprejetem letnem programu dela in jih realiziramo
v okviru odobrenih sredstev financerjev in v kombinaciji z lastnimi sredstvi.
V letu 2011 smo imeli predvsem na začetku leta, ko še niso bile sklenjene pogodbe o
financiranju dejavnosti in konec poslovnega leta, ko financerji zaradi lastnih likvidnostnih
težav niso redno nakazovali pogodbeno zagotovljenih sredstev, likvidnostne težave. Leto smo
kljub vsemu, v okviru odobrenih sredstev, uspešno zaključili.
Z zaračunavanjem storitev javne službe smo v letu 2011 ustvarili presežek prihodkov nad
odhodki v višini 7.001 EUR, ki bo namenjen nakupu oziroma pokrivanju amortizacije
osnovnih sredstev v prihodnjih letih.
Prejeta sredstva, vključno s sredstvi za nabavo knjižničnega gradiva in opreme, so v letu 2011
znašala 3.872.348 EUR in so bila v primerjavi z letom 2010 nižja 2,1 %. Izdatki so znašali
3.865.347 EUR in so bili nižji za 2,2 % glede na leto 2010.
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Celotni proračun Mariborske knjižnice za leto 2011

PRIHODKI

I. PRIHODKI SKUPAJ
A. prihodki za izvajanje javne
službe
1. prihodki iz proračunov
1.1 prihodki iz proračunov lokalnih
skupnosti
prihodki od Mestne občine Maribor
prihodki od Občine Duplek
prihodki od Občine Hoče Slivnica
prihodki od Občine Kungota
prihodki od Občine Lovrenc na
Pohorju
prihodki od Občine Miklavž na
Dravskem Polju
prihodki od Občine Pesnica
prihodki od Občine Rače Fram
prihodki od Občine Ruše
prihodki od Občine Selnica ob Dravi
prihodki od Občine Starše
prihodki od Občine Šentilj
prihodki od Občine Benedikt
prihodki od Občine Cerkvenjak
prihodki od Občine Makole
prihodki od Knjižnice Slovenska
Bistrica
prihodki od Občine Sveta Ana
prih. za investicijsko vzdrževanje in
opremo- občine
1.2 prihodki iz državnega proračuna
prihodki od Ministrstva za kulturo
prihodki od drugih ministrstev (javna
dela)
prih. za inv. vzd.-oprema -MzK
2. drugi prihodki za izvajanje javne
službe (lastni prihodki)
prihodki od prodaje blaga in storitev
prihodki od obresti
prihodki od donacij, sponzorstva

pogodbe
2011

realizacija
2011

indeks
indeks
pogodbe realizaci
11 /
ja 10 /
realizacija realizaci
11
ja 11

realizacija
2010

plan 2011

3.953.811,75

14.387.514,87

3.950.657,87 3.872.348,36

98,02

97,94

3.953.811,75
3.755.239,74

14.387.514,87
14.185.014,87

3.950.657,87 3.872.348,36
3.748.607,87 3.686.977,12

98,02
98,36

97,94
98,18

3.313.795,20
2.570.382,62
65.374,48
95.340,43
29.450,00

13.666.461,79
2.986.782,94
85.356,79
115.120,09
33.355,90

3.354.526,87 3.294.534,83
2.650.294,00 2.627.717,10
53.759,00
53.726,53
84.164,17
83.590,07
29.450,00
29.450,00

98,21
99,15
99,94
99,32
100,00

99,42
102,23
82,18
87,68
100,00

56.418,71

59.146,97

58.391,00

99,92

103,41

43.140,00
58.463,68
35.500,00
91.262,32
30.000,00
30.650,00
110.926,50
6.386,00
4.410,00
4.974,00

44.177,67
74.346,48
47.511,76
117.497,89
32.190,52
29.322,58
121.566,78
4.745,75
4.559,00
3.866,25

42.331,00
58.400,00
36.000,00
93.607,00
32.190,52
29.323,00
109.702,01
0,00
4.559,00
0,00

42.331,00
100,00
58.400,00
100,00
36.000,00
100,00
92.239,30
98,54
32.191,00
100,00
29.323,00
100,00
104.711,85
95,45
0,00 #DIV/0!
4.559,00
100,00
0,00 #DIV/0!

98,12
99,89
101,41
101,07
107,30
95,67
94,40
0,00
103,38
0,00

28.026,26
3.891,00

29.552,17
4.038,00

29.552,17
0,00

29.552,17
100,00
0,00 #DIV/0!

105,44
0,00

49.199,20

9.873.324,25

42.804,00

12.400,00

28,97

25,20

441.444,54
362.832,00

518.553,08
414.271,15

394.081,00
338.430,00

392.442,29
338.426,60

99,58
100,00

88,90
93,27

58.564,54
20.048,00

80.281,93
24.000,00

51.000,00
4.651,00

49.364,69
4.651,00

96,79
100,00

84,29
23,20

198.572,01
196.900,15
333,66
1.338,20

202.500,00
199.800,00
700,00
2.000,00

202.050,00
199.800,00
250,00
2.000,00

185.371,24
183.883,79
352,65
1.134,80

91,75
92,03
141,06
56,74

93,35
93,39
105,69
84,80

58.343,81
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ODHODKI
II. ODHODKI SKUPAJ

3.953.262,10

14.387.514,87

3.950.657,87 3.865.347,02

97,84

97,78

A. odhodki za izvajanje javne službe 3.953.262,10
1. izdatki zaposlenim
2.558.065,30
plače - I. bruto
1.948.529,23
prispevki na plače
312.691,83
drugi osebni prejemki
188.147,86
dodatno pokojninsko zavarovanje
37.430,28
javna dela
71.266,10
2. izdatki za blago in storitve
(materialni stroški)
659.364,43
funkcionalni stroški objektov (splošni
neprog. str.)
405.493,19
funkcionalni stroški redne dejavnosti
(splošni prog. str.)
207.643,43
programski stroški redne dejavnosti
46.227,81
3. knjižnično gradivo
653.482,82
4. oprema in investicijsko
vzdrževanje
82.349,55

14.387.514,87
2.676.406,55
1.995.210,88
320.892,07
224.972,15
35.781,49
99.549,96

3.950.657,87 3.865.347,02
2.644.040,88 2.595.801,34
2.000.507,13 1.976.267,68
324.241,89 318.700,25
219.315,21 202.210,03
37.357,61
38.091,46
62.619,04
60.531,92

97,84
98,18
98,79
98,29
92,20
101,96
96,67

97,78
101,48
101,42
101,92
107,47
101,77
84,94

RAZLIKA prihodki - odhodki

549,65

760.267,47

621.170,18

612.846,33

98,66

92,95

430.558,64

400.876,76

405.932,10

101,26

100,11

263.437,80
66.271,03
1.026.720,75

167.738,93
52.554,49
621.195,96

161.686,98
45.227,25
621.281,26

96,39
86,06
100,01

77,87
97,84
95,07

9.924.120,10

64.250,85

35.418,09

55,12

43,01

0,00

0,00

7.001,34

Krizno leto 2011 smo s sredstvi občin in državnega proračuna, v kombinaciji z lastnimi
sredstvi, uspešno zaključili. Porabo smo prilagodili odobrenim in realiziranim prihodkom.
Pogodbe s financerji so bile podpisane v prvi polovici leta, razen z Občino Duplek, ki je bila
podpisana novembra. Realizacija prihodkov in odhodkov je bila v celoti nekoliko nižja od
sprejetega finančnega načrta, predvsem na postavki izdatki zaposlenim, ker je bilo s
sprejetimi spremembami plačne zakonodaje zamrznjeno napredovanje zaposlenih na delovnih
mestih in v strokovnih nazivih. Realizacija lastnih sredstev oziroma drugih prihodkov za
izvajanje javne službe je v primerjavi s planom in v primerjavi z letom 2010 nižja. Eden
izmed razlogov za nižje prihodke od načrtovanih je zaprtost Knjižnice Nova vas zaradi
obnove vetrolova, v tem času nismo izstavljali opominov in zaračunavali zamudnin. Sredi leta
smo trajno tudi Pionirsko knjižnico Tabor, kar je prav tako vplivalo na izpad dela prihodkov.
Primerjava prihodkov in izdatkov med letoma 2010 in 2011 kaže, da so se tako prejeta
sredstva kot tudi poraba zmanjšala za dobra 2 odstotka, saj smo glede na nestabilno
ekonomsko in finančno situacijo poslovali skrajno racionalno in varčevali na vseh področjih.
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Pregled prejetih in porabljenih sredstev knjižnice

Prejeta sredstva
2011

2010

indeks

prejeta sredstva

3.872.348,36

3.953.811,75

97,9

sredstva občinskih proračunov

3.294.534,83

3.313.795,20

99,4

sredstva državnega proračuna

343.077,60

382.880,00

89,6

lastni prihodki

185.371,24

198.572,01

93,4

49.364,69

58.564,54

84,3

Zavod RS za zaposlovanje

Grafični prikaz prejetih sredstev za leto 2011

sredstva
Ministrstva
za kulturo
8,9%

lastna
sredstva
4,8%

sredstva
Zavoda za
zaposlovanje
1,3%

sredstva
občin
85,1%
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Sredstva občinskih proračunov

občina/postavka
Mestna občina Maribor
Občina Duplek
Občina Hoče Slivnica
Občina Kungota
Občina Lovrenc na P.
Občina Miklavž
Občina Pesnica
Občina Rače Fram
Občina Ruše
Občina Selnica ob D.
Občina Starše
Občina Šentilj
Občina Cerkvenjak
Občina Slovenska Bistrica
(knjižnica)

plače in
investicije in
osebni
materialni
knjižnično
investicijsko
prejemki
stroški
gradivo
vzdrževanje
2.028.663,55
399.053,55
200.000,00
12.400,00
47.017,58
1.708,95
5.000,00
0,00
54.994,02
18.346,05
10.250,00
0,00
11.024,72
5.425,28
13.000,00
0,00
30.587,81
15.246,00
12.510,00
0,00
14.503,00
6.695,00
21.133,00
0,00
31.159,66
14.904,16
12.336,18
0,00
15.747,29
7.252,71
13.000,00
0,00
68.732,30
10.988,00
12.519,00
0,00
10.609,98
4.901,24
16.679,78
0,00
9.700,52
4.484,48
15.138,00
0,00
60.502,29
24.209,56
20.000,00
0,00
1.898,08
2.660,92
0,00
0,00

skupaj občinski proračuni

13.288,67

16.263,50

0,00

0,00

2.398.429,47

532.139,40

351.565,96

12.400,00

deleži
skupaj
2.640.117,10 80,14
1,63
53.726,53
2,54
83.590,07
0,89
29.450,00
1,77
58.343,81
1,28
42.331,00
1,77
58.400,00
1,09
36.000,00
2,80
92.239,30
0,98
32.191,00
0,89
29.323,00
3,18
104.711,85
0,14
4.559,00
29.552,17

0,90

3.294.534,83 100,00

Sredstva iz državnega proračuna

ministrstvo/postavka
Ministrstvo za kulturo
knjižnično gradivo
program nalog OOK
JAK - Revija Otrok in knjiga, št.
80,81,82
IKT oprema
skupaj
Zavod RS za zaposlovanje
javna dela - sofinanciranje za 4
delavce
skupaj
skupaj državni proračun

plače in
osebni
prejemki

materialni
stroški

knjižnično
gradivo

investicijeoprema

skupaj

deleži

0,00
49.503,00

0,00
11.293,60

246.630,00
23.000,00

0,00
0,00

246.630,00
83.796,60

71,89
24,42

0,00
0,00
49.503,00

8.000,00
0,00
19.293,60

0,00
0,00
269.630,00

0,00
4.651,00
4.651,00

8.000,00
4.651,00
343.077,60

2,33
1,36
100,00

49.284,69
49.284,69

80,00
80,00

0,00
0,00

0,00
0,00

49.364,69
49.364,69

100,00
100,00

98.787,69

19.373,60

269.630,00

4.651,00

392.442,29
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Prihodki – lastni (od izvajanja javne službe in prodaje na trgu)

prihodek

2011

indeks
10/11

2010

prihodki od zamudnin-opomini

41.992,98

41.915,45

100,18

prihodki od zamudnin- na dan

82.715,68

83.923,20

98,56

134,92

67,12

201,01

prihodki od izgubljenih knjig

5.918,07

5.706,21

103,71

prihodki od izkaznic

7.919,91

8.417,01

94,09

prihodki od uporabe računalnikov

1.744,23

1.568,93

111,17

prihodki od prodaje odpisanih knjig

1.652,07

1.067,20

154,80

27,82

70,07

39,70

prihodki od medknjižnične izposoje

1.602,00

1.994,50

80,32

prihodki od poškodovanega gradiva

138,90

105,05

132,22

prihodki od UTŽO-članarine

6.645,32

6.900,00

96,31

prihodki od revij in knjig

4.551,72

5.118,17

88,93

prihodki od donacij

1.134,80

1.338,20

84,80

111,48

111,48

100,00

23.716,09

21.511,87

110,25

1.545,22

3.693,71

41,83

prihodki od prodaje trakov

3,34

11,68

28,60

prihodki od prodaje vrečk

0,00

0,18

0,00

prihodki od izobraževanja

359,97

2.478,77

14,52

prihodki od izposoje čitalca za inventuro

0,00

0,00

#DIV/0!

prihodki od strokovnega svetovanja
prihodki od izdelave zapisa za
bibliografijo

4,50

0,00

#DIV/0!

45,50

1.244,00

3,66

2.772,50

2.927,30

94,71

prihodki od odškodnin zavarovalnic

281,57

6.068,25

4,64

prihodki od obresti

352,65

333,66

105,69

0,00

2.000,00

0,00

185.371,24

198.572,01

93,35

prihodki od fotokopij

prihodki od knjigoveznice

prihodki od najemnin
prihodki od UTŽO-šolnine
drugi prihodki

prihodki od rezervacij gradiva

prihodki od dejavnosti EPK
skupaj
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Poraba sredstev

porabljena sredstva skupaj
knjižnično gradivo
materialni stroški
plače I. bruto
prispevki na plače
drugi izdatki zaposlenim (regres za LD, prehrana,
prevoz, dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne
nagrade, solidarnostna pomoč…)
investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

2011

2010

3.865.347,02

3.953.262,10

621.281,26

653.482,82

97,8
95,1

612.846,33

659.364,43

92,9

2.020.775,97

2.001.200,94

101,0

325.870,23

321.193,41

101,5
105,7

249.155,14

235.670,95

35.418,09

82.349,55

Grafični prikaz porabljenih sredstev za leto 2011

drugi izdatki
zaposlenim (regres
LD, prehrana,
prevoz, dodatno
pokojninsko
(..,zavarovanje
6,4%

oprema in
investicijsko
vzdrževanje
0,9%

knjižnično gradivo
16,1%

prispevki iz plač
8,4%
materialni stroški
16,9%
plače I.bto
52,3%

indeks

43,0
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Izkazi prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazani prihodki in odhodki po
načelu poslovnega dogodka, v obdobju od 1.1. do 31.12.2011 ter primerjava s predhodnim
letom.
členitev
podskupin
kontov
naziv podskupine kontov
1
2
A) prihodki od poslovanja (860=861+862863+864)

oznaka
za
znesek AOP
tekoče leto
3
4

znessek predhodno
leto
5

indeks
6

860

3.232.516

3.187.099

101,4

prihodki od prodaje proizvodov in storitev
povečanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje
zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje
prihodki od prodaje blaga in materiala
B) finančni prihodki
C) drugi prihodki
Č) prevrednotovalni poslovni prihodki
(867=868+869)
prihodki od prodaje osnovnih sredstev

861

3.232.516

3.187.099

101,4

862

0

0 #DIV/0!

863
864
865
866

0
0
352
1.233

0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
608
57,9
28 4.403,6

867
868

0
0

0 #DIV/0!
0 #DIV/0!

869

0

0 #DIV/0!

870

3.234.101

3.187.735

101,5

871

606.547

622.230

97,5

del 464

drugi prevrednotovalni poslovni prihodki
D) celotni prihodki
(870=860+865+866+867)
E) stroški blaga, materiala in storitev
(871=872+873+874)
nabavna vrednost prodanega materiala in
blaga
stroški materiala
stroški storitev
F) stroški dela (875=876+877+878)
plače in nadomestila plač

872
873
874
875
876

0
146.472
460.075
2.595.801
2.020.776

0 #DIV/0!
136.870
107,0
485.360
94,8
2.532.145
102,5
1.957.402
103,2

del 464
del 464
462
463
465
467
468

prispevki za socialno varnost delodajalcev
drugi stroški dela
G) amortizacija
H) rezervacije
J) drugi stroški
K) finančni odhodki
L) drugi odhodki

877
878
879
880
881
882
883

325.870
249.155
18.452
0
5.164
31
419

316.797
102,9
257.946
96,6
8.003
230,6
0 #DIV/0!
21.418
24,1
0 #DIV/0!
160
261,9

760

761
763

del 764
del 764

del 466
460
461
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M) prevrednotovalni poslovni odhodki
(884=885+886)

884

686

del 469

odhodki od prodaje osnovnih sredstev

885

0

del 469

ostali prevrednotovalni poslovni odhodki

886

686

1.422

48,2

N) celotni odhodki
(887=871+875+879+880+881+882+883+884)

887

3.227.100

3.185.378

101,3

O) presežek prihodkov (888=870-887)

888

7.001

2.357

297,0

P) presežek odhodkov (889=887-870)

889

0

0 #DIV/0!

del 80

davek od dohodka pravnih oseb

890

0

0 #DIV/0!

del 80

presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka (891=888890)

891

7.001

del 80

presežek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
(892=(889+890) oz. (890-888)

892

0

0 #DIV/0!

presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja

893

0

0 #DIV/0!

povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju (celo
število)
število mesecev poslovanja

894
895

99
12

1.422

48,2

0 #DIV/0!

2.357

100
12

297,0

99
100

11.4.1. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov
V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2011 so prikazani prihodki za tekoče poslovanje
knjižnice, v skladu z računovodskimi predpisi. 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 98, kot sredstva,
prejeta v upravljanje. Ob nakupu knjižničnega gradiva in opreme (osnovnih sredstev in
drobnega inventarja) se amortizacija pokriva v breme navedenih sredstev in nima vpliva na
izkaz prihodkov in odhodkov oziroma rezultat poslovanja.
Stroški dela
Pri izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov smo upoštevali veljavno zakonodajo, Zakon o
sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Aneks h Kolektivni
pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in drugo spremljajočo plačno
zakonodajo.
Mariborska knjižnica poleg javnih sredstev za izvajanje javne službe pridobiva sredstva tudi s
prodajo blaga in storitev na trgu ter nejavna sredstva za izvajanje javne službe.
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V skladu z 22. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbo o delovni uspešnosti
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Pravilnikom o določitvi obsega sredstev za plačilo
delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih
prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na
trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture, in Pravilnikom o
delovni uspešnosti Mariborske knjižnice, je del tako pridobljenih sredstev porabila za
izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih
prihodkov za izvajanje javne službe. Za določitev obsega sredstev smo upoštevali 25 % vseh
nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe, kamor sodijo predvsem: zamudnine, opomini,
članarine, odškodnine za gradivo, medknjižnična izposoja, rezervacije gradiva, uporaba
računalnika, poizvedbe, strokovno svetovanje, prejete donacije za pokrivanje stroškov javne
službe. Letni obseg sredstev za delovno uspešnost iz navedenega naslova je znašal 38.560,24
EUR I. bruto. Za leto 2011 smo izplačali delovno uspešnost v višini 77 % dovoljenega
obsega, 29.829,03 EUR I. bruto. Višina delovne uspešnosti posameznemu zaposlenemu je
bila izplačana glede na letno oceno in maso sredstev za delovno uspešnost v skladu z
določbami Pravilnika o delovni uspešnosti Mariborske knjižnice.
Med stroški dela, ki so v letu 2011 znašali 2.595.801,34 EUR, so zajete plače I. bruto,
prispevki na plače in drugi osebni prejemki zaposlenih. Stroški dela so predstavljali 67,1 %
vseh izdatkov in so bili za 1,4 % višji kot leta 2010. Plače smo obračunali in izplačali za
povprečno 95 redno zaposlenih in 4 zaposlene preko programov javnih del.
Povprečna bruto plača (I. bruto) je v letu 2011 znašala 1.700,99 EUR in je bila za 0,04 %
nižja kot leta 2010, ko je znašala 1.701,70 EUR. Povprečna mesečna bruto plača v letu 2011
(podatek za obdobje januar-november) je v Republiki Sloveniji znašala 1.522,70 EUR (Vir:
URL RS, št. 8/2012).
Stroški dela
I. bruto
prispevki na plače
drugi izdatki za zaposlene
Razdelitev drugih izdatkov
regres za letni dopust
povračila stroškov prehrane med delom
povračila stroškov prevoza na delo in iz dela
jubilejne nagrade
odpravnine ob upokojitvi
solidarnostne pomoči
premije kolektivnega dod. pokoj. zavarov.
kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev

2.595.801,34
2.020.775,97
325.870,23
249.155,14

100,00
77,85
12,55
9,60

249.155,14
68.162,00
77.437,84
50.072,11
1.732,54
10.672,95
2.310,04
38.091,46
676,20

100,00
27,36
31,08
20,10
0,70
4,28
0,93
15,29
0,27
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Stroški materiala
V spodnji preglednici so prikazani stroški materiala po posameznih postavkah za leto 2011 in
primerjava z letom 2010. Iz preglednice so razvidni deleži znotraj stroškov materiala in tudi
primerjava med letoma. Celotni stroški materiala so v letu 2011 znašali 146.471,91 EUR in
so bili v primerjavi z letom 2010 višji za 4,06 %. Največji delež stroškov materiala
predstavljajo stroški ogrevanja, ki so znašali 39.309,94 EUR (26,84 % vseh stroškov
materiala), sledijo jim stroški električne energije v višini 35.523,03 EUR z 24,25 % in stroški
goriva za motorna vozila v višini 16.902,40 EUR in 11,54 %. Stroški materiala, na katere smo
z racionalno rabo in varčevalnimi ukrepi vplivali, se v letu 2011 niso bistveno povečali.
Visok indeks pri stroških drobnega inventarja je nastal zaradi nabave omaric za prvo pomoč,
ki smo jih morali nabaviti in so predpisane s predpisi iz varstva pri delu.
Stroški materiala skupaj
material za opremo knjižničnega gradiva

146.471,91
14.659,45

100,00

104,06

10,01

140.755,31
17.225,37

183,30

85,10

material za izposojo

17.603,42

12,02

9.603,69

material za čiščenje

38,87

0,03

207,62

18,72

1.827,72

1,25

3.484,50

52,45

13.230,14

9,03

15.392,61

85,95

4.353,37

2,97

3.676,68

118,40

stroški ogrevanja

39.309,94

26,84

35.972,59

109,28

goriva in maziva za prevozna sredstva

16.902,40

11,54

17.188,53

98,34

električna energija

35.523,03

24,25

35.992,09

98,70

1,56

455,57

502,47

0,50

1.556,06

47,20

material za vzdrževanje opreme
pisarniški material
material za prireditve in razstave

stroški drobnega inventarja
drugi stroški materiala

2.289,09
734,48

Stroški storitev
Stroški storitev so v letu 2011 znašali 460.074,81 EUR in so v primerjavi z letom 2010 nižji
za 41.476,84 EUR oziroma 8,2 %. Največji delež stroškov storitev zajemajo stroški čiščenja
prostorov v višini 115.528,39 EUR oziroma 25,11% vseh stroškov storitev. Sledijo jim stroški
najemnin v višini 42.404,86 EUR z 9,22 % in stroški avtorskih honorarjev v višini 37.679,29
EUR in 8,19 %. Vsi stroški storitev so v nadaljevanju prikazani po postavkah, deležih in
primerjava z letom 2010.
2011
stroški storitev skupaj
telefonske storitve

460.071,81
13.374,54

odstotek
100,00

2010

indeks
11/10

2,91

501.551,65
15.421,16

91,73

stroški najetih računalniških linij

33.632,04

7,31

33.153,72

101,44

poštnina in kurirske storitve

13.069,61

2,84

13.920,69

93,89

tekoče vzdrževanje računalniške in komunik. opreme

17.549,54

3,81

12.700,40

138,18

86,73
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9.144,86

1,99

28.047,86

32,60

2,52

11.587,42

100,05

9,22

43.061,46

98,48

3,24

15.021,49

99,38

4,72

21.854,96

99,40

25,11

109.664,98

105,35

13.396,25

2,91

9.384,18

142,75

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

3.539,22

0,77

3.543,24

99,89

voda

1.261,23

0,27

1.222,62

103,16

odvoz smeti

6.695,44

1,46

6.687,07

100,13

stroški medknjižnične izposoje

1.066,36

0,23

1.385,34

76,97

pristojbine za registracijo vozil

523,11

103,12

tekoče vzdrževanje in popravila vozil

11.593,72

najemnine za poslovne prostore

42.404,86

obratovalni stroški

14.928,21

storitve varovanja zgradb in prostorov

21.723,26
115.528,39

stroški čiščenja
druge najemnine, zakupnine in licenčnine

0,11

507,29

7.178,13

1,56

7.055,40

101,74

zavarovalne premije za opremo

10.942,79

2,38

8.700,20

125,78

storitve - prireditve in razstave

3.194,59

0,69

2.653,41

120,40

dnevnice

2.592,60

0,56

5.017,30

51,67

nočnine

2.022,81

0,44

3.599,65

56,19

prevozni stroški za službena potovanja

1.035,40

0,23

4.938,11

20,97

0,14

738,07

85,90
52,61

zavarovalne premije za motorna vozila

drugi izdatki za službena potovanja
stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih

633,99

3,11

27.219,12

2.880,00

0,63

2.760,00

104,35

562,47

0,12

1.238,40

45,42

stroški storitev organizacijam za plačilni promet

2.538,32

0,55

2.631,49

96,46

članarine

1.319,04

0,29

1.481,04

89,06

stroški reklame in propagande

6.983,20

1,52

6.034,64

115,72

založniške in tiskarske storitve

18.826,54

4,09

19.699,30

95,57

drugi stroški storitev

26.397,52

5,74

37.586,76

70,23

0,04

197,34

98,23

0,24

2.387,09

45,85

0,05

552,73

45,17

8,19

39.897,72

94,44

stroški zdravniških pregledov
reprezentanca

druge storitve komunikacij in komunale
plačila po podjemnih pogodbah
pačila po podjemnih pogodbah - posebni davek
plačila avtorskih honorarjev

14.319,58

193,84
1.094,38
249,68
37.679,29

Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih so znašali 20.604,38 EUR in so bili za polovico
nižji kot leta 2010. Stroški izobraževanja na zaposlenega so znašali le 208,12 EUR, ker smo
jih omejili na najnujnejša. V letu 2011 sta opravila strokovni izpit iz bibliotekarske stroke
dva zaposlena. Strokovnega izobraževanja so se udeležili delavci glede na potrebe delovnega
procesa. Med stroški izobraževanja so zajete naslednje postavke:
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strokovno izobraževanje zaposlenih (kotizacije, šolnine)

14.319,58

69,50

dnevnice

2.592,60

12,58

nočnine

2.022,81

9,82

prevozni stroški za službena potovanja

1.035,40

5,03

633,99

3,08

drugi izdatki za službena potovanja

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, so prikazani prihodki in odhodki
po 16. členu pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Pri
pripoznavanju prihodkov in odhodkov v izkazu smo upoštevali načelo denarnega toka plačane realizacije. Načelo denarnega toka pomeni, da je prihodek oziroma odhodek nastal,
ko sta izpolnjena dva pogoja. Poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov
oziroma odhodkov, je nastal in denar je prejet oziroma izplačan.
členitev
kontov
1

naziv konta
2
I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)
1.PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(402=403+420)
A. prihodki iz sredstev javnih financ
(403=404+407+410+413+418+419)

del 7400
del 7400
del 7401
del 7401

del 7402
del 7402

del 7403
del 7403
del 7404

a. prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)
prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
b. prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)
prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
c. prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(410=411+412)
prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo
porabo
prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
d. prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(413=414+415+416+417)
prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

oznaka
za AOP
3

znesek
predhodno
leto
5

znesek
tekoče leto
4

401

3.771.286

3.928.322

402

3.741.741

3.894.137

403

3.573.929

3.731.896

404
405
406
407
408
409

351.053
87.105
263.948
3.222.876
2.890.390
332.486

363.271
135.653
227.618
3.368.625
2.881.555
487.070

410

0

0

411
412

0
0

0
0

413
414
415
416

0
0
0
0

0
0
0
0
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del 7404
del 740
741

del 7130
del 7102
del 7100
del 7141
72
730
731
732
786
787

del 7310
del 7102
del 7103
del 7100
del 7141

del 4000
del 4001
del 4002
del 4003
del 4004
del 4005
del 4009

del 4010
del 4011
del 4012
del 4103
del 4105

prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
e. prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
f. prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
B. drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne
službe
prejete obresti
prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
kapitalski prihodki
prejete donacije iz domačih virov
prejete donacije iz tujine
donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU (431=432+433+434+435+436)
prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
prejete obresti
prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja
prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe
II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
A. plače in drugi izdatki zaposlenim
(439=440+441+442+443+444+445+446)
plače in dodatki
regres za letni dopust
povračila in nadomestila
sredstva za delovno uspešnost
sredstva za nadurno delo
plače za delo nerezidentov po pogodbi
drugi izdatki zaposlenim
B. prispevki delodajalcev za socialno varnost
(447=448+449+450+451+452)
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
prispevek za zdravstveno zavarovanje
prispevek za zaposlovanje
prispevek za starševsko varstvo
premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

MK/0 Zapis 76

417
418

0
0

0
0

419

0

0

420

167.812

162.241

421
422

155.591
356

152.419
352

423
424
425
426
427
428
429
430

0
10.730
0
535
600
0
0
0

0
7.920
12
1.038
500
0
0
0

431
432
433
434

29.545
29.545
0
0

34.185
34.185
0
0

435
436
437

0
0
3.928.043

0
0
3.904.268

438

3.898.498

3.870.083

439
440
441
442
443
444
445
446

2.234.805
1.979.164
68.162
127.554
38.813
657
0
20.455

2.196.436
1.941.120
67.349
121.774
41.079
12.665
0
12.449

447
448
449
450
451

363.036
177.903
143.817
1.216
2.027

359.111
177.197
141.933
1.199
1.999

452

38.073

36.783
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del 4020
del 4021
del 4022
del 4023
del 4024
del 4025
del 4026
del 4027
del 4028
del 4029
403
404
410
411
412
413

4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209

del 400
del 401
del 402

C. izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
pisarniški in splošni material in storitve
posebni material in storitve
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
prevozni stroški in storitve
izdatki za službena potovanja
tekoče vzdrževanje
poslovne najemnine in zakupnine
kazni in odškodnine
davek na izplačane plače
drugi operativni odhodki
D. plačila domačih obresti
E. plačila tujih obresti
F. subvencije
G. transferi posameznikom im gospodinjstvom
H. transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
I. drugi tekoči domači transferi
J. investicijski odhodki
(470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)
nakup zgradb in prostorov
nakup prevoznih sredstev
nakup opreme
nakup drugih osnovnih sredstev
novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
investicijsko vzdrževanje in obnove
nakup zemljišč in naravnih bogastev
nakup nematerialnega premoženja
študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor, investicijski inženiring
nakup blagovnih rezerv in investicijskih zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU (481=482+483+484)
A. plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu
B. prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu
C. izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(485=401-437)
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKII
(486=437-401)

MK/0 Zapis 76

453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469

588.112
241.734
25.769
109.548
30.528
4.515
36.668
75.835
58
0
63.457
0
0
0
0
0
0

627.140
244.230
23.622
105.325
36.631
13.687
53.968
76.154
40
0
73.483
0
0
0
0
0
0

470
471
472
473
474
475
476
477
478

712.545
0
0
6.207
686.944
0
17.789
0
1.605

687.396
0
0
65.682
598.606
0
10.004
0
13.104

479
480

0
0

0
0

481

29.545

34.185

482

0

0

483

0

0

484

29.545

34.185

485

0

24.054

486

156.757

0
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Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb prikazuje podatke o danih posojilih in prejetih
vračilih ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev, in prejemke iz naslova prodaje
teh deležev. V Mariborski knjižnici navedenih poslovnih dogodkov nismo beležili.

členitev
kontov
1

750
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
751
440
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
441

naziv konta
2
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(500=501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)
prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
prejeta vračila danih posojil od javnih skladov
prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so
v lasti države ali občin
prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij
prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
prejeta vračila danih posojil od občin
prejeta vračila danih posojil - iz tujine
prejeta vračila danih posojil - državnemu zboru
prejeta vračila danih posojil od javnih agencij
prejeta vračila plačanih poroštev
prodaja kapitalskih deležev
V. DANA POSOJILA
(512=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)
dana posojila posameznikom in zasebnikom
dana posojila javnim skladom
dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti
države ali občin
dana posojila finančnim institucijam
dana posojila privatnim podjetjem
dana posojila občinam
dana posojila v tujino
dana posojila državnemu zboru
dana posojila javnim agencijam
plačila zapadlih poroštev
povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524=500-512)
VI/2 DANA MINS PREJETA POSOJILA (525=512-500)

znesek tekoče leto
4

znesek predhodno
leto
5

500
501
502

0
0
0

0
0
0

503
504
505
506
507
508
509
510
511

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

512
513
514

0
0
0

0
0
0

515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

oznaka za
AOP
3
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Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
V izkazu računa financiranja se izkazujejo podatki o prejetih zneskih iz najetih posojil in
podatki o odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju. V letu 2011 nismo imeli
najetih posojil.
členitev
kontov
1
50
500
5001
5002
del 5003
del 5003
del 5003
del 5003
del 5003
501
55
550
5501
5502
del 5503
del 5503
del 5503
del 5503
del 5503
551

naziv konta
2
VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559)
domače zadolževanje
(551=552+553+554+555+556+557+558)
najeti krediti pri poslovnih bankah
najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
najeti krediti pri državnem proračunu
najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti
najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja
najeti krediti pri drugih javnih skladih
najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
zadolževanje v tujini
VIII. ODPLAČILA DOLGA (560=561+569)
odplačila domačega dolga
(561=562+563+564+565+566+567+568)
odplačila dolga poslovnim bankam
odplačila dolga drugim finančnim institucijam
odplačila dolga državnemu proračunu
odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti
odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja
odplačila dolga drugim javnim skladom
odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem
odplačila dolga v tujino
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570=550-560)
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571=560550)
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(572=(485+524+570) - (486+525+571))
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH (573=(486+525+571) (485+524+570))

oznaka za
AOP
3

znesek tekoče leto
4

znesek predhodno leto
5

550

0

0

551
552
553
554
555
556
557
558
559
560

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

561
562
563
564
565
566
567
568
569
570

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

571

0

0

572

0

24.054

573

156.756

0
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Izkaz prikazuje prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke od
prodaje blaga in storitev na trgu, razčlenjene po vrstah prihodkov in odhodkov. Stroške
knjižnice, ki jih ni mogoče neposredno uvrstiti v dejavnost javne službe ali tržno dejavnost,
delimo med dejavnosti po kriteriju razmerja med prihodki obeh dejavnosti.

členitev
podskupin
kontov
1

760

761
762
763

del 764
del 764

del 466
460
461
del 464
del 464
del 464
462
463
465
467
468

del 469
del 469

naziv podskupine kontov
2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(660=661+662-663+664)
prihodki od prodaje proizvodov in storitev
povečanje vrednosti zalog in nedokončane
proizvodnje
zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje
prihodki od prodaje blaga in materiala
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI (666=668+669)
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
drugi prevrednotovalni poslovni prihodki
D) CELOTNI PRIHODKI
(670=660+665+666+667)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV (671=672+673+674)
nabavna vrednost prodanega materiala in blaga
stroški materiala
stroški storitev
STROŠKI DELA (675=676+677+678)
plače in nadomestila plač
prispevki za socialno varnost delodajalcev
drugi stroški dela
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI (684=685+686)
odhodki od prodaje osnovnih sredstev
ostali prevrrednotovalni poslovni odhodki

oznaka
za AOP
3

znesek - prihodki
in odhodki za
izvajanje javne
službe
4

znesek - prihodki
in odhodki od
prodaje blaga in
storitev na trgu
5

660
661

3.202.971
3.202.971

29.545
29.545

662

0

0

663
664
665
666

0
0
352
1.233

0
0
0
0

667
668
669

0
0
0

0
0
0

670

3.204.556

29.545

671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683

577.002
0
144.995
432.007
2.595.801
2.020.776
325.870
249.155
18.452
0
5.164
31
419

29.545
0
1.477
28.068
0
0
0
0
0
0
0
0
0

684
685
686

686
0
686

0
0
0
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del 80

N) CELOTNI ODHODKI
(687=671+675+679+680+681+682+683+684)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688=670-687)
P) PRESEŽEK ODHODKOV (689=687-670)
davek od dohodka pravnih oseb

687
688
689
690

3.197.555
7.001
0
0

29.545
0
0
0

del 80

presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka (691=688-690)

691

7.001

0

692

0

0

693

0

0

oznaka
znesek
za AOP tekoče leto

znesek
predhodno
leto

indeks

5

6

presežek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
(692=(689+690) oz. (690-688))
presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen
pokritju odhodkov obračunskega obdobja

del 80

11.5.
členitev
skupine
kontov
1

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15

Bilanca stanja

naziv skupine kontov
2
A) dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
(001=002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
popravek vrednosti neopredmetenih sredstev
nepremičnine
popravek vrednosti nepremičnin
oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev
dolgoročne finančne naložbe
dolgoročno dana posojila in depoziti
dolgoročne terjatve iz poslovanja
terjatve za sredstva dana v upravljanje
B) kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne
časovne razmejitve
(012=013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive
vrednostnice
dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
kratkoročne terjatve do kupcev
dani predujmi in varščine
kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega
načrta
kratkoročne finančne naložbe

3

4

001

646.483

717.061

90

002
003
004
005
006

7.744
7.277
1.012.503
466.804
8.848.832

9.711
7.152
1.012.503
436.429
8.356.885

80
102
100
107
106

007
008
009
010
011

8.748.515
0
0
0
0

8.218.457
0
0
0
0

106
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

012

480.145

512.620

94

013

142

154

92

014
015
016

91.251
766
0

253.580
589
59

36
130
0

017
018

376.593
0

250.542
0

150
#DIV/0!
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16
17
18
19

30
31
32
33
34
35
36
37
99

20
21
22
23
24
25
26
28
29

kratkoročne terjatve iz financiranja
druge kratkoročne terjatve
neplačani odhodki
aktivne časovne razmejitve
C) zaloge
(023=024+025+026+027+028+029+030+031)
obračun nabave materiala
zaloge materiala
zaloge drobnega inventarja in embalaže
nedokončana proizvodnja in storitve
proizvodi
obračun nabave blaga
zaloge blaga
druge zaloge
I. AKTIVA SKUPAJ (032=001+012+023)
aktivni konti izvenbilančne evidence
D) kratkoročne obveznosti in pasivne časovne
razmejitve
(034=035+036+037+038+039+040+041+042+043)

019
020
021
022

0
11.393
0
0

0
7.696
0
0

#DIV/0!
148
#DIV/0!
#DIV/0!

023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.126.628
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.229.681
12.840

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
92
0

034

384.811

451.821

85

kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
kratkoročne obveznosti do zaposlenih
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega načrta
kratkoročne obveznosti do financerjev
kratkoročne obveznosti iz financiranja
neplačani prihodki
pasivne časovne razmejitve

035
036
037
038

0
206.901
111.483
37.105

0
210.843
183.486
36.977

#DIV/0!
98
61
100

039
040
041
042
043

10.956
0
0
0
18.366

6.674
0
0
0
13.841

164
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
133

044
045
046
047
048
049

741.817
0
0
21.542
0
0

777.860
0
0
8.492
0
0

95
#DIV/0!
#DIV/0!
254
#DIV/0!
#DIV/0!

050

0

0

#DIV/0!

051
052
053
054
055

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

9410

E) lastni viri in dolgoročne obveznosti
(044=045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059)
splošni sklad
rezervni sklad
dolgoročne pasivne časovne razmejitve
dolgoročne rezervacije
sklad namenskega premoženja v javnih skladih
sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega
prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva

9411
9412
9413
96
97

sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega
prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe
presežek prihodkov nad odhodki
presežek odhodkov nad prihodki
dolgoročne finančne obveznosti
druge dolgoročne obveznosti

90
91
92
93
940

MK/0 Zapis 76
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980
981
985
986
99

obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva
obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
presežek prihodkov nad odhodki
presežek odhodkov nad prihodki
I. PASIVA SKUPAJ (060=034+044)
pasivni konti izvenbilančne evidence

MK/0 Zapis 76

056
057
058
059
060
061

713.274
0
7.001
0
1.126.628
0

768.818
0
550
0
1.229.681
12.840

93
#DIV/0!
1.273
#DIV/0!
92
0

11.5.1. Pojasnila pomembnejših postavk bilance stanja
V bilanci stanja so prikazani podatki o sredstvih in obveznostih do virov sredstev na koncu
obračunskega obdobja, na dan 31.12.2011. Podatki o sredstvih in obveznostih so razčlenjeni
glede na vrsto in ročnost. Prikazano je stanje tekočega in predhodnega leta ter primerjava,
prikazana z indeksom rasti.
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
V letu 2011 smo za obnove, nabavo ter investicijsko vzdrževanje opreme porabili 23.097,11
EUR. Od tega smo nabavili za 74,50 EUR knjižnične opreme (pohištvo), za 7.592,51 EUR
računalniške in programske opreme ter za 3.030,10 EUR strojev in naprav. Za investicijsko
vzdrževanje opreme smo porabili 12.400,00 EUR.
Viri sredstev za nabavo opreme so bili: sredstva pridobljena z zaračunavanjem storitev javne
službe (lastni prihodki) 6.046,11 EUR, sredstva Ministrstva za kulturo 4.651,00 EUR in
sredstva Mestne občine Maribor 12.400,00 EUR.
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva smo amortizirali posamično z
uporabo amortizacijskih stopenj po Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Drobni inventar smo 100 % odpisali ob nabavi.
Amortizacijo opreme v višini 79.306,99 EUR smo pokrili iz obveznosti za neopredmetena
sredstva in opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 60.744,66 EUR, iz
prihodkov, pridobljenih z zaračunavanjem storitev iz opravljanja javne službe v višini
18.367,09 EUR in iz dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za osnovna sredstva v višini
195,24 EUR.
Amortizacijo knjižničnega gradiva v vrednosti 621.281,26 EUR smo pokrili v breme
obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 621.195,96 EUR, in v breme lastnih
sredstev 85,30 EUR.
Oprema, vodena v registru osnovnih sredstev je že precej zastarela in iztrošena. Odpisana je v
višini 93,5 %. Opreme v enotah Duplek, Hoče in Kamnica nimamo v upravljanju in vodene v
poslovnih knjigah oziroma registru osnovnih sredstev. Nepremičnini, stavba Osrednje
knjižnice na Rotovškem trgu in stavba knjižnice Nova vas (oba oddelka), sta odpisani
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oziroma amortizirani v višini 46,1 %. Ostalih nepremičnin (stavb), kjer delujejo enote
knjižnice, nimamo v upravljanju.
Inventurna komisija je, s stanjem na dan 31.12.2011, popisala vsa sredstva in obveznosti do
virov sredstev. Komisija ni ugotovila odstopanj med dejanskim in knjižnim stanjem opreme,
ki jo je izvedla s čitalcem črtne kode. Po poročilu in sklepih smo odpisali nekaj zastarelih,
iztrošenih računalnikov in tiskalnikov ter pohištvo (police, vitrine, omare), ki ni bilo več
primerno za uporabo. Vsa odpisana oprema je bila v celoti amortizirana in brez sedanje
vrednosti. Po sklepu smo odpisali terjatev za predujme za knjige, v višini 58,78 EUR, do
Slovenske založbe. Založba je bila likvidirana, kar smo ugotovili iz poslovnega registra in
registra transakcijskih računov, zato terjatve ni bilo možno izterjati.

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

znesek
ozna nabavna
ka za vrednost
AOP (1.1.)

naziv
1

2

I. neopredmetena
sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v upravljanju
(700=701+702+703+70
4+705+706+707)

700

A. dolgoročno odloženi
stroški

701

1.968

B. dolgoročne
premoženjske pravice

702

C. druga neopredmetena
sredstva

703

D. zemljišča

704

E. zgradbe

705

F. oprema

706

G. druga opredmetena
osnovna sredstva
II. neopredmetena
sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v lasti
(708=709+710+711+71
2+713+714+715)
A. dolgoročno odloženi
stroški
B. dolgoročne
premoženjske pravice
C. druga neopredmetena
sredstva
D. zemljišča

3

znesek
popravek
vrednosti
(1.1.)

znesek
povečan
je NV

znesek
povečanje
PV

znesek
zmanjša
nje NV

4

5

6

7

9.379.100 8.662.0390

znesek
znesek
zmanjšanje amortiza
PV
cije
8

9

znesek neodpisan
a vrednost
(31.12.)

znesek prevredn
otenje
zaradi
okrepitve

znesek prevred
notenje
zaradi
oslabitv
e

10 (3-4+56-7+8-9)

11

12

639.752

9.741

140.031

140.031

700.589

646.483

0

0

0

7.773

9.741

0

0

0

0

0

0

7.744

7.152

0

0

0

0

125

467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.012.503

436.429

0

0

0

0

30.375

545.699

0

0

1.083.733

945.306

5.011

0

30.744

30.744

43.121

100.317

0

0

707

7.273.152

7.273.152

626.968

0

109.287

109.287

626.968

0

0

0

708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

711

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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E. zgradbe

713

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F. oprema

714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G. druga opredmetena
osnovna sredstva

715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. neopredmetena
sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v finančnem
najemu
(716=717+718+719+72
0+721+722+723)

716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Dolgoročno odloženi
stroški
B. dolgoročne
premoženjske pravice

718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. druga neopredmetena
sredstva

719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. zemljišča

720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. zgradbe

721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F. oprema
G. druga opredmetena
osnovna sredstva

722

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kratkoročna sredstva
Denarna sredstva zajemajo:
- gotovino v blagajni v višini 141,71 EUR,
- sredstva na podračunu pri UJP Slovenska Bistrica v višini 91.251,10 EUR.
Terjatve do kupcev na dan 31.12.2011 znašajo 766,10 EUR.
Med kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupini 14, so
zajete terjatve v višini 376.593,26 EUR. Nanašajo se na sredstva za plače, materialne stroške
in knjižnično gradivo, ki jih za leto 2011 dolgujejo občinski in državni proračun:
- konto 140
4.178,43 EUR,
- konto 141
357.182,62 EUR, od tega: Občina Hoče Slivnica 11.267,05EUR,
Občina Lovrenc na Pohorju 4.893,21 EUR, Občina Šentilj 2.270,79 EUR, Mestna
občina Maribor 308.534,63 EUR, Občina Ruše 5.681,86 EUR, Občina Kungota
9.450,00 EUR, Občina Duplek 15.088,58 EUR.
- konto 142
582,09 EUR,
- konto 143
14.610,40 EUR
- konto 145
39,72 EUR.
V bilanci stanja so izkazane še druge terjatve in sicer do Zavoda za zdravstveno zavarovanje,
za refundacije boleznin (10.797,68 EUR), terjatve za vstopni DDV (127,67 EUR) in terjatve
do zavarovalnice (467,84 EUR), v skupni višini 11.393,19 EUR.
Med neporavnanimi terjatvami ni pomembnih ali večjih zneskov pri posameznem dolžniku.
Vsem dolžnikom so bili poslani opomini in IOP obrazci. V letu 2012 bomo nadaljevali s
spremljanjem terjatev in opominjanjem.
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Kratkoročne obveznosti
Na kontih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajete plače I. bruto in obveznosti za delo
po podjemnih pogodbah za mesec december 2011, v višini 206.900,89 EUR. Obveznosti so
bile poravnane v januarju 2012.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2011 znašale 111.482,63 EUR, z
zapadlostjo januarja 2012.
Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 37.105,01 EU so zajete:
- obveznosti za prispevke na plače in javna dela v znesku 31.280,84 EUR,
- obveznosti za davek na dodano vrednost 2.592,00 EUR,
- ostale kratkoročne obveznosti (prehrana, prevoz na delo, delo po podjemni pogodbi) za
12/11 v višini 3.232,17 EUR.
Kratkoročne obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov znašajo
10.956,37 EUR.
Na kontih pasivnih časovnih razmejitev (začasno odloženi prihodki) so zajeta sredstva v višini
18.365,93 EUR. Namenjena bodo pokrivanju stroškov univerze za tretje življenjsko obdobje
(članarine – 4.085,93 EUR), do zaključka študijskega leta, konec maja 2012, pokritju
stroškov izdelave dokumentacije za opremo Knjižnice Ruše (5.280,00 EUR) in izdajo
monografije v okviru projektov EPK (9.000,00 EUR). Med prihodke jih bomo prenesli, ko
bodo nastali stroški.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 21.542,00 EUR so oblikovane iz donacij za
opredmetena osnovna sredstva ter neplačanih prispevkov in nagrade za preseganje kvote za
invalide nad kvoto, v skladu s predpisi o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
Oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve za invalide nad kvoto bomo v naslednjih
obdobjih porabljali za pokrivanje plače invalida nad kvoto, ki ni financiran iz proračunskih
sredstev, in druge namene, določene s predpisi.
Na kontu 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki leta 2011, v višini 7.001,34 EUR.
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje (980) znašajo na dan 31.12.2011, 713.273,90
EUR in so razdeljena v:
- obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od Mestne občine Maribor 710.142,51
EUR,
obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od Občine Lovrenc na Pohorju 2.308,59
EUR,
obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od Občine Šentilj 822,80 EUR.
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Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
Dolgoročnih finančnih naložb in posojil nimamo.

vrsta naložb oziroma posojil

1

oznaka
za AOP

2

znesek
naložb
in danih
posojil
(1.1.)

3

znesek
popravk
ov
naložb in
danih
posojil
(1.1.)

4

znesek
poveč
anja
naložb
in
danih
posojil

5

znesek
povečan
j
popravk
ov
naložb
in danih
posojil

6

znesek
zmanjša
nja
naložb
in danih
posojil

7

znesek
zmanjšanj
a
popravkov
naložb in
danih
posojil

8

znesek
naložb
in danih
posojil
(31.12.)

znesek
popravk
ov
naložb
in danih
posojil
(31.12.)

knjigov
odska
vrednost
naložb
in danih
posojil
(31.12.)

znesek
odpisani
h naložb
in danih
posojil

9
(3+57)

10
(4+68)

11 (910)

12

I. dolgoročne finančne
naložbe
(800=801+806+813+814)

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. naložbe v delnice
(801=802+803+804+805)

801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. naložbe v delnice v javna
podjetja

802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. naložbe v delnice v
finančne institucije

803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. naložbe v delnice v
privatna podjetja

804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. naložbe v delnice v tujini

805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B naložbe v deleže
(806=807+808+809+810+8
11+812)

806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. naložbe v deleže v javna
podjetja

807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. naložbe v deleže v
finančne institucije

808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. naložbe v deleže v
privatna podjetja

809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.d.

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.o.o.

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. naložbe v deleže v tujini
C. naložbe v plemenite
kovine, drage kamne,
umetniška dela in
podobno
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D. druge dolgoročne
kapitalske naložbe
(814=815+816+817+818)

MK/0 Zapis 76

814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. druge dolgoročne
kapitalske naložbe doma

817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. druge dolgoročne
kapitalske naložbe v tujini

818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. dolgoročno dana posojila
posameznikom

821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. dolgoročno dana posojila
javnim skladom

822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. dolgoročno dana posojila
javnim podjetjem

823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. dolgoročno dana posojila
finančnim institucijam

824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. dolgoročno dana posojila
privatnim podjetjem

825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. dolgoročno dana posojila
drugim ravnem države

826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. dolgoročno dana posojila
državnemu proračunu

827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. namensko premoženje
preneseno javnim skladom
2. premoženje preneseno v
last drugim pravnim osebam
javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

II. dolgoročno dana
posojila in depoziti
(819=820+829+832+835)
A. dolgoročno dana
posojila
(820=821+822+823+824+8
25+826+827+828)

8. druga dolgoročno dana
posojila v tujino
B. dolgoročno dana
posojila z odkupom
vrednostnih papirjev
(829=830+831)
1. domačih vrednostnih
papirjev
2. tujih vrednostnih papirjev
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C. dolgoročno dani
depoziti (832=833+834)
1. dolgoročno dani depoziti
poslovnim bankam
2. drugi dolgoročno dani
depoziti
D. druga dolgoročno dana
posojila
III. skupaj (836=800+819)

11.6.
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0

0

0

0

0

Pojasnila, kateri cilji niso bili doseženi, in zakaj

Dragica Turjak, direktorica

V razmerah, ko se v javnem sektorju na vsakem koraku postavljajo omejitve in krčenja
proračunskih sredstev, postaja tveganje za nedoseganje zastavljenih ciljev vse večje. Omejitve
pri zaposlovanju in neuresničena plačna reforma iz leta 2008 ter ustavljena napredovanja
postavljajo zaposlene pred dejstvo, da delajo vedno večji obseg dela in imajo večje
obremenitve za manjše plačilo. To pomeni težje motiviranje zaposlenih. Motivacija pa upada
tudi zaradi kritičnih prostorskih razmer in zelo slabih delovnih pogojev, ki so v Mariborski
knjižnici dodatno tveganje. Poleg tega zmanjševanje sredstev posega že na raven
najosnovnejše dejavnosti, kot je nabava knjižničnega gradiva, zaradi česar smo na tem
področju prisiljeni sprejemati nepriljubljene odločitve, zmanjševati dotok novega gradiva,
odpovedovati periodike, kar med uporabniki povzroča nemalo slabe volje, zaposlenim pa
dodatne napore, s katerimi morajo pojasnjevati situacijo.
Cilji, na katere lahko vplivamo, so bili doseženi: kvalitetno opravljene storitve, skrb za vse
skupine prebivalcev, tudi ranljive in tiste s posebnimi potrebami, pozitivna rast kazalcev
uporabe klasičnih knjižničnih storitev in storitev na elektronskih medijih ter oddaljenem
dostopu.
Na področju investicijskega vzdrževanja je realizirano dokončanje prostora Knjižnice Duplek
in polovična realizacija prenove vhodov v Knjižnici Nova vas.
Posodobitve in nove nabave računalniške opreme so ostale skoraj v celoti nerealizirane, saj
kljub uspešni kandidaturi in izvedbi javnega naročila, proračunska sredstva tik pred
realizacijo niso bila zagotovljena.
Največji in najpomembnejši cilj – začetek investicije osrednje knjižnice ni bil realiziran, kljub
našim izjemnim vloženim naporom. V knjižnici smo že dalj časa pripravljeni tako na
preselitev na začasno lokacijo, prestavitev in ureditev komunikacij, na združevanje zbirk in
zaposlenih iz sedanjih petih ločenih lokacij in na ureditev IKT centra na Taboru, kot
predvideva projekt. Vlada se je januarja s sklepom zavezala za sofinanciranje v višini 10
milijonov EUR, vendar je realizacijo sklepa pogojevala s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Prav tu pa je projekt obstal na mrtvi točki, in sicer iz več razlogov: najprej je Mestna občina
Maribor zahtevala racionalizacijo projekta, zmanjšanje investicije iz prvotno načrtovanih 32
na 21,8 milijonov, kar je pomenilo dodatno projektiranje. Zelo dolgotrajno je bilo
pridobivanje soglasij sosedov za začasne služnosti pri prvi fazi gradbenega dovoljenja, kjer je
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varovanje gradbene jame predvideno po sistemu sidranja pod sosednje parcele. Poleg tega
eden od sosedov soglasja za služnost ni podal, zato je sledilo novo preprojektiranje dela
gradbene jame v območju njegovega solastništva. Na koncu pa se je zapletlo pri sami izdaji
gradbenega dovoljenja, ko je ta sosed kasneje kot stranka v postopku vložil pritožbo.
Gradbeno dovoljenje zdaj obravnava Ministrstvo za okolje in prostor.
V primeru, če se gradnja knjižnice ne bo začela v doglednem času, bo to pomenilo za
knjižnico, zaposlene in za uporabnike največje tveganje – knjižnico bo iz varnostnih razlogov
potrebno zapreti.

11.7.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Dragica Turjak, direktorica

Podpisana se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema
finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom
Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje
ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi
absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne
bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki
omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja
na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora
javnih financ v MARIBORSKI KNJIŽNICI, Rotovški trg 2, Maribor.
Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: notranja revizija dokumenta «Letno poročilo
Mariborske knjižnice 2010«
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: knjižnična mreža, razvoj, nabava in
obdelava gradiva, računovodstvo, vodenje kakovosti
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna,
nadzornih organov EU,…) za področja: notranja in zunanja presoja sistema vodenja
kakovosti po standardu ISO 9001:2008 – za celotno področje poslovanja
V MARIBORSKI KNJIŽNICI je vzpostavljen(o):
1. primerno kontrolno okolje
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
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2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tj. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je
način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne
aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno)
notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
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6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 2348250
Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: MODRA REVIZIJSKA HIŠA
d.o.o., Cesta na Brdo 51, 1000 Ljubljana
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto, na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086
mio evrov: da
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
19.12.2011
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
V letu 2011 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave
(navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):
- izvedba notranje revizije poslovanja - notranja revizija dokumenta Letno poročilo
Mariborske knjižnice 2010;
- notranja in zunanja certifikacijska presoja za standard ISO 9001 – 2008;
- spremembe internih pravilnikov v skladu z zakonskimi spremembami.
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih
še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in
predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):
- Velik dejavnik tveganja, v smislu nevarnosti za uporabnike in zaposlene, predstavljajo
neustrezni prostori osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Že v letu 2008 smo izvedli
prve aktivnosti za pridobitev novih ustreznejših prostorov, v letu 2009, 2010 in 2011
so se aktivnosti nadaljevale. Vloženega je bilo veliko dela, pridobljena je vrsta
soglasij, izdelana dokumentacija (Projektna naloga, Idejni projekt, Predinvesticijska
zasnova, Restavratorski načrt in Investicijski program, PGD, vloženo je gradbeno
dovoljenje), vendar na zapletene birokratske postopke nimamo vpliva, prav tako težko
vplivamo na zagotovitev potrebnih proračunskih sredstev. Za zdaj lahko verjamemo,
da je Mestni občini Maribor realizacije investicije še vedno prioriteta in da bo
postavka v NRP (načrt razvojnih projektov) ostala v rebalansu proračuna. Z vlado bo
glede sklepa o sofinanciranju, ki ga je januarja 2011 sprejela prejšnja, začeti pogovore
na novo.
- Pomembno tveganje je nazadostno število zaposlenih, omejitev zaposlovanja zaradi
finančnih omejitev, kar predstavlja neizpolnjevanje kadrovskih potreb Mariborske
knjižnice v skladu s standardi za splošne knjižnice. Tveganje obvladujemo s pomočjo
zaposlitev v programih javnih del in z zaposlitvami za določen čas. Ovira je tudi
omejitev oziroma nemožnost zaposlovanja prostovoljcev v Zakonu o knjižničarstvu.
Dragica Turjak, direktorica

