ZAPISNIK
3., redne seje strokovnega sveta Mariborske knjižnice, ki je bila v ponedeljek, 14. 11.
2011, na Rotovškem trgu 2.
Prisotni: mag. Barbara Kovář, Dragica Turjak, mag. Nina Hriberšek Vuk, Sandra Kurnik
Zupanič
Opravičili sta se: Saša Šega Crnič, mag. Vlasta Stavbar

Dnevni red:
1. Seznanitev s predlogom programa dela za 2012,
2. Problematika financiranja knjižnične dejavnosti, predlog uvedbe članarin,
3. Razno.

AD 1:
Predlog programa za leto 2012 je Mariborska knjižnica že poslala občinam, ki sofinancirajo
knjižnično dejavnost. V nadaljevanju bo pripravljen natančnejši vsebinski načrt, ki ga bo
strokovni svet obravnaval na eni od naslednjih sej. Prisotne članice strokovnega sveta so se s
Programom dela Mariborske knjižnice za 2012 seznanile, pripomb nanj pa niso imele.
AD 2:
Direktorica Dragica Turjak je pojasnila, da je potrebno pri uvajanju članarin temeljito
premisliti o prednostih in slabostih, se pogovoriti s financerji ter na ustrezen način obvestiti
uporabnike. Glede tega se je posvetovala tudi s predstavniki podjetja SPEM, ki je
specializirano za svetovanje na področju strateškega komuniciranja in odnosov z javnostmi.
Prav tako je potrebno pretehtati, ali bi pridobljena sredstva iz članarin (letni proračun bi na ta
način povečali za okrog 6%) sploh imela tolikšen pozitivni učinek glede na morebitne
negativne posledice. Ker članarin ne bi mogli uvesti z novim letom, bo knjižnica najverjetneje
morala najeti premostitveni kredit za kritje stroškov periodike.
Sklep: Strokovni svet podpira postopen proces priprave na uvedbo članarin na podlagi
predhodnih dogovorov s financerji in s pooblaščeno agencijo, specializirano za odnose z
javnostmi, ter z ustrezno seznanitvijo uporabnikov.

AD 3:
Direktorica Dragica Turjak je strokovni svet seznanila z dogajanjem okrog gradnje osrednje
knjižnice. Na postopek izdaje gradbenega dovoljenja za 1. fazo se je pritožil eden od
solastnikov, saj ga občina ni seznanila s spremembami v projektu. Pritožbe so možne do
polnoči današnjega dne (14. 11. 2011). Z vsemi, ki so se oz. se še bodo pritožili, se bo občina
poskušala pogovoriti.

Zapisala: Nina Hriberšek Vuk
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