ZAPISNIK
1., konstitutivne seje strokovnega sveta Mariborske knjižnice, ki je bila v torek, 17. 5.
2011, na Rotovškem trgu 2.
Prisotni: mag. Barbara Kovář, Dragica Turjak, mag. Nina Hriberšek Vuk, Sandra Kurnik
Zupanič, Saša Šega Crnič, mag. Vlasta Stavbar
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Konstituiranje strokovnega sveta, izvolitev predsednika, namestnika.
Seznanitev z Letnim poročilom Mariborske knjižnice za leto 2010.
Seznanitev s predlogom Programa dela za 2011.
Razno.

AD 1:
Strokovni svet Mariborske knjižnice v novem petletnem mandatu (10. 3. 2011–10. 3. 2016)
sestavljajo:
 mag. Barbara Kovář, mag. Nina Hriberšek Vuk (predstavnici Mariborske knjižnice),
 Saša Šega Crnič, mag. Vlasta Stavbar (predstavnici Društva bibliotekarjev Maribor),
 Sandra Kurnik Zupanič (predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije).
Člani sveta so na konstitutivni seji za predsednico sveta izvolili mag. Nino Hriberšek Vuk, za
namestnico predsednice pa Sandro Kurnik Zupanič.

AD 2:
Zaradi različnih okoliščin, vezanih na imenovanje članov obeh svetov, so se člani strokovnega
sveta z letnim poročilom Mariborske knjižnice za leto 2010 seznanili, ko je poročilo že potrdil
svet zavoda Mariborske knjižnice. Člane sveta je v zvezi z letnim poročilom zanimalo:
 Ali so bili v letu 2010 zaznani kakšni izraziti trendi upada?
 Ali je katera od občin, ki financirajo dejavnost Mariborske knjižnice, pri plačevanju
svojega deleža še posebej problematična?
 Kako se obračunavajo stroški za bibliobus na območjih Lenarta in Slovenske Bistrice?
 Kako poteka izvajanje kakovosti?
Direktorica Dragica Turjak je pojasnila, da izrazitih trendov upada v minulem letu ni bilo
zaslediti, se pa kažejo nekoliko manjši deleži pri številu članov, obiskov in izposoji gradiva.

To je možno pripisati tudi zaprtosti določenih enot zaradi obnovitvenih del ter večdnevni
zaprtosti enot zaradi stavke javnih uslužbencev.
Financiranje s strani občin je iz leta v leto slabše. Nekatere občine ne izplačajo deleža za
nakup knjižničnega gradiva, za katerega so se obvezale v predhodno sklenjenih pogodbah. Še
posebej problematična je Občina Duplek, ki namerava v letošnjem letu krčiti tudi sredstva za
vzdrževanje. Glede sofinanciranja pri nakupu knjižničnega gradiva je prav tako problematičen
državni delež, saj se le-ta iz leta v leto manjša. Sandra Kurnik Zupanič je opozorila, da se
pripravlja nova zakonodaja, kjer bo to področje še manj natančno opredeljeno. Po njenem
mnenju bi lahko strokovni svet pripravil strokovna izhodišča oz. utemeljitve, ki bi bili dobra
osnova pri odpravljanju oz. omejevanju plačilne nediscipline občin. V zvezi s tem je strokovni
svet sprejel naslednji sklep:
Sandra Kurnik Zupanič članom sveta pošlje gradivo o predlogu Zakona o izvajanju
dejavnosti splošnega pomena, ki bo nadomestil obstoječi Zakon o zavodih. O predlogu
bomo razpravljali na naslednji seji strokovnega sveta.
Direktorica Dragica Turjak je prav tako pojasnila, da se stroški bibliobusa za območji
Slovenske Bistrice in Lenarta obračunavajo drugače, saj tamkajšnje občine financirajo nakup
gradiva v knjižnicah na območju, za bibliobus pa krijejo le stroške obratovanja.
Izvajanje sistema kakovosti poteka ustaljeno. 20. 5. 2011 bo potekala zunanja, obnovitvena
presoja. Direktorica je opozorila, da smo v lanskem letu ponovno sodelovali pri merjenju
organizacijske klime in da smo izvedli anketo o zadovoljstvu uporabnikov.
Člani strokovnega sveta smo na Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2010 podali
pozitivno mnenje. Dejavnost v minulem letu se je izvajala v skladu s strateškim načrtom ter
letnim programom Mariborske knjižnice.

AD 3:
V zvezi s predlogom programa za leto 2011 je člane zanimalo:
 Ali obstaja načrt, kako nadomestiti delež manjkajočih občinskih sredstev?
 Ali ima knjižnica izdelan načrt, kako pridobiti nove člane in povečati obisk, kar si je
zastavila v programu za leto 2011?
 Kako namerava knjižnica poskrbeti za dostop do knjižničnih storitev v času prenove
osrednje knjižnice?
 Kako knjižnica načrtuje postajališča bibliobusa?
Direktorica Dragica Turjak je pojasnila, da bi bil skrajni ukrep zaradi neplačevanja
zmanjšanje odpiralnega časa enot, čeprav bi se v tem primeru lahko pojavil problem
financiranja plač za zaposlene v enotah. Možen ukrep bi prav tako bilo krčenje dejavnosti in
prireditev. Vlasta Stavbar je opozorila, da bi morali javnost v primeru tovrstnih ukrepov na
primeren način obvestiti, zakaj jih je knjižnica morala uvesti. Direktorica je nadalje razložila,
da bomo nove uporabnike in potencialne člane skušali pridobivati na ustaljen način, torej s
promocijo knjižnice in njenih storitev. V času obnove osrednje knjižnice bo za izposojo
najverjetneje poskrbljeno na nadomestni lokaciji, prav tako obstaja načrt povečanja
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odpiralnega časa nekaterih enot v Mariboru. Vlasta Stavbar je predlagala, da bi lahko v času
zaprtosti enot na Rotovškem trgu pomoč ponudila Univerzitetna knjižnica Maribor, kar bi
lahko bil dober primer medknjižničnega sodelovanja. Strokovni svet je tako sprejel sklep:
Direktorica Dragica Turjak vzpostavi stik z vodstvom UKM ter se poskuša dogovoriti za
skupni sestanek, kjer bi se natančno opredelil način sodelovanja med knjižnicama.
Saša Šega Crnič je omenila, da se dobršno število ljudi z območja Maribora že sedaj vpisuje v
Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, v primeru zaprtosti osrednje knjižnice pa se bo
ta trend verjetno še povečal. Vlasta Stavbar je izrazila mnenje, da bi se v času prenove morale
povezati vse knjižnice v regiji ter si medsebojno pomagati.
Glede postajališč bibliobusa je direktorica Dragica Turjak razložila, da bo potrebno narediti
nov načrt ter postajališča 'prevetriti'. V ta namen je že bila narejena analiza.

AD 4:
Pod točko »Razno« ni bilo podano nobeno mnenje.

Zapisala: Nina Hriberšek Vuk
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