ZAPISNIK
7. seje strokovnega sveta Mariborske knjižnice, ki je bila v četrtek, 28. 2. 2013 (9.00 – 10.
30), v upravi Mariborske knjižnice, Rotovški trg 2, Maribor.
Prisotni: mag. Barbara Kovář, Dragica Turjak, mag. Nina Hriberšek Vuk, Sandra Kurnik
Zupanič, dr. Vlasta Stavbar
Opravičila se je: Saša Šega Crnič
Denevni red:
1. Potrditev dnevnega reda in zapisnika 6. redne seje strokovnega sveta Mariborske
knjižnice,
2. Obravnava in potrditev Letnega poročila 2012.
3. Obravnava in potrditev usklajenega programa dela osrednje območne knjižnice,
4. Obravnava in potrditev Poslovnika strokovnega sveta,
5. Razno.

AD 1:
Članice strokovnega sveta so potrdile dnevni red in zapisnik 6. seje.
AD 2:
Direktorica Dragica Turjak je predstavila Letno poročilo 2012. Poudarila je problematiko
zmanjševanja proračunskih sredstev in prostorske stiske osrednje knjižnice. Ob uresničenju
zmanjšanega financiranja, kot ga predvideva MOM, bi lahko prišlo do drastičnih posledic, kot
je zaprtje kakšne od enot Mariborske knjižnice in odpuščanje zaposlenih. Manjša finančna
sredstva pa bodo vplivala tudi na nabavo knjižničnega gradiva.
Sandro Kurnik Zupanič je zanimalo, če se Mariborska knjižnica v okviru vodenja kakovosti
lahko primerja z drugimi knjižnicami, ki imajo prav tako standard ISO 9001. Direktorica je
pojasnila, da do sedaj tega v knjižnici niso izvajali in da so tovrstne primerjave lahko tudi
problematične, saj so knjižnice, ki imajo ta standard, med seboj dokaj različne.
Kljub mnogim problemom, s katerimi se je v preteklem letu soočala Mariborska knjižnica, je
leto zaključila pozitivno. Knjižnici je uspelo izpeljati kar nekaj uspešnih projektov (projekti
znotraj EPK, Darujem&berem, promocija knjižnice v javnosti ipd.).
SKLEP 1: Članice strokovnega sveta so se seznanile z Letnim poročilom 2012 in ga soglasno
potrdile..

AD 3:
Direktorica je pojasnila, da je prišlo v prejšnjem letu v Mariborski knjižnici na področju
koordinacije nalog OOK do kadrovskih sprememb. Koordinacija je vključena v Oddelek za
razvoj, vodi jo vodja oddelka Barbara Kovář. Koordinatorka nalog OOK za štajersko območje
je postala Anka Rogina, Nina Hriberšek Vuk pa je prevzela koordinacijo domoznanstva na
območju Mariborske knjižnice kot OOK ter uredništvo Kamre. Direktorica in Barbara Kovář
sta povedali, da namerava biti Mariborska knjižnica v letu 2013 še bolj dejavna in prisotna v
knjižnicah na območju ter tja prenašati različne primere dobre prakse.
Vlasto Stavbar je zanimalo, kako je s projektom »Dnevi zbiranja spominov: 1. svetovna vojna
skozi dokumente vsakdanjega življenja«. Nina Hriberšek Vuk je pojasnila, da priprave
potekajo različno, in obljubila, da se bo o projektu pozanimala na prihodnjem sestanku
urednikov Kamre.
SKLEP 2: Članice strokovnega sveta so se seznanile z usklajenim programom dela osrednje
območne knjižnice in ga potrdile. Nina Hriberšek Vuk se na sestanku urednikov Kamre
pozanima o poteku projekta 1. svetovna vojna in o njem poroča na sestanku skupine za
območnost v Mariborski knjižnici.
AD 4:
Članice strokovnega sveta so obravnavale Poslovnik strokovnega sveta in, v kolikor so
predlagane spremembe v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska
knjižnica, kar je potrebno predhodno preveriti, sprejele
SKLEP 3:
- 2. odstavek 4. čl. se dopolni in se po novem glasi: »Vabilo s prilogami mora biti
poslano predvidoma 7 dni pred sejo. Izjemoma se lahko gradivo dopolni do same
seje oziroma vroči na seji.«
- v 1. odstavku 9. čl. se beseda telefaks spremeni v faks.
V poslovnik se ne vnese člen, ki bi opredeljeval izplačilo potnih stroškov članom strokovnega
sveta.
AD 5:
Nina Hriberšek Vuk je pozvala direktorico Dragico Turjak, da zaposlene v izposoji obvesti,
da so člani DBM ob predložitvi izkaznice, kjer je izpričana poravnana članarina za tekoče
leto, opravičeni plačila članarine v Mariborski knjižnici.

Zapisala: Nina Hriberšek Vuk
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