ZAPISNIK
4., redne seje strokovnega sveta Mariborske knjižnice, ki je bila v torek, 28. 2. 2012, na
Rotovškem trgu 2.
Prisotni: mag. Barbara Kovář, Dragica Turjak, mag. Nina Hriberšek Vuk, Sandra Kurnik
Zupanič, mag. Vlasta Stavbar
Opravičila se je: Saša Šega Crnič

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 3. seje;
Obravnava in potrditev Letnega poročila za leto 2011;
Obravnava in potrditev usklajenega programa dela osrednje območne knjižnice;
Potrditev cenika za leto 2012;
Informacije o stanju projekta osrednje knjižnice;
Razno.

AD 1:
Članice strokovnega sveta so zapisnik 3. seje pregledale in potrdile. Program za leto 2012 bo
strokovni svet najverjetneje obravnaval v začetku poletja, saj bo program pripravljen šele
takrat, ko bodo sestavljeni finančni načrti občin. Tudi glede članarin še ni jasno, ali jih bo
knjižnica uvedla ali ne, saj so mnenja občin različna.
AD 2:
Direktorica Dragica Turjak je pojasnila, da bo zaradi racionalizacije stroškov le 1 verzija
letnega poročila. Pri sestavljanju poročila so bila upoštevana dodatna revizorska priporočila.
Interna verzija letnega poročila bo popolna, ostale verzije se bodo razlikovale le po prilogah.
Sandra Kurnik Zupanič je predlagala, da bi v naslednjem letnem poročilu prikazali primerjavo
transakcij v knjižnici in transakcij preko portala Moja knjižnica. Mag. Vlasto Stavbar je
zanimalo število odsotnosti zaradi bolniškega dopusta. Direktorica Dragica Turjak je dejala,
da se število bolniških v letu 2011 ni bistveno razlikovalo od števila v prejšnjih letih, čeprav
je splošni trend naraščanja.
Sklep: Letno poročilo za 2011 je strokovni svet soglasno potrdil.

AD 3:
Do 1. marca 2012 je Ministrstvu za kulturo potrebno poslati usklajen program dela osrednje
območne knjižnice. V primerjavi s programom za leto 2011 je sredstev manj za okrog 10%.
Sklep: Usklajeni program dela OOK je strokovni svet soglasno potrdil.
AD 4:
V ceniku bo spremenjena cena prodaje odpisanih knjig, ki se bo z 0,80 evra dvignila na 1
evro, dodana pa bo postavka za najem bivše lutkovne dvorane, in sicer 50 evrov za 1
dogodek.
Sklep: Cenik za leto 2012 je strokovni svet soglasno potrdil.
AD 5:
Direktorica Dragica Turjak je povedala, da je Ministrstvo za okolje in prostor zavrnilo vse
pritožbe okrog projekta gradnje osrednje knjižnice. Gradbeno dovoljenje za 1. fazo bo tako
postalo pravnomočno v prvi polovici marca 2012. Dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja za 2. fazo je že pripravljena, vendar projektanti zaradi plačne nediscipline občine z
vložitvijo odlašajo. Prav tako mora biti na novo utemeljen sklep o sofinanciranju vlade.
AD 6:
Ulmska mestna knjižnica bo Univerzitetni knjižnici Maribor in Mariborski knjižnici
zagotovila brezplačen dostop do svoje elektronske baze knjižničnega gradiva, od koder si bo
možno gradivo tudi izposoditi.
Mariborska knjižnica bo testirala uporabo Večerove spletne založbe Ruslica, kar je UKM že
storila.

Zapisala: Nina Hriberšek Vuk
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