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Poslanstvo
• Osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru

(podpora izobraževalni, raziskovalni in umetniški dejavnosti UM; 
koordinatorka knjižničnega sistema UM, kreatorka razvoja 
knjižničarstva na UM);

• Domoznanska knjižnica za mesto Maribor in SV Slovenijo 
(širjenje vedénja o lokalni zgodovini in aktualnem dogajanju, kreiranje 
kulturne podobe mesta in univerze; skrb za posebne zbirke UKM; 
digitalizacija);

• Druga depozitarna knjižnica (skrb in trajno hranjenje za pisno 
kulturno dediščino RS).



Strategija UKM 2021 – 2025
• Uporabniška izkušnja v središču oblikovanja 

storitev
• Razvoj knjižnične zbirke
• Podpora študiju in poučevanju
• Podpora znanstveni odličnosti
• Kulturna in znanstvena dediščina
• Knjižnica kot raznolik prostor
• Komuniciranje s ciljnimi skupinami 

uporabnikov in promocija
• Povezanost UKM z deležniki v okolju
• Kadri in kompetence za prihodnost



Posebne in druge zbirke
Posebne zbirke:
• Glasbena in filmska zbirka,
• Zbirka drobnih tiskov,
• Kartografska zbirka,
• Rokopisna zbirka,
• Zbirka raritet in stare 

periodike,
• Maistrova knjižnica,
• Glazerjeva knjižnica.

Druge zbirke:
• Elektronski viri – zbirka 

najpomembnejše 
mednarodne znanstvene 
literature v elektronski obliki;

• Zbirka modelov človeških 
organov;

• PATLIB center;
• Bibliotekarska zbirka;
• čitalnice …



Maistrova knjižnica
Osebna knjižnica generala Rudolfa Maistra



Glazerjeva knjižnica
Osebna knjižnica Janka Glazerja





Medkulturno sodelovanje
• Avstrijska čitalnica

• Švicarski kotiček in 
gradivo kneževine 
Liechtenstein

• Slovenska čitalnica 
v Deželni knjižnici 
Gradec

• Evropski 
dokumentacijski center



Kaj nudimo uporabnikom, zlasti 
študentom?
NEKAJ POUDARKOV



Izposoja
Mesta za skupinsko delo



Študentska izkaznica
Tiskanje, kopiranje | vstop v ČUK-a | garderoba



Delovne postaje
Poišči/rezerviraj/naroči ali podaljšaj izposojo



Učilnica Brede Filo
Prostor za študij



Velika čitalnica
Prostor za študij



Študijske sobe
Prostori za individualni študij



Velika študijska soba
Prostor za skupinsko delo



Izobraževanje uporabnikov
Glazerjeva dvorana



3D kotiček
Tiskanje 3D modelov po naročilu



Zbirka modelov organov
Anatomska soba Zore Janžekovič



Glasbeno filmska čitalnica
Poslušanje glasbe, ogled filmov



Glasbeno filmska čitalnica
Poslušanje glasbe, ogled filmov



Čitalnica ČUK
Dnevno-nočna čitalnica



ČUKomat
Prevzem naročenega gradiva 24/7



UM:NIK
Iskalnik gradiva po vseh knjižnicah univerze



Raziskovalni vodiči
Svetovanje po vseh strokovnih področjih študija



Vprašaj knjižničarja
Pomoč pri iskanju gradiva in knjižničnih storitvah



Tradicionalni šahovski turnir
Študentski oktober



Pred izposojo
Prodaja odpisanega gradiva



Menjalnica knjig
Prinesi in vzemi zanimivo knjigo



mCobiss
Knjižnične storitve v vašem „žepu“



Sledi nam …
https://ukm.um.si/ |       https://www.um.si

https://ukm.um.si/
https://www.um.si/
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