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ZGODOVINA KNJIŽNICE
• 26. junija 1961 je bila v Mariboru ustanovljena Pedagoška akademija, leta 

1963 je bila ustanovljena njena knjižnica (Knjižnica Pedagoške akademije)

• 1986 se je preimenovala v Knjižnico Pedagoške fakultete

• Leta 1988 se je kot 4. Knjižnica v Sloveniji vključila v sistem COBISS.SI

• V začetku leta 2007 se je knjižnica Pedagoške fakultete (PEFMB) 
preimenovala v Miklošičevo knjižnico – FPNM in postala matična knjižnica 
treh fakultet:

• Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru

• Filozofske fakultet Univerze v Mariboru

• Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru



STORITVE KNJIŽNICE FPNM

Za vse tri fakultete opravljamo osnovne dejavnosti:
• izposoja gradiva

• storitev medknjižnične izposoje gradiva

• skrbimo za vnos bibliografskih enot v sistem COBISS

• opravljamo nakup in pridobivanje gradiva

• skrbimo za hranjenje, urejanje in posredovanje gradiva in informacij 
uporabnikom

• izvajamo izobraževanje uporabnikov in zaposlenih (prilagojeno potrebam vseh 
treh fakultet; v letu 2019 smo v knjižnici izvedli 60 organiziranih (791 oseb) in 304 
individualna usposabljanja) 

• naša knjižnica je graditelj informacijskih sistemov (COBISS, SICRIS, DKUM)

• samostojno gradimo bibliografsko podatkovno zbirko (Spletna aplikacija citati)



KNJIŽNIČNI FOND

• Miklošičeva knjižnica – FPNM je največja visokošolska knjižnica v okviru 
visokošolskih knjižnic UM. Knjižnični fond: več kot 160.000 enot (monografske, 
serijske publikacije in neknjižno gradivo).

• Približno 60.000 enot gradiva stoji v prostem pristopu (najnovejše gradivo, ki se 
največkrat uporablja).

• Celoten fond je dostopen uporabnikom v lokalni bazi Miklošičeve knjižnice –
FPNM (PEFMB, 50317).

• Vsako leto pregledamo fond in gradivo, ki se ne obrača, prestavimo na lokacijo 
depo (skladišče). Hkrati izločimo gradivo, ki se ne uporablja in naredimo odpis.



GLAVNA IZPOSOJA

KOMPAKTNO 
SKLADIŠČE



• Gradivo je postavljeno po principu UDK, nato po abecedi avtorjev in abecedi naslovov.
• Imamo prirejen in modificiran lokalni postavitveni šifrant (skrajšani UDK vrstilci, črkovne 

oznake):
➢ K 811SLV TOPORIŠIČ J. Najnovejša (jezik)
➢ K 821SLV JANČAR D. Ločil (književnost)

SEZNAMI POSTAVITEV -
PROSTI PRISTOP



KNJIŽNIČNI DELAVCI

➢V knjižnici je zaposlenih 8 delavk za nedoločen čas: šest bibliotekark in 
dve knjižničarki. Vsaka ima ob svoji “temelnji” delovni zadolžitvi še 
nadomestno in praviloma vse delamo na izposoji.

➢Vse imamo bibliotekarski izpit, aktivno COBISS-licenco in nazive iz 
bibliotekarske stroke:

• Mojca Garantini, bibliotekarski specialist – vodja knjižnice
• Terezija Balant, višji bibliotekar – bibliografija, medknjižnična izposoja, izposoja
• Urška Zupan, višji bibliotekarski referent – katalogizacija, bibliografija, izposoja
• Violeta Zemljič Pšajd, višji bibliotekar – katalogizacija (zaključna dela), izposoja
• Darinka Domajnko, višji bibliotekar – katalogizacija (tudi neknjižno gradivo), 

izposoja
• Cvetka Sabadin, samostojni knjižničarski referent – citati, bibliografija, izposoja
• Melita Pešut, višji bibliotekar – serijske publikacije, baze podatkov, izposoja
• Martina Valentan, samostojni knjižničarski referent – katalogizacija, izposoja



KNJIŽNICA V SLIKI

ČITALNICAMALA ČITALNICA



SKLADIŠČE (PERIODIKA)

MEDIATEKA



ZAKLJUČNA DELA

ŠTUDIJSKA SOBA



UPORABNIKI

• zaposleni na UM

• dodiplomski in podiplomski študentje

• drugi uporabniki

• V letu 2019 je bilo aktivnih uporabnikov 3.830:
➢ 3.098 študentov

➢ 361 zaposlenih na UM (visokošolski učitelji in sodelavci, znanstveni delavci)

➢ 371 drugih uporabnikov

• Na dom je bilo izposojenih 125.367 enot gradiva, v čitalnico 2.477, SKUPAJ = 
127.844 enot.



BIBLIOGRAFSKA PODATKOVNA ZBIRKA -
Spletna aplikacija citati

➢Ta lokalna baza citatov, ki jo knjižnica gradi samostojno, je bila razvita leta 
2009.

➢ Je tudi ena od pomembnih posebnosti Miklošičeve knjižnice – FPNM.

➢Vanjo vpisujemo citirana znanstvena in strokovna dela profesorjev, ki niso v 
bazah podatkov WoS in Scopus.

➢ S poročilom o citiranosti, ki ga profesorji dobijo na spletni strani FF UM 
(http://www.ff.um.si/zaposleni/citati.dot), dokazujejo citiranost, in ga lahko 
uporabijo pri vlogi za habilitacije in pri prijavi projektov.

➢ Do sedaj je vseh citatov v bazi 5.724, vseh vpisov pa 8.423.







ODPRTI DOSTOP IN ODPRTA ZNANOST
• OPEN ACCES = nova vrsta znanstvene komunikacije 21. stol. in založniški poslovni model, 

ki uporabnikom omogoča brezplačen dostop do celotnih besedil publikacij.

• CILJ: DISTRIBUCIJA ZNANJA.

• Odprti dostop do znanstvenoraziskovalnih, strokovnih in drugih del in raziskovalnih 
podatkov, ki nastajajo na univerzi v procesih raziskovanja in izobraževanja, podpira tudi 
institucionalni repozitorij Univerze v Mariboru (DKUM). Pri izgradnji le-tega sodeluje tudi 
naša knjižnica.

• Repozitorij DKUM je del nacionalnega portala odprte znanosti in je povezan s sistemoma 
COBISS.SI in SICRIS. 

• Vključen je v številne druge portale in iskalnike (OpenAIRE, OpenDOAR, ROAR, BASE … ).

• Kompatibilen je z OpenAIRE infrastrukturo, kar Evropski komisiji omogoča preverjanje 
izpolnitve določil o obvezni odprti dostopnosti vseh objav iz sofinanciranih projektov v 
okvirnem programu Obzorje 2020.

http://www.ff.um.si/o-fakulteti/miklosiceva-knjiznica/odprti-dostop.dot



VABLJENI V NAŠO KNJIŽNICO


