
 
 
 

Zpráva ze zahraniční služební cesty
 
Jméno a příjmení účastníka cesty  Ludmila Kohoutová, Pavlína Kafková 
Pracoviště – dle organizační struktury  1.2 OS – ORMS 
Pracoviště – zařazení   Oddělení referenčních a meziknihovních služeb 
Důvod cesty  Reciproční návštěva  Univerzitní knihovny v Mariboru 
Místo – město  Maribor 
Místo – země  Slovinsko 
Datum (od‐do)  29.5.‐2.6.2011 
Podrobný časový harmonogram  29.5.  

‐ příjezd do Mariboru a ubytování 
30.5.  
‐ setkání s ředitelkou knihovny Zdenkou Petermanec, PhD a 
zást. ředitelky Milošem Petrovičem 
‐ prohlídka univerzitní knihovny 
‐ návštěva Maisterovy knihovny a Turnerovy čítárny 
31.5. 
‐ oddělení služeb – úvodní seznámení s organizací a chodem 
oddělení 
‐ meziknihovní služby 
‐ elektronické zdroje ‐ akviziční politika, konsorcia 
‐ oběd s ředitelkou knihovny a jejím zástupcem 
1.6. 
‐ přímé a informační služby čtenářům, Ptejte se knihovny 
‐ vzdělávání čtenářů 
‐ elektronické zdroje –  přehled a vzdálený přístup 
‐návštěva knihovny Filozofické fakulty 
2.6. 
‐ odjezd 

Spolucestující z NK   
Finanční zajištění  Reciproční výměnný pobyt, doprava hrazena Národní 

knihovnou ČR 
Cíle cesty  Seznámení  se  s chodem  jiného  typu  knihovny,  srovnání 

nabídky  služeb  a  přístupů  k  jejich  poskytování,  navázání 
kontaktů s odbornými pracovníky knihovny. 

Plnění cílů cesty (konkrétně)  Cíle cesty byly splněny. 



Program a další podrobnější informace  Podrobnější informace o knihovně: 
Obecné informace 
- 320 studijních míst, individuální a skupinové boxy („cells“ – 
bezplatná služba, možnost dlouhodobější rezervace) 
- přes 850 000 dokumentů, 3 000 el.informačních zdrojů 
- speciální sbírky - Evropské dokumentační centrum, Rakouská 
studovna, Místní historie, Rukopisy, vzácné tisky a stará periodika, 
Hudba a filmy, Ephemera ( sbírka fotek, pohledů, plakátů atd.), 
Mapy, Knihovnictví a informační vědy, Ornitologická sbírka, 
Anatomické modely , Patenty (PATLIB) 
 
Služby 
- běžné bibliograficko-informační a knihovnické služby 
- vzdělávání uživatelů a studentů (kurzy pro školy, říjen – měsíc 
nových studentů)  
- Ask a librarian (=Ptejte se knihovny)  
- internet pro uživatele 

*síť EDUROAM – pro studenty univerzity, LIBROAM – 
pro ostatní uživatele 

- kopírování - pouze na zakázku přes externí firmu (pracovní místo je 
přímo v přízemí knihovny) 
- půjčování knih 

*vše po roce1995 v el.katalogu, ostatní literatura v lístkovém 
katalogu (postupně se převádí do el.katalogu) 
*velká část fondu ve volném výběru, řazeno dle MDT 
*expedice ze skladiště do několika minut  

Cobiss 
- COBIB - jediný souborný katalog pro všechny knihovny ve 
Slovinsku (i v zemích bývalé Jugoslávie, kromě Chorvatska) 
- modul pro akvizici, zpracování, faktury, meziknihovní služby atd. 
- pro uživatele služba My library (uživatelské konto) – pro rezervaci 
dokumentů, sledování výpůjček, prodlužování, meziknihovní služby 
- systém vysoce flexibilní, reflektující aktuální potřeby knihovníků, 
spolehlivý, kompatibilní s SFX, příjemné a přehledné uživatelské 
rozhraní 
 
El. informační zdroje 
- Metalib pro správu a vyhledávání  
- el.knihy, ProQuest, Ebsco, JSTOR, SpringerLink, Wiley, 
ScienceDirect, Sage etc. 
- DKUM  - digitální knihovna UKM (práce vydávané univerzitou) 
- digitální knihovna vzácných a starých tisků ve spolupráci s NUK 
- vzdálený přístup jen pro studenty univerzity prostřednictvím HAN 
 
ILL 
- 2 knihovníci, individuální přístup k uživatelům 
- cca 2000 požadavků za rok na výpůjčku z ostatních knihoven ve 
Slovinsku, cca 2000 požadavků na výpůjčku ze zahraničí 
- objednávky přijímány v el. i písemné 
- modul ILL v rámci Cobiss – kompletní správa objednávek, 
uživatelů a spolupracujících institucí  
- vyřízení objednávek z fondu knihovny do 1 dne 
 
Fakultní filozofická knihovna  
- sdružuje fondy 3 fakult – pedagogické, filozofické a matematické 
- 142 studijních míst, 10 knihovníků 
- část fondu ve volném výběru, řazení fondu dle MDT (i ve skladišti) 
- 130 000 dokumentů, z toho 50 000 ve volném výběru 
 



Přivezené materiály  Informační brožury a letáky, fotografické materiály, link na 
stránky knihovny: http://www.ukm.uni‐
mb.si/podrocje.aspx?id=0&langid=1060

Datum předložení zprávy  15.6.2011 
Podpis předkladatele zprávy   

Podpis nadřízeného   

Vloženo na Intranet   
Přijato v mezinárodním oddělení   
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