
Knjižnica
Stalna spremljevalka na poti 

do študijskega uspeha



O KNJIŽNICI

Knjižnica EPF je tako kot fakulteta stara petdeset let. Iz nekaj sto knjig na nekdanji VEKŠ je 
knjižnični fond zrasel na  skoraj 100.000 knjižnih enot in 280 naslovov revij. Ob neknjižnem 
gradivu se pojavlja vedno več gradiva v elektronski obliki, ki omogoča dostop večjemu številu 
uporabnikov.

Knjižnica s svojo dejavnostjo podpira redni, izredni dodiplomski študij, podiplomski študij 
ter raziskovalno delo. Torej so naši obiskovalci dodiplomski in podiplomski študenti, učitelji, 
raziskovalci, kolektivni člani (ustanove in podjetja) in tudi širša strokovna javnost.

Gradivo je postavljeno v prostem pristopu ter pokriva predvsem področje ekonomije in po-
slovnih ved. Čitalnica z informacijsko, učbeniško zbirko in zbirko diplom, magistrskih in dok-
torskih nalog je locirana v prvem nadstropju in nudi dobre študijske pogoje.

Osnovno poslanstvo knjižnice je zagotavljanje vseh vrst knjižničnih storitev in informacijskih 
virov za študij in raziskovanje. Knjižnica je vključena v Knjižnični informacijski sistem Uni-
verze v Mariboru (KISUM) s skupno izkaznico in enakimi pravili poslovanja. Sistem COBISS 
omogoča vpogled v zbirke večine slovenskih knjižnic, rezervacijo gradiva, podaljševanje in 
svetovanje tudi preko spleta. 

 Fakultetna knjižnica si prizadeva doseči aktivnejšo vlogo v študijskem in raziskovalnem pro-
cesu na fakulteti. Z višjo stopnjo informacijske pismenosti uporabnikov knjižničnih storitev 
bi povečala svojo učinkovitost, operativnost in ekonomičnost dobre informacijske ponudbe.



Dejavnost

• Izposoja na dom
• Uporaba gradiv v čitalnici (revije, informacijska in 

učbeniška zbirka, diplome, magisteriji, disertacije in 
neknjižno gradivo)

• Fotokopiranje
• Medknjižnična izposoja
• Vodenje bibliografij za profesorje in sodelavce EPF
• Informacijska dejavnost
• Izobraževanje
• Svetovanje

Knjižnični fond

• Knjige
• Serijske publikacije (revije, časniki, bilteni, 

itd.)
• Učbeniška in informacijska zbirka
• Diplomske naloge
• Magistrske naloge
• Doktorske naloge
• Neknjižno gradivo in elektronski viri
• Specializirane podatkovne baze

Napotki za iskanje

Gradivo je v prostem pristopu urejeno po strokovnih področjih. 
Želeno knjigo si uporabnik poišče na policah ali po avtorju, naslovu, 
geslu, letnici izdaje, jeziku publikacije, založniku ali preko računal-
nikov (baza COBISS).

Signaturo za knjigo morate izpisati zelo natančno (številke in črke).

Glej primer:
SG = 65.011 REBERNIK M. Ekonomika 08



Knjižnični red

1. Pri vpisu se uporabniki izkažejo z osebnim 
dokumentom, študentje s študentsko izkaz-
nico, tuji študentje pa s potnim listom in 
študentsko izkaznico. Za izdelavo knjižnične 
izkaznice  za uporabnike, ki nimajo statu-
sa študenta je potrebna tudi slika. Plačajo 
članarino, ki velja za študente UM tekoče 
študijsko leto, za druge uporabnike pa eno 
koledarsko leto od plačila članarine. Štu-
denti UM vpisani v evidenco (študenti brez 
statusa v tekočem študijskem letu) porav-
najo letno članarino v knjižnici. 

2. Ob prvem obisku zaprosite knjižničarja za 
pojasnila in pomoč pri iskanju knjig, kasne-
je to opravite sami.

3. Ob vsakem obisku priložite izkaznico, ki ni 
prenosljiva.

4. Naenkrat si lahko izposodite največ pet kn-
jig, za katere materialno odgovarjate.

5. Željene, a trenutno nedostopne knjige lah-
ko tudi rezervirate, osebno ali preko inter-
neta. Geslo za storitev si vklopite v knjižni-
ci, kjer izpolnite obrazec.

6. Izposojevalni rok traja en mesec, zaradi 
povpraševanja po knjigah pa je lahko tudi 
krajši.

7. Uporabnik po prevzemu knjižničnega gra-
diva opozori knjižničarja na morebitne po-
škodbe, drugače ob vrnitvi odgovarja zanje.

8. Če uporabnik gradivo izgubi, ga mora sam 
nadomestiti z novim. Če gradiva ni na tržiš-
ču, mora uporabnik plačati odškodnino.

9. Podaljšate ga osebno, po telefonu ali preko 
interneta pred njegovim iztekom. Podaljša-
ti pa ne morete rezerviranega gradiva, ter 

gradiva, ki mu je potekel rok izposoje.

10. Pri prekoračitvi izposojevalnih rokov mora-
te poravnati stroške opominov po veljav-
nem ceniku.

11. Če zaželene knjige v knjižnici ni, si uporab-
nik lahko knjigo naroči po medknjižnični 
izposoji iz druge knjižnice v Sloveniji. Iz kn-
jižnic v Mariboru praviloma ne naročamo 
knjig po medknjižnični izposoji.

12. Pri medknjižnični izposoji in fotokopiranju 
gradiva sami poravnate nastale stroške.

13. Knjižnica posoja svoje gradivo drugim knjiž-
nicam po Sloveniji pod enakimi pogoji.

14. Knjižnica lahko gradivo posodi samo na 
osnovi predhodne naročilnice po e-mailu 
ali po pošti, v izjemnih primerih pa tudi na 
osnovi telefonskega naročila. Posameznik 
lahko gradivo naroči samo preko druge kn-
jižnice, ki zanj zagotovi, da se bo ravnal po 
sprejetih pravilih. Naročnik (knjižnica) mora 
biti vpisan v seznam slovenskih knjižnic CO-
BIB.

15. Pri fotokopiranju morate upoštevati predpi-
se o avtorskih pravicah.

16. Izgubo izkaznice morate javiti in poravnati 
stroške za nadomestilo.

17. V čitalnici ohranjajte mir in študijsko vzduš-
je, pred vstopom pa zabeležite svoj obisk 
pri čitalcu črtne kode ter odložite gardero-
bo in izklopite mobilne telefone.

18. V čitalnici uporabljene knjige skrbno po-
spravite sami, izposojene knjige na dom pa 
predajte knjižničarju.



19. Ob koncu študija morate vrniti vse izposojeno gradivo. V knjižnici dobite potrdilo, ki 
ga nato oddate v referatu za diplomante.

20. Morebitna odstopanja od tega knjižničnega reda lahko dovoli le vodja knjižnice.

21. Ob sprožitvi varovalnega sistema morajo člani sodelovati s knjižničarjem.

22. Ob večjih kršitvah knjižničnega reda (kraja, namerno poškodovanje gradiva) upo-
rabnik poravna nastalo materialno škodo, hkrati pa izgubi začasno ali trajno pravico do 
obiska in uporabe knjižnic Univerze v Mariboru.

Članstvo

Član knjižnice je uporabnik, ki se vanjo včlani. Lahko je tudi pravna oseba. Članstvo izkazuje 
s člansko izkaznico, ki je skupna za vse knjižnice Univerze v Mariboru (KISUM), kar pomeni, 
da je uporabnik član v vsaki od teh knjižnic. Med člane, fizične osebe, štejemo:

• visokošolske učitelje, znanstvene sodelavce ter študente Univerze v Mariboru, ki svoj 
status potrdijo z Ustreznim dokumentom;

• državljane RS, stare nad 15, ki predložijo veljavni osebni dokument;

• tuje državljane, ki predložijo veljavni potni list. Za izposojo knjižničnega gradiva na dom 
zanje jamči s podpisom pristopne izjave polnoletni porok, ki mora biti sam član knjižni-
ce, ali slovenska ustanova (fakulteta). 

Pravne osebe kot člani pa so gospodarske družbe, zavodi, knjižnice, ustanove, lokalne skup-
nosti, društva, združenja in druge skupnosti. V njihovem imenu in z njihovimi pooblastili si 
lahko izposojajo knjižnično gradivo na dom ali uporabljajo druge knjižnične storitve največ 
trije pooblaščeni zastopniki, katerih imena morajo posredovati knjižnici. Član knjižnice torej 
lahko postane vsakdo, ki se predstavi z osebnim dokumentom, predloži svojo fotografijo, 
poravna letno članarino in je pripravljen upoštevati knjižnični red.



Naslov

Razlagova ulica 20

2000 Maribor

Telefon: 02 22 90 237 (izposoja)

     02  22 90 327 (čitalnica)

Internetni naslov: www.epf.um.si

E-pošta (knjižnica): library.epf@um.si

E-pošta (čitalnica): citalnica.epf@um.si

E-pošta (medknjižnična izposoja): ill.epf@um.si

Cobiss: www.cobiss.si

Vodja knjižnice

Ines Luetić Gusel, univ. dipl. ekon.

Telefon: 02 22 90 238

E-pošta: ines.gusel@um.si

Poslovalni čas

Knjižnica (objekt B – klet)

Ponedeljek, Sreda, Petek: 8.30 - 14.00

Torek, Četrtek: 8.30 - 17.00

Čitalnica (objekt B – 1. nadstropje)

Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek: 8.30 - 17.00

Petek: 8.30 - 14.00


