Dr. Bruno Hartman
(ravnatelj Univerzitetne knjižnice Maribor, profesor bibliotekarstva in aktivni
član ZBDS)

30. oktobra 2011 je v Mariboru umrl dr. Bruno Hartman in prav je, da obudimo spomin
na njegov prispevek k razvoju slovenskega knjižničarstva.
Rodil se je 29. septembra 1924 v Celju. Na Univerzi v Ljubljani je študiral slavistiko,
francoščino in primerjalno književnost. Po uspešno končanem študiju se je zaposlil na
učiteljišču in gimnaziji v Murski Soboti, nato je poučeval na Mariborskem učiteljišču. Nekaj
let deloval kot lektor in dramaturg v drami SNG Ljubljana in v Drami SNG Maribor. Bil je tudi
upravnik in umetniški vodja Slovenskega ljudskega gledališča v Celju.
Od leta 1965 do svoje upokojitve v letu 1989 je nadvse uspešno vodil Študijsko
knjižnico v Mariboru in Univerzitetno knjižnico Maribor. Prva leta po zaposlitvi v Študijski
knjižnici se je posvetil njeni novi organizaciji. Veliko naporov je prva leta po prihodu v
knjižnico vložil v izboljšanje statusa in delovanja ljudskih, šolskih in strokovnih knjižnic v
mariborskem okraju, vzpostavitvi matične službe, združitvi Mestne in Delavske knjižnice ter
konceptu knjižnične mreže v Mariboru. Ko je dobro spoznal tudi delo drugih študijskih
knjižnic v Sloveniji, je začutil potrebo po povečanju sodelovanja med njimi in postal leta
1968 prvi predsednik Skupnosti študijskih knjižnic Slovenije. Študijska knjižnica Maribor se je
z znanstvenimi zbirkami in izkušenimi bibliotekarji vedno bolj integrirala z Združenjem
visokošolskih zavodov. Že takrat sta nastali viziji o Univerzi v Mariboru z Univerzitetno
knjižnico kot eno njenih osrednjih ustanov in o novi knjižnični stavbi. Dr. Hartman je bil zelo
ponosen na to, da je v začetku sedemdesetih let knjižnica, ki jo je vodil, postala ob Narodni in
univerzitetni knjižnici v Ljubljani druga slovenska knjižnica z nalogo arhiviranja tiskov iz vse
Slovenije. Prav tako je bil ponosen na podpis Samoupravnega sporazuma o združitvi v
Univerzo v Mariboru in preimenovanje knjižnice v Univerzitetno knjižnico Maribor leta 1975.
Po velikih statusnih spremembah se je dr. Hartman z vso vnemo lotil priprav na gradnjo nove
stavbe. Sledila so leta polna pričakovanj in tudi razočaranj, ker je bila investicija za dalj časa
ustavljena. Sredi leta 1988 pa je bila stavba s skupno površino 11.519 m2 zgrajena. Ko je
načrtoval novo stavbo, se je zavedal, da sta v novih prostorih potrebna tudi nova organizacija
in nova tehnologija. Že leta 1982 je predlagal Računalniškemu centru Univerze v Mariboru
sodelovanje pri razvoju računalniške podpore knjižničnih dejavnosti. Rezultat dogovorov in
obojestranskih prizadevanj je bil računalniško podprti sistem izposoje, ki so mu sledili sistemi
bibliografije, vzajemne katalogizacije in COBISS.
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Ob viziji nove stavbe in nove informacijske tehnologije je imel tudi vizijo
izobraževanja bibliotekarjev, ki se je uresničila leta 1987 z ustanovitvijo Oddelka za
bibliotekarstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Bil je član delovne skupine, ki je leta 1982
pripravila osnutek vsebinske zasnove za visokošolski študij bibliotekarstva. Pripravil je učni
načrt za predmet Sodobna organiziranosti bibliotekarstva in ga tudi predaval v letih od 1987
do 1991. Bil je mentor študentom bibliotekarstva pri diplomskih, magistrskih in doktorskih
delih. Na študente je prenašal svoje znanje in bogate izkušnje ter jim dal dobre temelje za
delo v knjižnicah, v katerih so se zaposlili po končanem študiju bilbiotekarstva.
Vsa leta od zaposlitve v Študijski knjižnici je bil tudi aktivni član Društva bibliotekarjev
Slovenije , kasneje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Bil je med pobudniki ustanovitve
Kalanovega sklada, ki od leta 1984 podeljuje nagrade za najboljše strokovne in znanstvene
prispevke s področja bibliotekarstva. Od leta 1974 do 1979 je bil urednik revije Knjižnica, v
kateri je objavil številne prispevke in recenzije. Na bibliotekarskih posvetovanjih je deloval
kot organizator, moderator in predavatelj. Spodbujal je sodelavce k delu v bibliotekarskih
društvih in ohranil aktivni stik z ZBDS in DBM tudi po upokojitvi.
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