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Izkaznica CTK-ja 

Ustanovljena: 17. 11. 1949 pri Tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.  

Ustanovitelj: Univerza v Ljubljani. 

Število zaposlenih: 49. 

Glavni dejavnosti: knjižnična in informacijska dejavnost. 

Obseg knjižnične zbirke (stanje 31. 12. 2001): 293.998 enot knjižničnega gradiva. 

Število aktivnih članov knjižnice v letu 2001: 15.890. 

Naše geslo: V znanju je moč, v CTK-ju pomoč. 

Spletna stran: www.ctk.uni-lj.si 
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POROČILO RAVNATELJA 
 
 

 
 
 
 
Skoraj vse okoliščine, ki smo jih predvidevali v letnem načrtu Centralne tehniške knjižnice 
Univerze v Ljubljani za leto 2001, so se uresničile: majhne spremembe pri številu in 
strukturi uporabnikov, povečano zanimanje uporabnikov za gradivo na elektronskih medijih, 
začete aktivnosti za digitalno univerzitetno knjižnico in zadovoljstvo velike večine 
uporabnikov s CTK-jem. Niso pa se uresničila naša predvidevanja v zvezi s finančnimi 
sredstvi knjižnice za tujo strateško periodiko. 
 
Glede na odzive uporabnikov, pa tudi po mojem mnenju, je bil največji dosežek knjižnice v 
letu 2001 ponudba Elsevierjevega paketa elektronskih revij uporabnikom z vse Univerze v 
Ljubljani. Pomen te ponudbe je v kakovosti storitve, saj gre za najpomembnejšo zbirko 
mednarodnih revij na področju tehnike, znanosti in medicine, ki jih uporabniki lahko 
preiskujejo, pregledujejo, si besedila natisnejo ali izvozijo, vse to z lastnega računalnika 
kjerkoli na Univerzi. Uporabnikom tako za pregledovanje okrog dvesto revij, ki so bile do 
zdaj na voljo le v CTK-ju, na Institutu Jožefa Stefana in na Kemijskem inštitutu, ni treba več 
v te knjižnice. Še več, z elektronskimi različicami tiskanih revij so dobili možnost dostopa 
še do okrog 1.000 dodatnih elektronskih revij istega založnika, ki se ne uporabljajo tako 
pogosto, vendar pa so izredno popestrile ponudbo. Uporabniki so že v prvem letu veliko 
uporabljali novo možnost, saj so z računalnikov na Univerzi ali v prostorih CTK-ja opravili 
50.371 iskanj in si ogledali 71.845 člankov.  
 
Zaradi ponudbe elektronskih revij je bilo manj potreb po obisku knjižnice, pa tudi pri 
izposoji tiskanih revij beležimo rahel upad. Delo knjižničarjev se s tem ni zmanjšalo, saj je 
bilo treba za to ponudbo opraviti številna konzorcijska dogovarjanja in licenčna pogajanja v 
preteklih letih, v letu 2001 pa katalogizirati, klasificirati in povezati s katalogom številčno 
podvojeno ponudbo revij, pripraviti in izvesti tečaje usposabljanja visokošolskih 
knjižničarjev in še kaj, npr. dogovarjanja za širitev konzorcija na druge ustanove v Sloveniji 
(Univerza v Mariboru, dve primorski visoki šoli, nekaj inštitutov in bolnic). Zato so zelo 
neresne izjave nekaterih profesorjev ali raziskovalcev, ki trdijo, da zdaj, ko dobijo vse 
pomembno gradivo s pomočjo računalnika, knjižnic ne potrebujejo več. 
 
 
 
 

DOSEŽKI V LETU 2001 
 
• Konzorcijski nakup elektronskih revij založbe Elsevier (servis 

ScienceDirect) 
• Katalogizacija 1.200 elektronskih revij v vzajemnem katalogu 

COBISS 
• Uvedba enotne knjižnične izkaznice za študente Univerze v 

Ljubljani 
• Povečanje števila računalniških študijskih mest 
• Razvoj sistema za podeljevanje in nadzor računalniških mest 

v čitalnici 
• Razvoj računalniškega programa za vodenje javnih naročil 
• Razširitev ponudbe izobraževalnih programov 
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Čeprav za leto 2001 zaradi prostorskih omejitev v CTK-ju in ponudbe elektronskih gradiv 
za uporabnike nismo načrtovali bistvenih sprememb v številu članov knjižnice, se je njihovo 
število v primerjavi z letom 2000 povečalo za 10 %. Delež študentov med člani se je v 
primerjavi s predhodnim letom povečal z 71 % na 75 %. Povečanje članstva ni le posledica 
enotne knjižnične izkaznice, ki smo jo uvedli v oktobru. 
 
V primerjavi s predhodnim letom se je celotna izposoja v čitalnice in na dom zmanjšala za 
1 %, izposoja tiskanih revij na dom zaradi že naštetih vzrokov pa za 5 %. Izposoja iz 
Nemške čitalnice se je zmanjšala za 12 %, saj je po novem urniku odprta krajši čas. Za 10 
% se je zmanjšala tudi klasična medknjižnična izposoja, kar je bilo pričakovano ob ponudbi 
elektronskih revij. Manjše število posredovanih standardov pa je bilo posledica finančnih 
težav in manjšega nakupa standardov v CTK-ju ter spremenjenih tržnih razmer. 
 
Za več kot 40 % se je povečal obisk multimedijske sobe in uporaba njenih storitev 
(interneta, MS Office in zbirk na cederomih). Za nekaj odstotkov se je povečalo število 
posredovanih tematskih poizvedb, čeprav tega zaradi ponudbe elektronskih revij nismo 
načrtovali.  
 
Največjo težavo je knjižnici povzročilo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: prvič zaradi 
zelo dolge, polletne negotovosti v zvezi s finančnimi sredstvi za tujo strateško periodiko, 
zaradi katere je vodstvo knjižnice začasno ustavilo nabavo vsega gradiva, in drugič, zaradi 
zelo nizkega zneska teh sredstev, ki so nam bila odobrena sredi novembra. Zmanjšanje 
sredstev, pridobljenih v decembru 2001 za leto 2002, je bilo večje kot kdaj koli v zadnjih 
dveh desetletjih.  
 
Če se bo ta trend nadaljeval, bo to močno oviralo Slovenijo na razvojni prelomnici oziroma 
na  prehodu iz druge razvojne stopnje v tretjo (po klasifikaciji Michaela Potra). Po mnenju 
ekonomistov (npr. Marka Jakliča) je Slovenija na drugi razvojni stopnji gospodarske 
razvitosti in se glede na visoko raven bruto domačega proizvoda na prebivalca uvršča v 
sam vrh dežel na tej razvojni stopnji. Zaradi visokih plač je že težko konkurenčna drugim 
deželam s te razvojne stopnje. Če hoče Slovenija ohraniti sedanjo gospodarsko rast, mora 
preiti v tretjo razvojno stopnjo. Značilnost tretje razvojne stopnje pa je, da je inovativnost 
najpomembnejši element konkurenčnosti, saj so dežele s te stopnje prešle iz uvoznic v 
ustvarjalke znanja in tehnologij, vsaj na nekaterih področjih. Najpomembnejši element 
konkurenčnosti na tej stopnji je sposobnost pridobivanja znanja in sposobnost komercialne 
izrabe novih tehnologij in storitev. Inovativnost pa se ne začne z Arhimedom, ampak pri 
znanju, zapisanem v znanstveni in strokovni literaturi.  
 
Knjižnica je bila zelo dejavna tudi na nekaterih drugih področjih. Na posvetovanju Zveze 
bibliotekarskih združenj Slovenije je bila po številu avtorjev referatov najmočneje 
zastopana med vsemi slovenskimi knjižnicami, čeprav je po številu zaposlenih šele nekje 
na četrtem mestu. V primerjavi s predhodnim letom se je močneje vključila v usposabljanje 
študentov in knjižničnih delavcev, kljub premajhnim prostorom in skromni opremi za to 
dejavnost. 
 
 
Ljubljana, 15. februar 2002                                                       dr. Matjaž Žaucer,  

ravnatelj 
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1. PRAVNE PODLAGE IN NAČRTOVANJE 
 
 
CTK deluje kot javni zavod v skladu z naslednjimi zakoni: Zakon o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91), Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), Zakon o visokem šolstvu s 
spremembami in dopolnitvami. Kot posredni uporabnik proračuna upošteva Zakon o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 
23/99). Pri svojem delovanju in načrtovanju sledi tudi določilom Nacionalnega 
raziskovalnega programa (Uradni list RS, št. 8/95), predlogu Nacionalnega programa 
visokega šolstva, Odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/2000) 
ter Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje programov dejavnosti organizacij 
informacijske infrastrukture (Uradni list RS, št. 62/95). Poročilo o delu je pripravljeno v 
skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01). 
 
Knjižnica je v letu 2001 delovala v skladu s poslanstvom, s srednjeročnim Načrtom razvoja 
Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za obdobje 1999–2002 in z letnim 
Načrtom dela Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za leto 2001, ki ga je Svet 
knjižnice sprejel 14. 12. 2000, njegove popravke pa 23. 11. 2001. Glede na prostorske in 
kadrovske zmožnosti v CTK-ju nismo načrtovali večjih sprememb v poslovanju glede na 
predhodno leto. Pričakovali smo večje zanimanje uporabnikov za elektronske informacijske 
vire, večjo usklajenost pri nabavi elektronskega knjižničnega gradiva z združevanjem v 
nabavne konzorcije ter začetek izdelave digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani. Največjo 
motnjo v poslovanju je pomenila več kot pol leta trajajoča negotovost glede finančnih 
sredstev za nakup tuje strateške periodike za leto 2002, zaradi česar smo začasno ustavili 
nabavo knjig. V decembru 2001 so bila odobrena sredstva za tujo strateško periodiko, 
vendar so znašala le 49 % sredstev predhodnega leta. Posledica tega je bil šele v 
decembru 2001 sprejet finančni načrt ter popravek Načrta dela za leto 2001.  
 
 
2. OCENA DOSEGANJA CILJEV PO PODROČJIH DEJAVNOSTI 
 
 
2.1    ČLANSTVO KNJIŽNICE 
 
• Letni načrt presežen za 22 % 
• 10 % več aktivnih članov  
• 4 % večji delež študentov med aktivnimi člani 
 
Kljub omejenim prostorskim zmogljivostim sta članstvo in obisk v knjižnici še vedno 
naraščala in presegla pričakovanja. Od 15.890 aktivnih uporabnikov je bilo 75 % študentov. 
Delež študentov narašča tudi zaradi uvedbe enotne članarine na Univerzi v Ljubljani (UL) v 
študijskem letu 2001/2002, s čimer so študenti dobili možnost izposojanja s študentsko 
izkaznico v vseh knjižnicah Univerze v Ljubljani, NUK-u in CTK-ju. V strukturi aktivnih 
uporabnikov – študentov so bili zastopani študenti večine fakultet ljubljanske univerze. 
Največ jih je bilo s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za elektrotehniko 
in Fakultete za strojništvo (slika 1). Povečal se je tudi vpis študentov z drugih visokošolskih 
zavodov, medtem ko je ostal delež zaposlenih oseb (15 %) in srednješolcev (5 %) 
nespremenjen.  
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Slika 1: Struktura aktivnih uporabnikov – študentov glede na fakultete v letu 2001 (brez  
             članov  Nemške čitalnice) 
 

 
2.2   OBISK KNJIŽNICE 
 
• Letni načrt presežen za 13 % 
• 3 % večji obisk knjižnice  
• Podaljšanje odprtosti knjižnice za 2,5 ure v času izpitov 
• 14 % manjši obisk v Nemški čitalnici zaradi krajšega časa odprtosti 
 
Po času odprtosti za obiskovalce sodi CTK v vrh slovenskih knjižnic, saj je Oddelek za 
izposojo s čitalnicami odprt 75 ur (razen julija in avgusta), v času izpitov (maj, junij, 
september) pa 77,5 ure na teden. V letu 2001 je knjižnico obiskalo 215.224 obiskovalcev, 
kar je za 3 % več kot leta 2000. Nezmanjšano je bilo povpraševanje po študijskih mestih, 
vendar zaradi prostorske stiske nismo mogli vsem ustreči. V Oddelku za izposojo je bilo na 
voljo skupno 130 čitalniških sedežev, na vsakega od njih pa je prišlo 117 aktivnih članov. 
Najbolj je bilo pereče pomanjkanje mest v tihi čitalnici, pa tudi mesta med policami v 
prostem pristopu za intenzivni študij niso ustrezna. Številčni podatki o obiskih v 
posameznih oddelkih knjižnice so prikazani v preglednici 4. 
 
 
2.3   IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
 
• Letni načrt izposoje na dom uresničen 97-odstotno, z možnim dostopom do 

elektronskih dokumentov pa bistveno presežen 
• 5 % manjša izposoja tiskanih revij na dom 
• 12 % manjša izposoja v Nemški čitalnici zaradi krajšega časa odprtosti 
 
CTK ima tri izposojevališča, in sicer: Oddelek za izposojo, Oddelek za standarde (samo 
izposoja v čitalnico) in Nemško čitalnico. V vseh treh oddelkih je ostala izposoja gradiva v 
letu 2001 na ravni leta 2000. Tako kot v predhodnih letih se je tudi tokrat najbolj zmanjšala 
izposoja revij na dom v Oddelku za izposojo. Manjše zanimanje za tiskane revije je 
povezano s ponudbo elektronskih revij (ScienceDirect, EBSCOhost, OCLC Electronic 
Collection Online) ter z dostopnostjo ustreznih virov na internetu. S konzorcijskim nakupom 
licence za informacijski servis ScienceDirect je CTK omogočil študentom in zaposlenim na 
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Univerzi v Ljubljani dostop do 1.200 elektronskih revij oziroma 1,3 milijona člankov iz 
univerzitetne računalniške mreže. Ker je bila uporaba te storitve zelo velika, je razumljivo, 
da je upadla izposoja tiskanih revij na dom, saj se uporabniki večinoma odločajo za hitrejšo 
pot do gradiv. Za lažjo uporabo takih storitev v prostorih CTK-ja smo v Oddelku za izposojo 
namestili sedem dodatnih osebnih računalnikov za dostop do interneta. 
 
Med knjigami je bilo najpogosteje izposojeno gradivo s področja računalništva (25 %), 
matematike (12 %), fizike (12 %), elektrotehnike (9 %), kemije (7 %) in strojništva (6 %). Pri 
periodičnih publikacijah je bilo največ zanimanja za revije s področja arhitekture in 
umetnosti (27 %), sledi kemija (13 %), splošno in družbene vede (12 %), strojništvo (10 %). 
Pri izposoji knjig so prevladovali študenti elektrotehnike, strojništva, kemije in 
računalništva, pri izposoji revij pa je bilo največ študentov arhitekture (27 %), sledili so jim 
študenti kemije (17 %) in strojništva (8 %). 
 
Preglednica 1: Izposoja knjig, periodičnih publikacij in standardov v Oddelku za izposojo,   
                        Oddelku za standarde in Nemški čitalnici po številu izposojenih enot in  
                        sestavi uporabnikov 
 

IZPOSOJA 2000 2001 Indeks 
01/00 

Delež 
2001 

Izposoja v čitalnici in na dom skupaj   331.839 328.410 99 100 %
• v čitalnici 126.092 125.045 99 38 %
• na dom 205.747 203.365 99 62 %
Izposoja  po uporabnikih skupaj 331.839 328.410 99 100 %
• študenti 202.428 204.457 101 62 %
• drugi uporabniki 129.411 123.953 96 38 %

 
 
2.4   MULTIMEDIJSKA SOBA 
 
• 41 % večji obisk multimedijske sobe  
• 51 % večja uporaba programov MS Office 
 
V multimedijski sobi so lahko uporabniki na petih računalnikih pregledovali multimedijske 
cederome, podatkovne zbirke na strežniku cederomov ter uporabljali internet. Na enem 
računalniku so lahko pripravljali seminarske in druge naloge s programi MS Office. Med 
uporabniki računalnikov v Multimedijski sobi je bilo največ zanimanja za dostop do 
interneta in elektronske pošte (preglednica 2). Z dodatnimi sedmimi računalniki in s 
programom za nadzorovanje prijav (avtentikacijo) se je ponudba računalniških delovnih 
mest bistveno izboljšala, čeprav pride še vedno na eno računalniško delovno mesto 
(osebni računalnik ali terminal) kar 691 aktivnih članov. Število računalniških delovnih mest 
za uporabnike se bo povečevalo postopoma, glede na dinamiko nakupa nove opreme ter 
glede na potrebe uporabnikov.  
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2.5   "SAMOPOSTREŽNE" IN ON-LINE STORITVE 
 
• 216 % več podaljševanj, rezervacij in naročanj prek COBISS/OPAC-a 
• 28 % večja uporaba knjigomata 
 
V CTK-ju si prizadevamo, da bi uporabnikom omogočili čimbolj samostojno uporabo 
knjižnice na daljavo. Med take rešitve spadajo telefonski avtomatski odzivnik za 
podaljševanje izposoje, rezervacija in podaljševanje gradiva v COBISS-u prek interneta, 
obveščanje uporabnikov o rezerviranem gradivu po elektronski pošti ter knjigomat. Zadnji 
omogoča samopostrežno izposojanje gradiva in ga pogosto uporabljajo zlasti ob konicah. 
V začetku leta 2002 bo knjigomat nadgrajen tudi s programsko opremo za samopostrežno 
vračanje gradiva.  
 
Preglednica 2: Uporaba "samopostrežnih" storitev in multimedijske sobe 
 

Število transakcij oz. 
obiskov 2001 2000 Ind. 

01/00 
Podaljševanje, rezervacije, 
naročanje prek OPAC-a 11.451 5.300

 
216 

Knjigomat 3.080 2.400 128 
Telefonski odzivnik 591 … … 
Naročanje predhodne priprave 
gradiva po telefonu 54 73

 
74 

Obisk v multimedijski sobi 8.712 6.167 141 
• internet 7.916 5.630 141 
• MS Office 658 437 151 
• zbirke na cederomih 138 100 138 

 
 
2.6   POSREDOVANJE DOKUMENTOV 
 
Storitve posredovanja dokumentov opravljata v CTK-ju Oddelek za medknjižnično izposojo 
in Oddelek za standarde. Obseg teh storitev kaže preglednica 3. 
 
Preglednica 3: Naročniki, posredovano gradivo za medknjižnično izposojo in število 

prodanih standardov 
 

Medknjižnična izposoja Standardi Skupaj  
2000 2001 Ind. 2000 2001 Ind. 2000 2001 Ind. 

Naročniki: 
• iz Slovenije 

 
428 509 119 623 630 101

 
1.051 1.139 108

• iz tujine 12 22 183 0 0 … 12 22 183
Skupaj 440 531 121 623 630 101 1.063 1.161 109
Posredovani 
dokumenti: 
• iz fondov CTK  

 
 

4.740 4.200 88 1.883 1.492 79

 
 

6.623 5.692 86
• iz Slovenije 2.714 3.361 123 1.422 848 60 4.136 4.209 102
• iz tujine 6.511 4.941 76 445 429 96 6.956 5.370 77
Skupaj 13.965 12.502 90 3.750 2.769 74 17.715 15.271 86
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2.6.1 Medknjižnična izposoja 
 
• Letni načrt uresničen 96-odstotno, s samopostrežnim dostopom do elektronskih 

člankov pa bistveno presežen 
• Uvedba programa COBISS3/V2 
• 21 % več naročnikov 
• 10 % manj posredovanih dokumentov 
• 24 % manj posredovanih dokumentov iz tujine 
 
Zaradi velike ponudbe elektronskih revij in dostopa do člankov neposredno z delovnih mest 
zaposlenih na Univerzi v Ljubljani je v letu 2001 obseg medknjižnične izposoje upadel, 
povečalo pa se je število naročnikov, zlasti iz Slovenije. Rešenih je bilo 12.500 zahtevkov. 
40 % dokumentov je bilo nabavljenih iz tujine, 34 % iz fondov CTK-ja, ena petino pa iz 
drugih slovenskih knjižnic. V primerjavi z letom 2000 se je zmanjšala medknjižnična 
izposoja iz tujine in iz fondov CTK-ja, narasla pa je izposoja iz drugih slovenskih knjižnic. 
Med gradivom še vedno prevladujejo članki iz tujih revij, ki jih na željo naročnikov tudi 
skeniramo in pošljemo po elektronski pošti. Dokumente iz Združenih držav Amerike še 
vedno prejemamo s programsko opremo Ariel. V januarju 2001 je steklo delo s pomočjo 
programske opreme COBISS 3/V2, ki omogoča sodobnejše poslovanje z enostavnejšim 
vodenjem vseh potrebnih evidenc (naročila, dobavnice, računi, statistika, obvestila in 
drugo). 
 
 
2.6.2 Posredovanje standardov 
 
• 26 % manj posredovanih standardov zaradi spremenjenih tržnih razmer in finančnih 

težav pri nabavi 
 
Obseg prodanih standardov se je v primerjavi z letom 2000 zmanjšal, medtem ko so 
čitalniška izposoja, število naročnikov ter dobava standardov iz tujine ostali na enaki ravni. 
Manjša je bila prodaja standardov Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST) ter 
dokumentov iz zbirke CTK-ja. Glavni vzrok za to je bila začasna ukinitev nakupa 
standardov (zlasti nemških DIN), saj je bilo prvo naročilo v letu 2001 izvedeno šele v 
novembru.  
 
 
2.7   INFORMACIJSKA DEJAVNOST 
 
• 4 % več tematskih poizvedb  
• Uvedeno je bilo vsakodnevno dveurno dežurstvo informacijskih specialistov v Oddelku 

za izposojo 
 
Informacijsko dejavnost so opravljali sodelavci v večini oddelkov CTK-ja, specializirane 
strokovne informacije pa predvsem informacijski specialisti v Informacijsko-
dokumentacijskem oddelku, Specializiranih informacijskih centrih za tehniko in v Oddelku 
za standarde. Del informacijske dejavnosti za podjetja in nepridobitne organizacije je 
potekal v okviru paketne ponudbe storitev. Kljub uvajanju elektronskih informacijskih virov 
je število tematskih poizvedb, ki so jih za uporabnike opravili informacijski specialisti, še 
vedno naraščalo (preglednica 4).  
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Preglednica 4: Informacijske storitve v letu 2001 v primerjavi z letom 2000 
 

VRSTA STORITVE Skupaj 
2000 

Skupaj 
2001 

Indeks 
01/00 

1 Tematske poizvedbe  2.527 2.622 104 
• poizvedbe iz baz podatkov skupaj 5.863 5.047 86 
       – on-line poizvedbe 1.197 1.653 138 
       – poizvedbe iz baz v CTK-ju 3.226 3.158 98 
       – poizvedbe iz klasičnih virov 1.440 1.018 71 
2 Konzultacije 536 511 95 
3 SDI (število profilov) 137 76 55 
4 Krajše informacije 37.581 38.154 102 
5 Informacije iz COBIB-a 56.681 52.174 92 
6 Informacije o citiranosti  81 124 153 
7 Signalne informacije 1.238 1.089 88 
8 Obiski v CTK-ju 208.329 215.224 103 

 
 
2.8   IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV KNJIŽNICE 
 
• Razširitev ponudbe izobraževalnih programov 
• 22 % večja udeležba študentov 
• 56 % večja udeležba knjižničnih delavcev 
 
Zaposleni v CTK-ju so tudi v letu 2001 nadaljevali z izobraževanjem uporabnikov 
(preglednica 5). Glavna razlika v primerjavi s prejšnjimi leti je bila v tem, da se je zmanjšalo 
število srednješolskih skupin, povečalo pa število študentov. Udeležencem smo predstavili 
knjižnično gradivo, podatkovne zbirke in informacijske storitve CTK-ja. Izobraževalne 
vsebine so izvajali informacijski specialisti, informatorji in delavka Matične službe z 
razvojno enoto. Predstavitev so se udeležili študenti Biotehniške fakultete, Fakultete za 
arhitekturo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo – Oddelka za tehniško varnost, 
Fakultete za strojništvo ter Filozofske fakultete – Oddelka za bibliotekarstvo in Oddelka za 
germanistiko. Poleg tečajev smo tistim študentom in srednješolcem, ki so želeli, pomagali 
pri izboru literature za izdelavo seminarskih, diplomskih ter raziskovalnih nalog in jih 
usposabljali za samostojno iskanje po podatkovnih zbirkah (369 kratkih inštrukcij). 
 
Matična služba je v aprilu, maju in juniju izvedla poskusni program izobraževanja 
uporabnikov knjižnice zaradi "raziskave tržišča". Permanentno izobraževanje knjižničarjev 
in uporabnikov knjižnic že vrsto let poteka v organizaciji NUK-a in IZUM-a, za svoje 
študente pa ga izvajajo tudi druge visokošolske knjižnice. Razpisanih je bilo sedem tečajev 
oz. predavanj, ki se jih je v 13 skupinah udeležilo 163 slušateljev, večinoma knjižničarjev iz 
vseh vrst knjižnic. Skupno je bilo izvedenih 40 ur. Večina tečajev je potekala v sejni sobi 
CTK-ja, vsebine pa so bile naslednje: Kako poiščem standard, Izdelava spletne strani, 
Elektronske revije, Uporaba servisa ScienceDirect, Nova orodja za iskanje v svetovnem 
spletu, Učinkovito iskanje v sistemu COBISS, Vodenje medknjižnične izposoje v programu 
COBISS3. Začetni tečaji so bili brezplačni. Kotizacijo smo uvedli pri nadaljevalnih tečajih, 
ko smo najeli računalniško učilnico za praktično delo na Kemijskem inštitutu oz. Oddelku 
za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. V sklopu tečajev so nastali 
tudi trije priročniki, ki so uporabnikom dostopni na spletni strani CTK-ja. Razultati ankete 
med udeleženci tečajev so pokazali, da jih je bilo 95 % v večji meri ali popolnoma 
zadovoljnih s tečajem, pogrešali pa so praktično delo z računalnikom. Zato smo se odločili, 
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da bomo v letu 2002 del sejne sobe preuredili v manjšo računalniško učilnico z osmimi 
računalniki, ki bo služila tako internemu kot zunanjemu izobraževanju, zunaj izobraževalnih 
terminov pa bo na voljo uporabnikom kot središče za samostojno učenje. V prvi fazi je bilo 
v sejni sobi nameščenih osem računalniških mizic. 
 
Preglednica 5: Izobraževanje uporabnikov v letu 2001 
 

Število  
udeležencev 

Št. predavateljskih  
ur in priprava 

 

2000 2001 Ind. 2000 2001 Ind. 
Študenti  595 724 122 296 136 46 
Srednješolci  871 369 42 278 15 5 
Osnovnošolci 39 10 26 3 4 120 
Ostali 255 399 156 112 305 272 
Skupaj 1.760 1.502 85 689 460 67 

 
Kotiček mladih raziskovalcev  
V prostem pristopu smo namenili poseben kotiček za razstave raziskovalnih nalog mladih 
iz slovenskih osnovnih in srednjih šol ter fakultet. Mladi svoje naloge razstavljajo skozi celo 
leto. V letu 2001 so bile pripravljene štiri tematske razstave.  
 
Praksa študentov bibliotekarstva  
Obvezno dvotedensko prakso je v letu 2001 uspešno opravilo šest študentov Filozofske 
fakultete, Oddelka za bibliotekarstvo. Mentorsko delo je pri tem opravljalo pet delavcev 
CTK-ja, ostali pa so jim predstavili delovanje posameznih oddelkov. 
 
 
2.9   NEMŠKA ČITALNICA 
 
• Okrepitev sodelovanja z Oddelkom za germanistiko Filozofske fakultete 
• Odmeven literarni večer z nemškim pisateljem Bernhardom Schlinkom 
• 14 % manjši obisk  
• 12 % manjša izposoja  
 
Nemška čitalnica / Deutscher Lesesaal deluje od leta 1995 v sklopu CTK-ja. Je ena od 41 
čitalnic, ki jih sofinancira Goethejev inštitut. Stroške zaposlenih in najemnino prostorov 
plačujeta Ministrstvo za kulturo RS in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Trenutno je v 
čitalnici zaposlen en delavec. Marca 2001 je potekla enoletna pogodba pripravnici, zato je 
Nemška čitalnica zdaj odprta 23 ur na teden namesto prejšnjih 43; posledica tega je bilo 
znatno zmanjšanje obiska in izposoje. Med 625 aktivnimi uporabniki Nemške čitalnice je 
bilo največ študentov germanskih jezikov in prevajalstva s Filozofske fakultete. Fond 
Nemške čitalnice je konec leta 2001 obsegal 4.953 enot knjižničnega gradiva, od tega: 
4.141 knjig, 41 naslovov revij ter 771 enot neknjižnega gradiva. 80 % gradiva, ki je na voljo 
v Nemški čitalnici, je last Goethejevega inštituta. V sodelovanju z Oddelkom za 
germanistiko Filozofske fakultete so priredili štiri videovečere v okviru lektorskih vaj in 
osnovali bralni klub Literaturklub. V dveh literarnih večerih so gostili Zdenko Becker, ob 
izidu slovenskega prevoda svetovne uspešnice Bralec (Der Vorleser) pa njenega avtorja, 
svetovno znanega pisatelja Bernharda Schlinka. 
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3.   RAZVOJ KNJIŽNIČNE ZBIRKE IN INFORMACIJSKI VIRI 
 
 
3.1   OBSEG KNJIŽNIČNE ZBIRKE 
 
Konec leta 2001 je zbirka knjižničnega gradiva CTK-ja in Nemške čitalnice obsegala 
293.998 enot, od tega je bila polovica monografij, ena četrtina periodičnih publikacij in ena 
četrtina standardov (preglednica 6). V letu 2001 je zbirka narasla za samo 1.115 enot 
gradiva, kar je posledica zmanjšanega nakupa knjig in standardov ter povečanega obsega 
izločenega gradiva. 
 
Preglednica 6:  Knjižnična zbirka CTK-ja in Nemške čitalnice  
 

VRSTA GRADIVA Stanje  
31. 12. 2000 

Prirast 
2001 

Odpis 
2001 

Stanje  
31. 12. 2001 

Indeks 
01/00 

1 Monografije skupaj 146.257 2.978 2.719 146.516 100
2 Periodične publikacije – letniki 72.880 1.406  74.286 102
3 Standardi 73.300 4.399 5.300 72.399 99
4 Neknjižno gradivo skupaj 446 351  797 179
Skupaj 292.883 9.134 8.019 293.998 100

 
Poleg knjižničnega gradiva, ki je last CTK-ja, je bilo uporabnikom na voljo še okoli 10.000 
enot gradiva Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, in sicer 4.350 knjig in 5.218 
diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij. 
 
 
3.2   PRIDOBIVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
 
• Konzorcijska nabava paketa elektronskih revij ScienceDirect 
• Prilagoditev postopkov naročanja novi zakonodaji (Zakon o javnih naročilih) 
• Uvedba programa COBISS3/Nabava 
• Letni načrt nakupa knjig uresničen 99-odstotno 
• 119 % večji nakup slovenskih knjig 
• 42 % manjši nakup tujih knjig  
• Začasno prekinjen nakup standardov 
 
Nabava knjižničnega gradiva je bila motena, ker je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
za nakup tuje periodike zagotovilo le polovico predvidenih finančnih sredstev, nakazana pa 
so bila šele v jeseni 2001. Zaradi negotovosti glede finančnih sredstev je knjižnica začasno 
prekinila nabavo monografij in standardov. Veliko časa so sodelavci knjižnice vložili v 
prilagajanje nabavnih postopkov zahtevam Zakona o javnih naročilih. Izdelana so bila 
Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti, uveden sistem elektronskega vodenja 
postopkov javnih naročil ter program za naročanje knjig COBISS3/Nabava. Zaradi vsega 
naštetega je naročanje knjig steklo šele v decembru 2001. Večina naročil bo prispela v 
začetku leta 2002.  
 
Usklajevanju nakupa tujih podatkovnih zbirk z drugimi slovenskimi knjižnicami (t. i. 
konzorciji) ter urejanju licenčnih pogodb so zaposleni v CTK-ju v preteklem letu namenili 
veliko pozornost. Za večino mrežnih podatkovnih zbirk so pridobili licenco za uporabo oz. 
dostop iz računalniškega omrežja Univerze v Ljubljani. V konzorciju s Fakulteto za kemijo 
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in kemijsko tehnologijo je bila kupljena zbirka Chemical Abstracts. V prvi polovici leta je 
CTK v okviru Univerze v Ljubljani intenzivno usklajeval nabavo zbirke 130 elektronskih revij 
založbe MCB University Press (zbirka Emerald), vendar se je moral kasneje zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev nakupu odpovedati.   
 
Preglednica 7: Nabava gradiva v letu 2001 in primerjava z letom 2000 (vključeno je tudi 
  gradivo Nemške čitalnice) 
 

Nakup Dar Skupaj VRSTA GRADIVA 
2000 2001 Ind. 2000 2001 Ind. 2000 2001 Ind. 

1 Knjige skupaj 2.645 2.538 96 273 440 161 2.918 2.978 102
• slovenske 623 1.363 219 163 242 148 786 1.605 204
• tuje1 2.022 1.175 58 110 198 180 2.132 1.373 64
2 Periodične publikacije    
   (letniki) 1.369 1.282 94 148 124 84 1.517 1.406 93

• slovenske 130 152 117 34 28 82 164 180 110
• tuje 1.239 1.130 91 114 96 84 1.353 1.226 91
3 Neknjižno gradivo  
   skupaj2 134 106 79 10 245 … 144 351 244

 CD-ROM-i 62 82 132 8 245 … 70 327 467
 On-line3 68 22 32 2 0 … 70 22 31
 Drugo (diskete, DVD,…) 4 2 50 0 0 … 4 2 50

4 Standardi 2.616 0 … 2.475 4.399 178 5.091 4.399 86
Skupaj 1+2+3+4 6.764 3.926 58 2.906 5.208 179 9.670 9.134 94
Opombe: 1 - Število nakupa tujih knjig je ocenjeno, ker obdelava v februarju 2002 še ni bila zaključena. 
  2 - Vključuje knjige in periodične publikacije (letniki) na elektronskih medijih. 
  3 - Nakup paketa ScienceDirect je vpisan kot ena enota, vključuje pa okrog 1.200 elektronskih revij. 
 
3.2.1 Monografske publikacije 
 
V primerjavi z letom 2000 je bil manjši nakup tujih knjig, velik pa porast nakupa knjig v 
slovenskem jeziku, zlasti univerzitetnih učbenikov. Zaradi ugodnejših prodajnih pogojev 
smo večino tujih knjig naročali pri tujih dobaviteljih. Za nekatere drage knjižne zbirke so bile 
izvedene meritve izposoje in ankete med uporabniki. Zaradi nizkih rezultatov je bila za leto 
2002 odpovedana nemška zbirka za naravoslovje in tehniko Landolt-Börnstein. Izpad 
nakupa knjig so deloma omilili darovi, ki predstavljajo skoraj petino novih knjig. Med darovi 
v letu 2001 velja omeniti prek 200 cederomov o misiji na Mars, ki jih je knjižnici podaril g. 
Miloš Krmelj.  
 
3.2.2 Standardi 
 
Edino večje naročilo standardov je bilo v novembru 2001, gradivo pa bo dobavljeno v letu 
2002. Prirast gradiva za zbirke SIST, ISO in IEC je v skladu z dolgoletnim poslovnim 
sodelovanjem s Slovenskim inštitutom za standardizacijo (SIST). 
 
3.2.3 Tiskane periodične publikacije 
 
Nakup tujih revij se je znižal za 9 %, medtem ko se je povečalo število slovenskih revij za 
17 %. Izpad finančnih sredstev za tujo periodiko se bo poznal šele v letu 2002, saj knjižnica 
ne bo obnovila naročila za več kot polovico tujih revij (okrog 500 naslovov). V jeseni 2001 
so zato sodelavci revijskega oddelka in informacijski specialisti pripravili oceno uporabe 
revij na podlagi podatkov o izposoji ter tudi izbor naslovov za naročila 2002. Revijski 
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oddelek je za 32 pasivnih knjižnic tehniškega koordinacijskega kroga dopolnjeval zapise v 
COBISS-u (skupno 120 zapisov). 
 
3.2.4 Elektronske revije 
 
Največje spremembe v letu 2001 so se zgodile na področju ponudbe elektronskih revij v 
polnem besedilu. Ocenjujemo, da so lahko uporabniki CTK-ja dostopali do okrog 5.000 
naslovov elektronskih revij. Glede na razvojne trende v tujini predvidevamo, da bodo v 
prihodnosti elektronske revije nadomestile velik del dragih tiskanih revij. Njihova prednost z 
vidika uporabnika je hitrost in enostavnost dostopa z delovne postaje ob kateremkoli času, 
z vidika knjižnice pa prihranek pri stroških skladiščenja in obdelave. V prihodnosti bo CTK 
namenil posebno skrb razvoju zbirke elektronskih revij (izbor pomembnih revij za tehniko, 
spletni portal elektronskih virov, avtentikacija uporabnikov itd.). Revijski oddelek CTK-ja je 
med prvimi knjižnicami v Sloveniji začel katalogizirati elektronske revije v sistemu COBISS. 
Vnesena je bila večina revij paketa ScienceDirect ter okrog 200 elektronskih revij drugih 
ponudnikov (prosto dostopne revije, založba Wiley – InterScience, OCLC – Electronic 
Collection On-line). V CTK-ju je bila razvita tudi programska oprema za iskanje 
elektronskih revij na spletni strani knjižnice. 
 
• ScienceDirect  
 
V okviru nabavnega konzorcija CTK-ja, Inštituta Jožef Stefan in Kemijskega inštituta je bila 
podpisana triletna licenčna pogodba za dostop do zbirke ScienceDirect, ki vključuje 1.200 
elektronskih revij založbe Elsevier (www.sciencedirect.com). Dostop je možen z 
računalniškega omrežja konzorcijskih partnerjev in z računalniške mreže Univerze v 
Ljubljani. Študenti in zaposleni na Univerzi v Ljubljani lahko dostopajo do 1,3 milijona 
člankov v polnem besedilu. Statistika dostopov do revij ScienceDirect za leto 2001 iz 
računalniškega omrežja Univerze v Ljubljani kaže izredno veliko uporabo storitve: odprtih 
je bilo čez 372.000 spletnih strani, izvedenih čez 50.000 iskanj ter kakorkoli uporabljenih 
skoraj 72.000 člankov v polnem besedilu. Konzorcij je zbudil veliko zanimanja, tako da so 
se za pridružitev odločile še nekatere druge knjižnice, ki kupujejo tiskane revije založbe 
Elsevier (Biblioteka SAZU, IZUM, UKM, Turistica Portorož, Visoka šola za management v 
Kopru in drugi).  
 
• Druge elektronske revije 
 
Uporabniki lahko iz prostorov CTK-ja dostopajo tudi do polnobesedilnih zbirk, ki jih v okviru 
nacionalne akademske licence ponuja Institut informacijskih znanosti Maribor (IZUM). 
Mednje sodijo: EBSCOhost oz. eIFL Direct (financira Zveza bibliotekarskih društev 
Slovenije ob podpori ustanove Open Society Institute) in OCLC – Electronic Collection 
Online. 
 
3.2.5 Podatkovne zbirke 
 
Ponudba je ostala na ravni iz leta 2000. CTK je omogočil dostop do okrog 40 bibliografskih 
zbirk podatkov, bodisi na zunanjih strežnikih, na lokalnem strežniku ali na cederomih. Za 
večino zbirk je bila pridobljena univerzitetna mrežna licenca za enega ali več sočasnih 
uporabnikov z Univerze v Ljubljani. Gesla za dostop do strežnika cederomov ima okrog 
950 posameznikov, zaposlenih na Univerzi v Ljubljani. V Računalniškem oddelku je bilo 
ponovno izdelano statistično poročilo o uporabi podatkovnih zbirk za leto 2000. Čeprav je 
beleženje dostopov do zbirk na strežniku CTK-ja zelo nezanesljivo, lahko iz poročila 
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povzamemo, da med vsemi zbirkami po uporabi izredno izstopa INSPEC, sledijo pa 
Compendex, Iconda, Perinorm in Chemical Abstracts. Statistično poročilo bo osnova za 
nabavo podatkovnih zbirk v letu 2002. 
 
 
3.3   OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
 
V CTK-ju skušamo sproti obdelati vse novo gradivo in tako omogočiti, da je čim prej na 
voljo uporabnikom. Obdelava vključuje vgradnjo varovalnih nitk, inventarizacijo in 
katalogizacijo v sistemu COBISS. Poleg gradiva, ki je last CTK-ja, obsega obdelava tudi 
gradivo Nemške čitalnice in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v 
Ljubljani. Največji porast katalogizacijske dejavnosti je bil na področju odpisa knjig in 
obdelave elektronskih revij (preglednica 8). 
 
Preglednica 8: Obdelava gradiva ter zapisi v kataloge in baze v letu 2001 
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Skupaj 
2001 

Skupaj 
2000 

Ind. 
01/00 

1 Kataložna obdelava        
• zapisi skupaj  3.948 1.305 146  5.399 6.638 81

 knjige 3.948  146  4.094 3.138 130
 periodične publikacije  1.305   1.305 3.500 37

• popravek zapisov skupaj 1.321 85.000 113  86.434 79.893 108
 knjige 1.321  113  1.434 4.839 30
 periodične publikacije   85.000   85.000 75.000 113

• odpisi skupaj   2.719  2.719 792 343
 knjige   2.711  2.711 792 342
 periodične publikacije   8  8 0 …
 priprava za odpis  846   846 4.741 18

2 Vsebinska obdelava       
• zapisi skupaj   2.704 2.097 4.801 20.511 23
      COBIB   2.595  2.595 5.765 44
      ICONDA   107  107 83 129
3 Bibliografije – zapisi skupaj 1.752    1.752 1.789 98
Opomba: Pri Knjižnem oddelku je upoštevana tudi katalogizacija gradiva za Nemško čitalnico (skupno 491 
zapisov) in knjižnico Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (372 zapisov). Pri Revijskem oddelku so kot 
enote navedeni letniki. V točki 3 so upoštevani tudi zapisi, ki jih je pripravila Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo (74 zapisov). Bibliografije raziskovalcev pripravljata Knjižni oddelek in SIC-i za tehniko. 
 
 
3.4   HRANJENJE IN ZAŠČITA GRADIVA 
 
Zaradi velikega obiska in pomanjkanja prostora je dnevno urejanje gradiva v prostem 
pristopu še posebno pomembno. V poletnem času izvedejo sodelavci Oddelka za izposojo 
in Računalniškega oddelka vsako leto inventuro gradiva v prostem pristopu. V letu 2001 je 
popis zajel 27.992 enot, in sicer 23.032 enot knjig in 4.960 enot periodičnih publikacij. 
Ugotovljen je bil primanjkljaj v višini 210 enot (156 knjig in 54 zvezkov revij) ali 0,75 % vseh 
popisanih enot v prostem pristopu. Inventurni primanjkljaj je bil malo višji kot v letu 2000. 
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Poleg gradiva v prostem pristopu je knjižnična zbirka shranjena še v kleti stolpnice TR3 ter 
dislociranem skladišču za Bežigradom. Iz skladišč, kjer sta zaposleni dve delavki, je bilo 
izdanih in vloženih 48.200 enot gradiva ali 16 % vsega izposojenega gradiva. Zaradi 
večjega števila izločenih knjig je bilo treba prestaviti večino knjižnega fonda, 1.219 m knjig 
pa je bilo prestavljenih na lokacijo K2. V knjigoveškem popravilu je bilo 384 knjig in 19 revij. 
 
 
4.   POMEMBNEJŠI PROJEKTI IN RAZVOJNE NALOGE 
 
• V oktobru 2001 je bil uspešno zaključen projekt in uvedena enotna knjižnična 

izkaznica za študente Univerze v Ljubljani. Projekt je usklajeval CTK, sodelovali pa 
so še: uprava, knjižnični svet in računalniški center Univerze v Ljubljani, Institut 
informacijskih znanosti Maribor in Sekcija za visokošolske knjižnice Zveze 
bibliotekarskih društev Slovenije. Strokovne podlage sta pripravila IZUM in CTK. 
Študenti Univerze v Ljubljani si lahko od oktobra 2002 s pomočjo študentske izkaznice 
izposojajo gradivo v vseh visokošolskih knjižnicah, NUK-u in CTK-ju. Uvedena je bila 
tudi enotna letna članarina, ki jo študenti plačajo ob vpisu na fakulteto. Vse knjižnice z 
avtomatizirano izposojo lahko dostopajo do skupne baze redno vpisanih študentov. 

 
• Po večmesečnih testiranjih je v januarju 2001 Oddelek za medknjižnično izposojo kot 

prvi v Sloveniji uvedel vodenje naročil s pomočjo modula za medknjižnično izposojo 
COBISS 3/V2. CTK je od vsega začetka sodeloval pri razvoju programa, ki je v veliki 
meri posodobil in izboljšal kakovost in hitrost posredovanja dokumentov. 

 
• V prostem pristopu smo namestili sedem dodatnih Windows terminalov, namenjenih 

uporabnikom za dostop do elektronskih revij, podatkovnih zbirk in interneta. Vzpostavili 
smo tudi sistem za avtentikacijo in nadzor nad uporabniki, ki bo zagotavljal dostop do 
elektronskih virov le za člane knjižnice v skladu s licenčnimi pogodbami za uporabo 
elektronskih revij in podatkovnih zbirk. 

 
• Vzpostavili smo sistem elektronskega vodenja postopkov javnih naročil. Sistem 

omogoča vodenje postopkov javnih naročil v skladu z veljavno zakonodajo in internim 
pravilnikom CTK-ja, pri čemer so pristojnosti za posamezne faze postopka omejene na 
za to pooblaščene osebe. Sistem omogoča tudi pregled nad naročili, ki so shranjena v 
bazi podatkov, ter izpis ustreznih obrazcev. 

 
• Nadgradili smo obstoječo NT domeno na Windows 2000 in postavili nov strežnik za 

elektronsko pošto Exchange 2000, ki bo omogočil zanesljivejše delovanje elektronske 
pošte, kar je bistvenega pomena za uspešno poslovanje večine oddelkov CTK-ja. 
Poleg tega pa bo novi strežnik omogočal tudi podporo skupinskemu delu. Novi poštni 
strežnik je trenutno v fazi testiranja, v redno uporabo pa bo vključen predvidoma v prvi 
četrtini leta 2002. 

 
• Nadgradili smo še preostalo omrežje, vključno s skladiščem na 100 Mb/s, kar bo 

omogočilo elektronsko čitanje in neposredno pošiljanje elektronskih dokumentov iz 
skladišča.  

 
• CTK opravlja naloge specializiranega informacijskega centra za znanstveno 

informiranje v okviru tehnike. Dejavnost sofinancira Ministrstvo za šolstvo, znanost in 
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šport. V letu 2001 se je v sodelovanju z IZUM-om in drugimi območnimi centri 
nadaljevala normativna kontrola v okviru sistema COBISS. V CTK-ju smo pripravili 
metodologijo prevajanja geslovnika ter razvili nekaj pripomočkov in orodij za vsebinsko 
obdelavo na področju tehnike. 

 
• Zaključen je bil mednarodni projekt Establishment of Electronic Information 

Services in CCE/NIS (EIS-CEE/NIS) v okviru projekta INCO-Copernicus/ESPRIT. 
Rezultati projekta so dostopni na spletnem naslovu http://dev05.omikk.hu/servlet/eis/ 
index.html. 

 
• Zaključeno je bilo prevajanje standarda ISO 11620 (Information and Documentation – 

Library Performance Indicators). Prevod je v postopku sprejemanja pri Slovenskem 
inštitutu za standardizacijo (tehnični odbor SIST/TC IDO). 

 
• Različne oblike merjenja kakovosti so v CTK-ju prisotne že vrsto let. Poleg opravljene 

inventure gradiva v prostem pristopu smo ocenjevali še uporabo knjigomata ter 
izposojo oz. uporabo nekaterih vrst knjižničnega gradiva: knjižno zbirko Landolt-
Börnstein, podatkovne zbirke na cederomih ter tiskane revije. Redno smo spremljali 
tudi statistiko uporabe servisa ScienceDirect. V sklopu izobraževanja so bili z anketami 
ocenjeni tečaji v spomladanskem semestru.  

 
 
5. ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN SODELOVANJE  
      Z DRUGIMI KNJIŽNICAMI 
 
• 14. 6. 2001 – Okrogla miza o izvajanju Zakona o javnih naročilih v knjižnicah 

Na okrogli mizi se je zbralo 25 vodstvenih knjižničnih delavcev z Univerze v Ljubljani in 
Univerze v Mariboru ter izmenjalo izkušnje pri polletnem izvajanju zakona v praksi. V 
prvem delu sta sodelavki CTK-ja, mag. Vera Gradišar in Maja Vihar, predstavili zakon 
in njegove posledice za finančno poslovanje ter nabavo v knjižnicah. V razpravi so bila 
odprta nekatera pereča vprašanja, s katerimi so sodelavci CTK-ja med svojim 
delovnim obiskom seznanili tudi Urad za javna naročila pri Vladi RS.  
 

• V jeseni 2001 so se začele priprave za 2. posvetovanje visokošolskih knjižnic, ki bo 
potekalo 28.–29. maja 2002 na Gospodarski zbornici Slovenije pod naslovom Razvoj 
visokošolskih knjižnic za univerzo 21. stoletja. Soorganizatorja posveta bosta CTK in 
Sekcija za visokošolske knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, pokrovitelj 
pa Univerza v Ljubljani.  

 
• 16.–18. 10. 2001 – Študentska arena 2001 (slika 2) 

CTK je organiziral udeležbo sedmih knjižnic Univerze v Ljubljani in NUK-a na 
izobraževalno-sejemski študentski prireditvi, v organizaciji Zveze študentskih klubov 
(ŠKIS), Cankarjevega doma in podjetja INFOS d. o. o. Na skupnem razstavnem 
prostoru so se z informacijskim gradivom predstavile vse osrednje knjižnice Univerze v 
Ljubljani in NUK. Spremljevalni program je obsegal predstavitev elektronskih revij na 
spletni strani CTK-ja in v bazi COBIB, srečanja z informacijskimi specialisti, nagradna 
vprašanja. Študentom smo ponudili več sto izvodov izločenih knjig in dvojnic revij. 
Največ zanimanja je bilo v zvezi z enotno knjižnično izkaznico, ki so jo knjižnice 
Univerze v Ljubljani uvedle v oktobru 2002.  
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  Slika 2:   Razstavni prostor knjižnic Univerze v Ljubljani na Študentski  
   areni 2001 v Cankarjevem domu, 16.–18. oktober 2001 

 

         
 
• Po telefonu ali na delovnih obiskih smo svetovali visokošolskim in drugim 

knjižnicam, med drugim Francoskemu informacijskemu centru v Ljubljani, knjižnici 
Mestne občine Ljubljana, knjižnicam Fakultete za arhitekturo, Fakultete za šport, 
Fakultete za elektrotehniko, podjetju Iskraemeco itd. 

 
• Od tujih gostov je CTK obiskalo 13 tujih udeležencev 7. mednarodne konference IFLA 

– Interlanding and Document Supply ter Iris Buunk (vodja knjižnice francoskega 
kulturnega centra Institut Francais Charles Nodier v Ljubljani) in Bernard Mnich 
(predsednik Zveze bibliotekarjev Pariza). V Nemški čitalnici je potekal literarni večer z 
nemškim pisateljem Bernhardom Schlinkom. 

 
Slika 3:   Obisk udeležencev 7. mednarodne konference IFLA –  
   Interlending and Document Supply, 3. oktober 2001 
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• Sodelavci CTK-ja so bili na delovnem obisku v naslednjih knjižnicah v tujini: 
Universitaetsbibliothek Graz, knjižnica Goethejevega inštituta v Zagrebu, Narodna i 
sveučilišna knjižnica Zagreb. V okviru strokovnega potovanja je 16 sodelavcev obiskalo 
Državno tehniško knjižnico (Statni Technicka Knihovna) v Pragi. 

 
• V letu 2001 je bil pri CTK-ju sedež Društva bibliotekarjev Ljubljana in Društva 

dokumentalistov in informatorjev Slovenije. Obe društvi sta imeli na strežniku CTK-
ja tudi svoje spletne strani. 

 
 
6.   ORGANIZIRANOST KNJIŽNICE IN ZAPOSLENI  
 
Delo je v letu 2001 potekalo v 12 organizacijskih enotah (preglednica 9). V sklopu CTK-ja 
še naprej delujeta Nemška čitalnica in Knjižnica Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 
(FKKT), čeprav sta delavca te knjižnice formalno zaposlena na fakulteti. CTK za FKKT po 
pogodbi opravlja delo fakultetne knjižnice. V drugi polovici leta 2001 je stekla priprava 
novega Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki predvideva združitev 
nekaterih oddelkov ter na novo opredeljuje nekatera delovna mesta. Nova organizacijska 
shema bo uvedena v začetku leta 2002. 
 
6.1   ZAPOSLENI V CTK-ju 
 
V knjižnici je bilo v letu 2001 redno zaposlenih 49 delavk in delavcev različnih poklicnih 
profilov (preglednica 9). Skoraj polovica zaposlenih je imela univerzitetno ali višjo 
izobrazbo, med poklici pa so prevladovali inženirji različnih tehniških strok ter diplomanti 
humanističnih smeri in bibliotekarstva. 
 
Preglednica 9: Zaposleni v CTK-ju na dan 31. 12. 2001 skupaj in po posameznih    
                        organizacijskih enotah ter izobrazbi 
 

Stopnja izobrazbe  
ORGANIZACIJSKE ENOTE 

Število 
zapo- 
slenih 

VIII VII/2 VII/U VI V IV III I 

1. Ravnateljstvo  4 1 1 1   1
2. Matična služba z razvojno enoto 1 1    
3. Računalniški oddelek  4 1 2  1  
4. Oddelek za izposojo 11 1  5 1 1 3
5. Oddelek za medknjižnično izposojo 4 1 1 1  1
6. INDOK 3 3    
7. Področni inf. center za tehniko  5 1 4    
8. Oddelek za standarde 3 1 1 1  
9. Revijski oddelek 4 2 2   
10. Knjižni oddelek 6 2 1 1 1  1
11. Nemška čitalnica 1 1    
12. Finančno-računovodska služba  3 1 2  
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 49 2 5 16 7 11 1 1 6
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI V ODSTOTKIH 100% 4 % 10 % 33 % 14 % 23 % 2 % 2 % 12 % 
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6.2   UPOKOJITVE IN NOVE ZAPOSLITVE 
 
V letu 2001 je prišlo do nekaterih kadrovskih zamenjav. Knjižnico so zapustile štiri 
dolgoletne sodelavke, prekinjene pa so bile tudi štiri zaposlitve za določen čas. 
 
• Upokojila se je knjižnična manipulantka Terezija Doležal, dolga leta zaposlena v 

skladišču. Na to delovno mesto je bila razporejena Vida Bolha iz fotokopirnice. 
 
• Na nova delovna mesta so odšle:  

mag. Helena Pečko Mlekuš, vodja Knjižnega oddelka, je postala svetovalka za 
visokošolske knjižnice v Državni matični službi za knjižničarstvo, 
mag. Marija Petek, bibliotekarka v Knjižnem oddelku, se je zaposlila kot asistentka na 
Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakulete,  
mag. Vera Gradišar, tajnica CTK-ja, je postala državna podsekretarka na Ministrstvu 
za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije. 

 
• V Računalniškem oddelku se je na novo zaposlil Tomaž Fidler, univ. dipl. arh. 
 
• Pogodba za zaposlitev za določen čas je potekla štirim sodelavcem: Igorju Furlanu iz 

Oddelka za medknjižnično izposojo, Jerneji Pevec iz Nemške čitalnice ter Neni Škerlj 
in Petri Simonič iz Revijskega oddelka. 

 
6.3   IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 
 
V letu 2001 so zaposleni porabili za izobraževanje povprečno sedem delovnih dni, vključno 
s študijskim dopustom.  
 
Izobraževanje za pridobitev formalne izobrazbe 
 
CTK je desetim zaposlenim omogočil in sofinanciral izobraževanje za pridobitev formalne 
izobrazbe (srednja stopnja, univerzitetna stopnja, magistrski in doktorski študij). Zaposleni 
so se šolali na naslednjih srednjih in višjih šolah ter fakultetah: 
• Srednja ekonomska šola  
• Srednja administrativna šola 
• Višja strokovna šola za poštni promet 
• Center za tehnološko usposabljanje – višja strokovna izobrazba  
• Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - živinoreja 
• Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo – magistrski študij 
• Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo – magistrski študij  
• Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – bibliotekarstvo, magistrski študij 
• Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – bibliotekarstvo, doktorski študij 
• Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo – doktorski študij  
 
Strokovni izpiti 
 
CTK je v letu 2001 omogočil pripravo na strokovni izpit eni delavki. Dve sodelavki sta 
pridobili strokovni naziv knjižničarski referent, ena pa naziv višji bibliotekar.  
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Druge oblike usposabljanja zaposlenih 
 
Poleg pridobivanja formalne izobrazbe je CTK omogočil zaposlenim udeležbo na raznih 
seminarjih, tečajih in posvetovanjih. 
 
• Tečaji, seminarji, delavnice: Sejem INFOS Znanje za razvoj (Ljubljana); COBISS 

3/Nabava, COBISS Katalogizacija, Priprava splošnega geslovnika COBISS, IZUM 
(Maribor); OCLC Workshop, IZUM (Maribor); Predstavitev programske opreme IRIS, 
NUK (Ljubljana); Web of Knowledge, NUK (Ljubljana); eIFL Direct in EBSCOhost, NUK 
(Ljubljana); Vsebinska obdelava – IFLA načela za predmetno označevanje, NUK 
(Ljubljana); Kako pristopiti k pisanju pogodbe, CISEF (Ljubljana); Problemi licenciranja 
v knjižnicah (v okviru projekta CELIP), NUK (Ljubljana); Human resources management 
in libraries and information centres, NUK in OSI (Bled); Seminar Zakon o varnosti in 
zdravju pri delu; Windows 2000; Seminar za iskanje po zbirkah CAS/STN, UL NTF - 
Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko (Ljubljana); Tečaj ECDL - European 
Computer Driving Licence, ISA.IT (Ljubljana); Internet: od knjižnega molja do metulja, 
Fakulteta za arhitekturo (Ljubljana); Seminar Gradbena informatika; Šest miselnih 
klobukov; Online tečaj Virtual Collection Development. 

 
• Posvetovanja v Sloveniji: Digitalna knjižnica - Strokovno posvetovanje ZBDS 

(Radenci); Posvet o javnih naročilih in koncesijah (Portorož); Konferenca COBISS in 
SICRIS, IZUM (Maribor); Providing access through cooperation - 7th International 
Conference, IFLA Interlibrary Lending and Document Supply, NUK (Ljubljana); 7. 
posvetovanje vladnih knjižnic, Sekcija za specialne knjižnice ZBDS (Ljubljana); 
Posvetovanje o sestavljanju zaključnega računa; 33. simpozij o sodobnih metodah v 
računovodstvu, financah in reviziji. 

 
• Posvetovanja v tujini: Konferenca IATUL (Delft); 30. konferenca LIBER (London); 

Internet Librarian 2001 (London). 
 
 
7.   PUBLIKACIJE IN PREDSTAVITVE CTK-ja 
 
 
Publikacije, izdane v CTK-ju v tiskani ali elektronski obliki 
 
• Knjižne novosti CTK. – Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, 

2001 (izšlo je šest številk, ki so dostopne tudi na spletni strani CTK-ja) 
• Poročilo CTK-ja o delu za leto 2000. – Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica Univerze 

v Ljubljani, 2000, 28 str.  
• Poročilo CTK za leto 2000 o izvajanju programa dejavnosti znanstvenega informiranja 

na področju tehnike. – Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, 
2001, 17 str.  

• Vihar, Maja, Šercelj, Marko: Priročnik za uporabo informacijskega servisa 
ScienceDirect. – Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica, 2001, 12 str. 

• Dopolnjevali smo spletno stran na internetu (http://www.ctk.uni-lj.si). Na domači strani 
je na voljo tudi vmesnik za pregledovanje elektronskih revij, pregled podatkovnih zbirk z 
opisi ter neposredne povezave na tiste zbirke, ki omogočajo pregledovanje prek WWW. 
Dodali smo program izobraževanja in priročnike za izobraževanje na daljavo: HTML 
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online, Priročnik za uporabo informacijskega servisa ScienceDirect, Predstavitev novih 
orodij za iskanje v svetovnem spletu. 

• Dopolnili smo predstavitev CTK-ja v slikah v programu MS PowerPoint, ki jo 
uporabljamo pri obiskih večjih skupin v CTK-ju ter na sejemskih prireditvah. 

• Dopolnili smo informacijsko gradivo o CTK-ju: zloženke posameznih oddelkov, navodila 
za uporabnike, zloženko o elektronskih revijah in uporabi servisa ScienceDirect ter dve 
zloženki v angleščini (predstavitev CTK-ja in Oddelka za medknjižnično izposojo).  

 
Objave o CTK-ju v medijih 
 
• Bevc, David: Ist der Deutsche Lesesaal bald Vergangenheit?. Allemaniak, Ausgabe 4, 

Juni 2001, str. 14–15 (intervju z Branetom Čopom, vodjem Nemške čitalnice) 
• Budal, Martina: Novosti pri izposoji knjig : z novim študijskim letom si študenti lahko 

izposodijo knjige s študentsko izkaznico. Večer, 13. 10. 2001, str. 16 
• Tomažič, Agata: Pridni študenti v čitalnico, poredni na kavo – študentske čitalnice in 

kavarne v Ljubljani. – Delo, 21. junij 2001, str. 10 
 
8.   BIBLIOGRAFIJA SODELAVCEV CTK-JA V LETU 2001 
 
Dolgan - Petrič, Mojca 
• 1.200 elektronskih revij založbe Elsevier odslej tudi za člane Univerze v Ljubljani. 

Vestnik / Univerza v Ljubljani   32,  št. 3 (2001), str. 4–5 (soavtor Matjaž Žaucer) 
• Izvajanje Zakona o javnih naročilih v knjižnicah – poročilo o okrogli mizi. Knjižničarske 

novice 11, št. 9 (2001), str. 9–11 (soavtorica Vera Gradišar) 
• Kako izmeriti in ovrednotiti uspešnost delovanja digitalne knjižnice? V: Digitalna 

knjižnica / Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, strokovno posvetovanje, Radenci, 
10. do 12. Oktober 2001. – Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2001, 
str. 71–83 

• KUL, knjižnice Univerze v Ljubljani na Študentski areni 2000. Vestnik / Univerza v 
Ljubljani 32,  št. 1-2 (2001), str. 16–17 

• Poročilo CTK-ja o delu za leto 2000. – Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica, 2001, 
28 str. (urednica) 

• Razvojni programi Evropske unije za knjižnice, muzeje in arhive : delavnica EXPLOIT, 
Budimpešta, 3. november 2000. Knjižničarske novice 11, št. 1–2 (2001), str. 18–20 

• Library skills instructions at the Central Technological Library at the University of 
Ljubljana (vabljeno predavanje na seminarju Network of the educational centers from 
the former Yugoslav repbulics: Seminar on management and new educational 
activities, Izobraževalni center NUK in OSI, Ljubljana, 19. 9. 2001) 

• Učinkovita uporaba podatkovnih zbirk v sistemu COBISS (predavanje v okviru 
izobraževalnega programa CTK, 2001) 

 
mag. Gradišar, Vera 
• Izvajanje Zakona o javnih naročilih v knjižnicah – poročilo o okrogli mizi. Knjižničarske 

novice 11, št. 9 (2001), str. 9–11 (soavtorica Mojca Dolgan - Petrič) 
• Zakon o javnih naročilih (predavanje v okviru okrogle mize  o izvajanju Zakona o javnih 

naročilih v knjižnicah, CTK, 14. 6. 2001) 
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mag. Krašovec - Vrhovec, Ana 
• Standardi in elektronski dostop. V: Digitalna knjižnica / Zveza bibliotekarskih društev 

Slovenije, strokovno posvetovanje, Radenci, 10. do 12. Oktober 2001. – Ljubljana : 
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2001, str. 131–142 (soavtor Janez Hočevar) 

• Kaj se skriva pod kraticami ISO, DIN, JUS? (predavanja v okviru izobraževalnega 
programa CTK, 17. 4., 15. 5., 22. 5. 2001) 

 
dr. Kunaver, Uroš 
• Računalniški program za spremljanje javnih naročil (interna predstavitev za Knjižni in 

Revijski oddelek CTK-ja) 
 
Lebez, Mira 
• Simultaneous application of artificial neural networks, genetic algorithm and simplex 

optimisation in a reduction of information space  V: Spectroscopy in theory and practice 
/ 12th International Symposium "Spectroscopy in Theory and Practice", Bled, Slovenia, 
9–12 April 2001. – Ljubljana : Spectroscopic Section of the Slovenian Chemical Society 
: DAC/FECS, 2001,  str. 100 (P–48) (soavtorja Tomaž Šolmajer, Jure Zupan) 

 
Močnik, Vida 
• Elektronski viri in medknjižnična izposoja. V: Digitalna knjižnica / Zveza bibliotekarskih 

društev Slovenije, strokovno posvetovanje, Radenci, 10. do 12. Oktober 2001. – 
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2001, str. 163–170 

• Interlending among the states of former Yugoslavia.  Interlending & document supply 
29,  no. 3 (2001), str. 100–107 

• Slovenia at the crossroads of Central and South Eastern Europe: what is the future of 
cooperation in the region? V: Providing access through cooperation / 7th International 
Conference, IFLA Interlibrary Lending and Document Supply, Ljubljana, 1–5 October 
2001 – v tisku 

• Medknjižnična izposoja programu COBISS3 (predstavitev v okviru izobraževalnega 
programa CTK-ja, 20. 6. 2001) 

 
Pejanovič, Smiljana 
• Domača stran Društva bibliotekarjev Ljubljana (predstavitev 20. 11. 2001; soavtor Miro 

Pušnik) 
 
mag. Petek, Marija 
• Enotni naslov kot sredstvo za povezovanje v knjižničnem katalogu. Knjižnica 45, št. 1–2 

(2001), str. 71–80 
 
Pušnik, Miro 
• Kako izdelati spletno stran? (začetni in nadaljevalni tečaj v okviru izobraževalnega 

programa CTK-ja, 25. 4., 16. 5., 21.–22. 6. 2001) 
• Nova orodja za iskanje v svetovnem spletu (predavanje v okviru izobraževalnega 

programa CTK-ja, 11. 4., 9. 5., 6. 6. 2001) 
• Domača stran Društva bibliotekarjev Ljubljana (predstavitev 20. 11. 2001; soavtorica 

Smilja Pejanovič) 
 
Senica, Simona 
• Individualne razlike v virtualnih okoljih: koncept kognitivnega stila. – Knjižnica 45, št. 4 

(2001), str. 7-24 
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Skulj, Iztok 
• Poročilo CTK za leto 2000 o izvajanju programa dejavnosti področnega 

specializiranega informacijskega centra za znanstveno informiranje v okviru tehnike. 
Pogodba št.: A9-4102-0548-00. – Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica, 2001, 22 str. 
(soavtor Matjaž Žaucer) 

• Izobraževanje za certifikat ECDL – European Computer Driving Licence (interno 
predavanje za delavce CTK) 

• Področni specializirani informacijski center za tehniko v letu 2001 (interno predavanje 
za delavce CTK-ja) 

 
Šercelj, Marko 
• Priročnik za uporabo informacijskega servisa ScienceDirect. – Ljubljana : Centralna 

tehniška knjižnica, 2001, 12 str. (soavtorica Maja Vihar) 
• Elektronske revije in servis ScienceDirect (predavanje za knjižničarje Univerze v 

Ljubljani, Kemijski inštitut, 23. 3., 11. 5. 2001) 
• Web of Knowledge (predstavitev za delavce CTK, 26. 11. 2001) 
 
Vihar, Maja 
• Priročnik za uporabo informacijskega servisa ScienceDirect. – Ljubljana : Centralna 

tehniška knjižnica, 2001, 12 str. (soavtor Marko Šercelj) 
• Elektronske revije in servis ScienceDirect (predavanje za knjižničarje Univerze v 

Ljubljani, Kemijski inštitut, 23. 3., 11. 5. 2001) 
 
Vodopivec, Lidija 
• Prvih 1350 elektronskih časopisov v CTK-ju . V: Digitalna knjižnica / Zveza 

bibliotekarskih društev Slovenije, strokovno posvetovanje, Radenci, 10. do 12. Oktober 
2001. – Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2001, str. 188–197 

• Elektronske revije (vabljeno predavanje na srečanju specialnih knjižnic, NUK, 19. 6. 
2001) 

 
mag. Vovk - Avšič, Mira 
• Modelling of a subject's competence. V: Proceedings of the 3rd International Workshop 

on Emergent Synthesis IWES '01, Bled, Slovenia, March 12–13, 2001 / jointly 
organized by Department of Control and Manufacturing Systems, University of 
Ljubljana, Slovenia and Graduate School of Science and Technology, Kobe University, 
Japan. – Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, LAKOS, 2001, str. 207–216 (soavtor Alojzij 
Sluga) 

 
dr. Žaucer, Matjaž 
• 1.200 elektronskih revij založbe Elsevier odslej tudi za člane Univerze v Ljubljani. 

Vestnik / Univerza v Ljubljani 32,  št. 3 (2001), str. 4–5 (soavtorica Mojca Dolgan - 
Petrič) 

• Digitalna univerzitetna knjižnica: so knjižnice Univerze v Ljubljani pripravljene na 
spremembe? V:Digitalna knjižnica / Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, strokovno 
posvetovanje, Radenci, 10. do 12. oktober 2001. – Ljubljana : Zveza bibliotekarskih 
društev Slovenije, 2001, str. 107–122 

• Poročilo CTK za leto 2000 o izvajanju programa dejavnosti področnega 
specializiranega informacijskega centra za znanstveno informiranje v okviru tehnike. 
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Pogodba št.: A9-4102-0548-00. – Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica, 2001, 22 str. 
(soavtor Iztok Skulj) 

• Merila za izbor tiskane in digitalne znanstvene periodike (vabljeno predavanje na 
seminarju Nabava u hrvatskim knjižnicama, Zagreb, 15. 11. 2001) 

• Okrogla miza: Slovenske izkušnje z licenciranjem (vabljeno predavanje na seminarju v 
okviru projekta CELIP "Problemi licenciranja v knjižnicah, Ljubljana, 16. 11. 2001) 

• Panelna razprava o konzorcijih (vabljeno predavanje na 11. konferenci COBISS, 
Maribor, 13. 11. 2001) 

 
9. SODELOVANJE ZAPOSLENIH V STROKOVNIH ORGANIH  
       V LETU 2001 
 
Dekleva, Doris • članica Delovne skupine za spletno stran Društva 

dokumentalistov in informatorjev Slovenije 
 

Dolgan - Petrič, Mojca • predsednica uredniškega sveta revije Knjižnica, 
• članica Delovne skupine za pripravo Pravilnika o 

napredovanju knjižničnih delavcev pri Knjižničnem svetu 
Univerze v Ljubljani, 

• članica Delovne skupine za koordinacijo nabave elektronskih 
revij za UL pri Knjižničnem svetu Univerze v Ljubljani, 

• članica organizacijskega odbora 2. posvetovanja 
visokošolskih knjižnic 

 
Fidler, Tomaž • član organizacijskega odbora 2. posvetovanja visokošolskih 

knjižnic 
 

mag. Gradišar, Vera • namestnica predsednice Sveta Agencije Republike Slovenije 
za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 

• predsednica organizacijskega odbora 2. posvetovanja 
visokošolskih knjižnic 

 
mag. Krašovec - 
Vrhovec, Ana 

• članica Tehničnega odbora Urada za standardizacijo in 
meroslovje: USM/TC STC – Splošni tehnični odbor, 

• članica organizacijskega odbora 2. posvetovanja 
visokošolskih knjižnic. 

 
dr. Kunaver, Uroš   • član Sveta COBISS 

• član Delovne skupine za Modul Nabava pri COBISS-u 
• član programskega odbora 2. Posvetovanja visokošolskih 

knjižnic 
 

Lebez, Mira • članica Komisije za vsebinsko obdelavo gradiva pri Zvezi 
bibliotekarskih društev Slovenije 

• predsednica Nadzorne komisije Društva dokumentalistov in 
informatorjev Slovenije 

 
Maver, Erika  • članica Projektne skupine za pripravo Priročnika za izločanje 

gradiva 
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Močnik, Vida • članica Projektne skupine za dopolnitev programske opreme 

COBISS z modulom za medknjižnično izposojo  
 

Pejanovič, Smilja • predsednica Društva bibliotekarjev Ljubljana 
• članica Predsedstva Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 
• članica Častnega razsodišča Bralnega društva Slovenije 
• članica Upravnega odbora Kalanovega sklada ZBDS 
 

mag. Pečko - Mlekuš,  
Helena 

• članica Skupine za nabavo gradiva pri Zvezi bibliotekarskih 
društev Slovenije 

• članica Delovne skupine za modul Nabava pri COBISS-u 
• članica Projektne skupine za pripravo Priročnika za izločanje 

gradiva 
 

Perko, Lenka • članica Delovne skupine za boljšo šolo 
• članica predsedstva Društva bibliotekarjev Ljubljana 
• članica Delovne skupine mladih raziskovalcev 
 

mag. Petek, Marija • članica Komisije za katalogizacijo pri Zvezi bibliotekarskih 
društev Slovenije 

• članica Komisije za hierarhijo, Delovne skupine za normativno 
kontrolo in Delovne skupine za neknjižno gradivo v COBISS-u 

Skulj, Iztok • podpredsednik Društva dokumentalistov in informatorjev 
Slovenije 

 
Šercelj, Marko  • član Delovne skupine za ON-LINE pri Društvu dokumenta-

listov in informatorjev Slovenije 
 

Renko, Snježana • članica Predsedstva Društva bibliotekarjev Ljubljana in 
blagajničarka društva  

 
Usnik, Zdenka • članica Delovne skupine za modul Nabava pri COBISS-u 

 
Vihar, Maja • članica Delovne skupine Urada za standardizacijo in 

meroslovje: Tehnični odbor TC 34, WG 5- Kmetijsko-živilski 
proizvodi 

• članica Predsedstva Društva bibliotekarjev Ljubljana 
 

Vodopivec, Lidija • članica Skupine za nabavo gradiva pri ZBDS 
• članica Delovne skupine za modul Nabava pri COBISS-u 
• članica Delovne skupine za pripravo strategije nabave pri 

CTK-ju 
• članica Odbora za presojo in koordinacijo naročil za 2001 

(CTK, FKKT in KI) 
 

mag. Vovk - Avšič,  
Mira  

• predsednica Društva dokumentalistov in informatorjev 
Slovenije 

• predsednica Delovne skupine Urada za standardizacijo in 
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meroslovje: Tehnični odbor BBB-WG1 
• predsednica redakcijsko-lektorskega odbora za standarde s 

področja gradbeništva 
• članica ISES – International Solar Energy Society 
• članica CIB – International Council for Building Research 
• članica ICONDA – Board (članica upravnega odbora za baze 

ICONDA – International Construction Database) 
• članica Sosveta za statistiko v gradbeništvu pri Statističnem 

uradu Republike Slovenije 
 

dr. Žaucer, Matjaž • predsednik Komisije za standardizacijo pri ZBDS 
• predsednik Tehničnega odbora Urada za standardizacijo/TC – 

IDO, Dokumentacija in informatika 
• predsednik programskega odbora 2. posvetovanja 

visokošolskih knjižnic 
• koordinator Delovne skupine za enotno knjižnično izkaznico 

knjižnic Univerze v Ljubljani 
• član Sveta direktorjev COBISS-a pri IZUM-u 
• član Strokovnega sveta IZUM-a 
• član IATUL – The International Association of Technological 

University Libraries 
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PRILOGA 1: Statistične preglednice po oddelkih CTK-ja v letu 2001 
 
Preglednica 10: Izposoja knjig in periodičnih publikacij v Oddelku za izposojo po številu    
                            izposojenih enot  
 

Knjige Periodične 
publikacije 

Skupaj letna  
izposoja IZPOSOJA 

2000 2001 Ind 2000 2001 Ind 2000 2001 Ind 
Skupaj 211.471 211.964 100 84.732 82.433 97 296.203 294.397 99
• v čitalnici* 60.000 60.000 100 40.000 40.000 100 100.000 100.000 100
• na dom 151.471 151.964 100 44.732 42.433 95 196.203 194.397 99
* Podatki o izposoji v čitalnici so ocenjeni. 
 
Preglednica 11: Izposoja knjig in periodičnih publikacij v Oddelku za izposojo po 

strukturi uporabnikov 
 

KNJIGE PERIODIČNE 
PUBLIKACIJE SKUPAJ UPORAB-

NIKI 
2000 2001 Ind 2000 2001 Ind. 2000 2001 Ind 

1 Skupaj vsi 211.471 211.964 100 84.732 82.433 97 296.203 294.397 99
• v čitalnici 60.000 60.000 100 40.000 40.000 100 100.000 100.000 100
• na dom 151.471 151.964 100 44.732 42.433 95 196.203 194.397 99
2 Študenti 148.085 150.432 102 33.352 33.985 102 181.437 184.417 102
• v čitalnici 40.000 41.000 103 20.000 20.000 100 60.000 61.000 102 
• na dom 108.085 109.432 101 13.352 13.985 105 121.437 123.417 102
3 Drugi 63.386 61.532 97 51.380 48.448 94 114.766 109.980 96
• v čitalnici 20.000 19.000 95 20.000 20.000 100 40.000 39.000 98
• na dom 43.386 42.532 98 31.380 28.448 91 74.766 70.980 95
 
Preglednica 12:  Izposoja standardov v Oddelku za standarde po enotah izposoje in     

   sestavi uporabnikov  
 

IZPOSOJA STANDARDOV 2000 2001 Indeks 
Izposoja v čitalnici 22.000 22.000 100 
Uporabniki skupaj 22.000 22.000 100 
• študenti 11.000 11.000 100 
• drugi uporabniki 11.000 11.000 100 

 
Preglednica 13:  Izposoja knjig, periodičnih publikacij in neknjižnega gradiva v 

    Nemški čitalnici po številu izposojenih enot in sestavi uporabnikov 
 

IZPOSOJA 2000 2001 Indeks Delež 
Izposoja skupaj 13.636 12.013 88 100 % 
• v čitalnici 4.092 3.045 74 25 % 
• na dom 9.544 8.968 94 75 % 
Uporabniki skupaj 13.636 12.013 88 100 % 
• študenti 9.991 9.040 90 75 % 
• drugi uporabniki 3.645 2.973 82 25 % 
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Preglednica 14: Izposoja knjig, periodičnih publikacij in neknjižnega gradiva v  
Nemški čitalnici po številu izposojenih enot 

 
Knjige Periodične 

publikacije Neknjižno gradivo  Skupaj  
IZPOSOJA 

2000 2001 Ind 2000 2001 Ind 2000 2001 Ind 2000 2001 Ind 

Skupaj 5.629 5.703 101 6.355 4.699 72 1.652 1.611 98 13.636 12.013 88
v čitalnici   601 445 74 2.992 2.230 75 499 370 74 4.092 3.045 74
na dom 5.028 5.258 105 3.363 2.469 73 1.153 1.241 108 9.544 8.968 94
 
 
Preglednica 15:  Informacijske storitve v letu 2001 po posameznih oddelkih   
 

VRSTA STORITVE 
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a 

SKUPAJ 

1 Tematske poizvedbe  597 1.301 724     2.622 
Poizvedbe iz baz podatkov skupaj   665 4.382      5.047 
• on-line poizvedbe 236 1.371 21    25 1.653 
• poizvedbe iz baz v CTK-ju 287 2.199 672     3.158 
• poizvedbe iz klasičnih virov 142 812 31    33 1.018 
2 Konzultacije 125 380 6     511 
3 SDI (število profilov) 4  72     76 
4 Krajše informacije 485 649 7.500 26.000 2.200 320 1.000 38.154 
5 Informacije iz COBIB-a 694 970 60 46.500 3.300 650  52.174 
6 Informacije o citiranosti  4 70   50   124 
7 Signalne informacije 1.089       1.089 
8 Obiski v oddelku 948 1.193 6.500 195.694  25 10.864 215.224 

   Opomba: Podatki v točkah 4, 5 in 8 so pri nekaterih oddelkih ocenjeni. 
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Priloga 2:  Pomembnejši številčni podatki o delovanju CTK-ja v letu 2001, primerjava z   
                  letom 2000 ter realizacija zastavljenih ciljev v letu 2001 
 

Vsi oddelki CTK-ja in Nemška čitalnica 2001 2000 Indeks 
01/00 

Realiza-
cija 

načrta  
2001  

Število vpisanih članov knjižnice 28.503 26.994 106  
Število aktivnih članov knjižnice 15.890 14.431 110 122  % 
• število študentov 
• število drugih članov 

11.524 
4.366 

10.266 
4.165 

112 
105 

 

     
Število obiskov v vseh oddelkih CTK-ja 215.224 208.329 103 113 % 
     
Skupaj izposojene enote (v čitalnici in na dom) 328.410 331.839 99  
• knjige 217.667 217.100 100  
• periodične publikacije 87.132 91.087 96  
• standardi 22.000 22.000 100  
• drugo 1611 1.652 98  
     
Izposoja na dom  203.365 205.747 99 107 % 
     
Posredovanje dokumentov 15.271 17.715 86 100 % 
• medknjižnična izposoja 12.502 13.965 90 96 % 
• standardi, posredovani uporabnikom 2.769 3.750 74 120 % 
     
Informacijske storitve      
• tematske poizvedbe 2.622 2.527 104 124 % 
        - poizvedbe iz baz podatkov skupaj 5.047 5.863 86 … 
• konzultacije 511 536 95 176 % 
• SDI (število profilov) 76 137 55 67 % 
• krajše informacije, informacije iz COBIB-a 90.328 94.262 96 141 % 
• informacije o citiranosti 124 81 153 65 % 
• signalne informacije 1.089 1.238 88 54 % 
     
Knjižnično gradivo na dan 31. 12. (enote) 293.998 292.883 100  

• skupaj knjige, disertacije, priročniki in učbeniki 146.516 146.257 100  
• periodične publikacije (volumni) 74.286 72.880 102  
• standardi  72.399 73.300 99  
• neknjižno gradivo 797 446 179  
     
Nabava knjižničnega gradiva (enote) 9.134 9.670 94  

• nakup 3.926 6.764 58 99 % 
• dar 5.208 2.906 179 … 
     
Izločanje gradiva (enote, odpisane iz evidence) 2.719 792 343 … 
     
Izobraževanje uporabnikov in knjižničarjev 1.502 1.760 85 … 
• število študentov 724 595 122  
• število ostalih udeležencev 778 1.165 67  
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Priloga 3:   Short information about the Central Technological Library at the  
                   University of Ljubljana 
 
 
CTK including German Readingroom          2001 2000 Index 

01/00 

Target  
2001 

achieve-
ments 

Number of library members  28.503 26.994 106  
Number of active users 15.890 14.431 110 122  % 
• number of students  
• number of other members  

11.524 
4.366 

10.266 
4.165 

112 
105 

 

     
Number of visits in all departments  215.224 208.329 103 113 % 
     
Total loans (excluding interlibrary lending) 328.410 331.839 99 … 
• books 217.667 217.100 100  
• periodicals 87.132 91.087 96  
• standards 22.000 22.000 100  
• other  1611 1.652 98  
     
Interlibrary lending and sale of standards 15.271 17.715 86 100 % 
• interlibrary lending 12.502 13.965 90 96 % 
• standards and technical regulations sale 2.769 3.750 74 120 % 
     
Reference services     
• subject searches 2.622 2.527 104 124 % 
      - structured subject searches 5.047 5.863 86 … 
• consultations 511 536 95 176 % 
• SDI profiles 76 137 55 67 % 
• known-item searches (COBIB) 90.328 94.262 96 141 % 
• cited references of search 124 81 153 65 % 
• current awareness information 1.089 1.238 88 54 % 
     
Library materials on December 31 (items) 293.998 292.883 100  

• books 146.516 146.257 100  
• periodicals 74.286 72.880 102  
• standards 72.399 73.300 99  
• non-book material 797 446 179  
     
Aquisition library materials (items) 9.134 9.670 94  

• purchase 3.926 6.764 58 99 % 
• gift 5.208 2.906 179 … 
     
Withdrawn items 2.719 792 343 … 
     
Training and education of students, 
librarians and other users 

1.502 1.760 85 … 

• number of students 724 595 122  
• number of other users 778 1.165 67  

 


