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Izvleček
Bibliografija člankov o visokošolskih knjižnicah v reviji Knjižnica zajema šestinštiridesetletno obdobje njenega izhajanja. Vključenih je 92 bibliografskih enot, ki jih je napisalo
68 avtorjev. Bibliografija vsebuje poleg izvlečkov člankov tudi imensko in kronološko
kazalo.
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Abstract
Bibliography of articles on academic libraries in the journal »Knjižnica« covers a period
of forty-six years of it’s publishing. The bibliography includes 92 bibliografic units,
which have been written by 68 authors. The bibliography also contains abstracts, as
well as authors and chronological index.
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Uvod
Revija Knjižnica je temeljna slovenska strokovna revija, ki objavlja prispevke
z različnih področij bibliotekarske stroke. Izhajati je začela leta 1957 na pobudo
članov Društva bibliotekarjev Slovenije, ki so bili že na začetku prepričani, da
se bo “postopoma iz te drobne publikacije razvila ugledna in pomembna revija,
ki bo v skladu z vlogo in pomembnostjo našega bibliotekarstva.” (Gazvoda,
1987, str. III) Prve številke so bile skromne po obsegu, kljub temu pa se je že
v prvih letih izhajanja pojavila vsebinska razdelitev na poglavja, in sicer: prvo
je bilo brez naslova in je prinašalo obširnejše strokovne prispevke, nato so
sledili Razgledi, Ocene in poročila ter Društveni obzornik. Knjižnica je tudi
danes razdeljena na vsebinska poglavja, vendar pa je večji del revije namenjen
strokovnim in znanstvenim člankom. Od leta 1970 so članki opremljeni z
UDK vrstilci, od leta 1972 pa tudi z izvlečki v slovenskem in angleškem jeziku.
Leta 1973 je revija dobila še mednarodno standardno številko ISSN 00232424. Revija je že vrsto let vključena v nekatere zbirke bibliografskih podatkov,
na primer v podatkovni zbirki LISA (Library and Information Science Abstracts) in Ulrich´s International Serials Directory. V letu 2000 je revija - na
pobudo novega uredniškega odbora – spremenila tudi podnaslov, in sicer iz
»Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije« v »Revija za področje bibliotekarstva
in informacijske znanosti«.
Kljub izzivom, ki prihajajo s strani hitrega razvoja računalniške in informacijske
tehnologije v zadnjem desetletju, ostajajo znanstvene in strokovne revije
osnovni medij znanstvenega komuniciranja in informiranja. »Knjižnica je
temeljna revija, ki naj bi pomagala razvijati stroko v celoti in nudila potrebni
medijski prostor slovenskemu bibliotekarstvu v najširšem smislu.« (Gazvoda,
1996, str. 11) Urednikom revije je uspelo »uresničiti tisto, kar je bilo predvideno
že na začetku - ustvariti strokovno revijo, ki gre v korak s časom in razvojem
ali celo za spoznanje pred njim« (Gazvoda, 1987, str. VI).
Šestinštiridesetletni časovni razpon izhajanja revije in pomanjkanje literature
o visokošolskih knjižnicah v slovenskem jeziku, sta bila glavna razloga, da
smo se odločile izdelati pričujočo bibliografijo. Pregledale in izbrale smo vse
članke o visokošolskih knjižnicah (ne glede na njihovo terminološko
označevanje), nismo pa upoštevale tistih, ki o tej vrsti knjižnic govorijo le na
splošno, in sicer v okviru obravnave knjižnic na sploh. Bibliografija je urejena
po abecedi avtorjev; članki istega avtorja si sledijo kronološko – najprej starejši
in nato novejši. Posamezna bibliografska enota vsebuje priimek in ime avtorja
oz. avtorjev, naslov članka, letnik revije, leto izida, številko revije in stran(i).
Vsaka enota je opremljena tudi z izvlečkom članka. V primerih, ko članek ni
bil opremljen z izvlečkom, smo ga oblikovale avtorice bibliografije; takšne
bibliografske enote so označene z znakom * (zvezdica) pred številko enote. Na
koncu bibliografije sta imensko in kronološko kazalo.
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Bibliografija obsega 92 enot, ki jih je napisalo 68 avtorjev, od tega je prispevalo
več kot dva članka 13 avtorjev. Avtorici, ki sta objavili o visokošolskih knjižnicah
največ, in sicer vsaka po sedem člankov, sta Irena Sapač in Mara Šlajpah.
Občuten porast člankov o visokošolskih knjižnicah je mogoče zaslediti v
zadnjih petnajstih letih, kar je posledica znanstvenega pristopa k obravnavanju
teh knjižnic.

Bibliografija
01
Ambrožič, Melita: Visokošolske knjižnice: knjižnični informacijski sistem
ljubljanske univerze (1. del). – 37/1993, št. 1/2, str. 7-39.
Prvi del prispevka govori o razvoju univerz in njihovega knjižničarstva. Pri
tem so izpostavljene visokošolske knjižnice ljubljanske univerze ter
problematika njihove organiziranosti. Navaja tudi temeljne značilnosti
sodobnih visokošolskih knjižnic v svetu in njihove organizacijske dileme.
Prispevek je skrajšani tekst magistrske naloge.

02
Ambrožič, Melita: Visokošolske knjižnice: knjižnični informacijski sistem
ljubljanske univerze (2. del). – 37/1993, št. 4, str. 7-50.
V drugem delu prispevka na osnovi interpretacije podatkov iz vprašalnikov
republiške matične knjižnice ter podatkov zbranih na terenu, ugotavlja stopnjo
razvitosti visokošolskih knjižnic ljubljanske univerze in nameni posebno
pozornost njihovi organiziranosti. Predlaga model, v katerem v KIS ljubljanske
univerze knjižnice funkcionalno sodelujejo na osnovi povezovanja po
znanstvenih področjih oz. strokah. Prispevek je skrajšani tekst magistrske
naloge.

03
Ambrožič, Melita: Ugotavljanje uspešnosti delovanja knjižnic: visokošolske
knjižnice (I. del). –44/2000, št. 3, str. 101-135.
Prispevek obravnava teoretične in praktične pristope k problematiki
ugotavljanja uspešnosti delovanja visokošolskih knjižnic in kazalcev
uspešnosti. Avtorica poudarja pomen sistematične evalvacije dejavnosti
knjižnic in uporabe sodobnih metod menedžmenta, med katere sodi tudi
proces ugotavljanja uspešnosti delovanja knjižnic. Predstavljena je vloga
knjižnične statistike kot metode kvantitativnega predstavljanja dejavnosti
knjižnic in ovrednoten pomen strokovnih standardov in akreditacijskih
postopkov v evalvacijskem procesu. Predstavljeni so tudi nekateri projekti in
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konkretni primeri ugotavljanja uspešnosti delovanja visokošolskih knjižnic v
svetu in Sloveniji ter predlogi kazalcev uspešnosti.

04
Ambrožič, Melita: Ugotavljanje uspešnosti delovanja knjižnic: visokošolske
knjižnice (II. del). – 44/2000, št. 4 str. 65-98.
Prispevek obravnava teoretične in praktične pristope k problematiki
ugotavljanja uspešnosti delovanja visokošolskih knjižnic in kazalcev
uspešnosti. Avtorica poudarja pomen sistematične evalvacije dejavnosti
knjižnic in uporabe sodobnih metod menedžmenta, med katere sodi tudi
proces ugotavljanja uspešnosti delovanja knjižnic. Predstavljena je vloga
knjižnične statistike kot metode kvantitativnega predstavljanja dejavnosti
knjižnic in ovrednoten pomen strokovnih standardov in akreditacijskih
postopkov v evalvacijskem procesu. Predstavljeni so tudi nekateri projekti in
konkretni primeri ugotavljanja uspešnosti delovanja visokošolskih knjižnic v
svetu in Sloveniji ter predlogi kazalcev uspešnosti.

05
Ambrožič, Melita: Knjižnice, knjižničarji in knjižnični sistem ameriške države
Illinois. – 45/2001, št. 3, str. 123-167.
V prispevku je predstavljen knjižnični sistem Univerze Illinois v UrbaniChampaign, struktura in delovanje knjižničnega sistema v državi Illinois,
izobraževanje knjižničnih delavcev ter napredovanje visokošolskih
knjižničarjev. Avtorica izpostavi tudi nekatera aktualna vprašanja splošnih
in šolskih knjižnic, ki so povezana s problematiko intelektualne svobode
oziroma z zagotavljanjem prostega dostopa do informacij, npr. filtriranje
interneta, zagotavljanje dostopa do informacijskih virov mladim, nabavna
politika, knjižnične zgradbe itd.

06
Aparac-Gazivoda, Tatjana: Ali študenti potrebujejo knjižnice in zakaj = Trebaju li
studenti knjižnice i zašto. - 40/1996, št. 3/4, str. 27-36.
Prispevek govori o novih oblikah poučevanja ob vse močnejšem vplivu novih
tehnologij in telekomunikacijskih tehnik z vidika potreb študentske
uporabniške populacije po informacijah in znanju, nujnih za proces
obvladovanja učnega gradiva kot tudi za procese samoizobraževanja oz.
pridobivanje tistih novih znanj in spretnosti, ki jih obvezni programi ne
zajemajo. Avtorica posebej poudarja vlogo učitelja in knjižničarja pri delu s
študenti, še posebej potrebo po: aktivnem (in spremenjenem) odnosu med
učiteljem in njegovimi študenti, ki zahteva tudi tesnejše sodelovanje učitelja
in knjižničarja; trajnem učiteljevem znanstveno-raziskovalnem angažmaju v
zvezi s predavanimi temami; trajnem usmerjanju učiteljev v izkoriščanje
možnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije in telekomunikacije, knjižnične
zbirke v okviru knjižničnega sistema matične fakultete ter razpoložljive
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informacijske službe; trajnemu usmerjanju učiteljev in študentov v uporabi
knjižničnih storitev.

07
Bartol, Tomaž; Bradač, Jana: Identifikacija potencialnih uporabnikov biotehniških
informacij v Sloveniji. - 37/1993, št. 3, str. 113-123.
Prikazane so možnosti promocije informacijskih virov ter ovire in dileme pri
njihovi širši rabi zaradi omejitve zmogljivosti knjižnic ter licenčnih omejitev
glede števila uporabnikov in možnosti trženja. Podani so dejanski in
potencialni uporabniki biotehniških informacij v Sloveniji (raziskovalci in
pedagoški delavci v raziskovalnih in izobraževalnih inštitucijah, študentje,
raziskovalci v industriji in kmetijski svetovalci, neposredni pridelovalci,
finančna služba in administracija). Zaradi ekološkega pomena biotehnike v
majhni Sloveniji bo potrebno vzdrževati razvit informacijski sistem.

08
Brezavšček, Roberta: Plačevanje nabave in uporabe elektronskih revij. – 44/2000,
št. 4, str. 99-115.
Članek predstavi položaj elektronskih revij v strokovnem in znanstvenem
komuniciranju, nabavo elektronskih revij ter modele plačevanja. Na podlagi
raziskave je predstavljeno trenutno stanje strokovnih in znanstvenih
elektronskih revij v slovenskih specialnih in visokošolskih knjižnicah, nabavna
politika, dostop, odzivi uporabnikov ter pogled na prihodnost elektronskih
revij v knjižnicah.

09
Češnovar, Nada: Trženje v visokošolski knjižnici. - 33/1989, št. 3/4, str. 123-128.
Marketing oziroma trženje je proces upravljanja, ki ga enačimo s pričakovanji,
zahtevami in zadovoljitvijo strank, pri tem pa imamo dobiček. Knjižnica, ki
se tržno obnaša mora: zagotoviti hiter dostop do svojega gradiva, izvajati
medknjižnično izposojo, kreirati informacijske zbirke, ki še ne obstajajo, slediti
mora modernemu razvoju informacijskih služb. Da lahko sledi tem zahtevam,
morajo biti kadri v visokošolskih knjižnicah primerno usposobljeni, da lahko
ugotovijo in strokovno presodijo, kaj uporabnik potrebuje. Na tej stopnji pa
informacijsko delo že začne preraščati v raziskovalno dejavnost.

10
Čučnik-Majcen, Nada; Šlajpah, Mara; Koželj, Jože: Prizadevanja za gradnjo
Centralne tehniške knjižnice Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. – 29/1985,
št. 4, str. 314-326.
Prizadevanja za gradnjo Centralne tehniške knjižnice Univerze Edvarda
Kardelja v Ljubljani (CTK) za novo zgradbo trajajo že 30 let. Opisani so različni
poizkusi za razrešitev prostorske stiske od novogradnje do preselitve knjižnice
v že obstoječo ustrezno stavbo, adaptacija stare stavbe, zgraditve pomožnih
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skladišč. Večja pozornost je namenjena obema novogradnjama z lokacijo na
Trgu revolucije, posebno pa novogradnji z lokacijo ob Tržaški cesti, za kateri
so bili izdelani vsi načrti in katerih financiranje je bilo vključeno v ustrezne
planske dokumente, pa sta bili gradnji kljub temu odloženi. Izdelani sodobni
načrti za gradnjo knjižnice ob Tržaški cesti omogočajo začetek takojšnje
gradnje nove centralne tehniške knjižnice.

*11
Dobrovoljc, France: Po Češkoslovaških knjižnicah : (osebni vtis). - 2/1958, št. 1-4,
str. 61-67.
Članek prinaša opise prostorov in fondov ter organizacije in delovanja
nekaterih knjižnic na Češkoslovaškem, in sicer v Pragi in Bratislavi.

* 12
Dolar, Jaro: Knjižničarstvo na področju Maribora in posebno mesto študijske
knjižnice glede na razvoj višjega šolstva. - 4/1960, št. 1/4, str. 12-18.
Vse ljudske knjižnice na področju mesta Maribor nimajo na svojih policah
toliko knjig, kolikor ima mesto prebivalcev. To kaže na slab položaj ljudskih
knjižnic v tem delu Slovenije. Zato je toliko večji obisk v študijski knjižnici.
Ob odprtju Višje pedagoške šole, bo potrebno dopolnjevati fond in sestavljati
mariborski centralni katalog strokovnih knjig.

* 13
Dolar, Jaro: Vloga visokošolskih knjižnic. - 15/1971, št. 1/2, str. 36-43.
Avtor v članku ugotavlja, da nobeden izmed obeh znanstvenih knjižničnih
tipov, niti dosedanja univerzitetna, še manj pa specialna knjižnica, ne moreta
v celoti zadovoljiti zahtev, ki jih nanjo naslavlja današnji znanstvenik.
Znanstvene knjižnice bodo morale v bodoče še mnogo bolj kakor doslej služiti
kot informacijski vir za pouk in raziskovalno delo. O novi vlogi knjižnic
bibliotekarji v svetu že zelo konkretno razmišljajo. Med njimi najdemo
priporočila, ki utegnejo biti zanimiva tudi za nas.

14
Dolgan-Petrič, Mojca: Standardi in normativi v slovenskih visokošolskih knjižnicah
med teorijo in prakso. – 42/1998, št. 2/3, str. 159-181.
S pomočjo statističnih kazalcev so prikazani trendi razvoja v slovenskih
visokošolskih knjižnicah v zadnjih desetih letih, zlasti precejšnje zaostajanje
prirasta gradiva in števila zaposlenih za obiskom in izposojo. Članek opozarja
na velike razlike med knjižnicami glede kadrovskih, finančnih in prostorskih
pogojev delovanja. Sledi pregled dosedanjega uveljavljanja standardov za
visokošolske knjižnice ter primerjava strokovnih standardov z normativi, ki
jih visokošolskim zavodom predpisujejo vladni pravilniki. Zaradi naraščanja
pomena terciarnega izobraževanja ter upadanja proračunskih sredstev so
knjižnice prisiljene resneje pristopiti k oblikovanju strateških načrtov in
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uvajanja meril kakovosti v svoje delovanje. Strokovni bibliotekarski krogi bi
morali za potrebe evalvacije visokošolskih knjižnic predlagati minimalne
kazalce uspešnosti ter posodobiti strokovne kriterije in merila za delovanje
knjižnic. Izdelava standardov naj temelji na empiričnih raziskavah, tako da
bomo dobili v praksi uresničljive, jasne in prepričljive standarde.

* 15
Filo, Breda: Informativno-dokumentacijska služba v knjižnici Visoke šole za
ekonomijo Berlin - Karlshorst. – 11/1967, št. 1/4, str. 152-157.
Informacijsko in dokumentacijsko dejavnost v NDR vodi Center za informacije
in dokumentacijo, ki povezuje vse dokumentacijske centre z določenega
področja, skrbi za izdajo referatnih biltenov in izmenjavo gradiva za
dokumentacijske kartoteke. Naloga knjižnice Visoke šole za ekonomijo je
črpati članke politične in ekonomske vsebine iz periodičnega tiska in
pripravljati referatni bilten, ki ga potem razmnoži in posreduje naročnikom
Centra za informacijo in dokumentacijo.

* 16
Filo, Breda: Standardi in norme v znanstveni knjižnici. - 14/1970, št. 1/4, str. 15-31.
Jugoslovanski zavod za standardizacijo je leta 1968 objavil standarde JUS Z.A.4020 do JUS Z.A.4-025 za delo v knjižnicah, ki so osnova za racionalno izgradnjo
sistema znanstvenih in strokovnih informacij in za njegovo vključevanje v
mednarodni sistem znanstvenih informacij, ki šele nastaja. V nadaljevanju
članek obravnava tudi druga merila in standarde za knjižnice v tujini. Največ
jih je za univerzitetne knjižnice in knjižnice visokih šol, med katerimi so
podrobno predstavljena priporočila Nemškega znanstvenega sveta za
znanstvene knjižnice, priporočila za angleške univerzitetne knjižnice in
ameriški ALA standard za univerzitetne knjižnice.

17
Filo, Breda: Bibliometrične instrukcije. – 19/1975, št. 1/4, str. 71-84.
Članek razpravlja o pedagoškem delu visokošolskih knjižnic pri oblikovanju
študentov kot uporabnikov knjižničnih informacij. Glede na tri tipične zamisli
o funkciji knjižnice v univerznem sistemu prikazuje značilnosti bibliotečnih
instrukcij v tradicionalnem bibliotečnem konceptu, v Library College konceptu
in v Monteith konceptu Patricie Knapp. Kot sintezo posvetovanja DBS o teh
konceptih navaja osnovna izhodišča, sprejeta za organizacijo, program in
izvedbo bibliotečnih instrukcij za študente v Sloveniji.

18
Filo, Breda: Standardi za univerzne knjižnice leta 1986. – 30/1986, št. 3/4, str. 63-75.
Sekcija za univerzne knjižnice ZBDJ je predelala in dopolnila besedilo
standardov za univerzne knjižnice, ki je bilo pripravljeno že leta 1980. Sedanji
osnutek izhaja iz načela, da dobe uporabniki vse vrste gradiva in informacij,
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ki jih potrebujejo za svoje delo, študij in raziskovanje, v svoji univerzni
knjižnici. Zato se le-te povezujejo v samoupravno dogovorjeni KIS univerze,
v katerem smotrna uporaba sodobne informacijske tehnologije omogoča
racionalno in optimalno opravljanje vseh informacijskih, pedagoških in
kulturnih nalog vsake posamezne univerzne knjižnice ter KIS univerze v celoti.
Osnutek tudi poglablja vlogo osrednjih univerznih knjižnic v smislu 18. člena
Zakona o knjižničarstvu. S koordinacijo nalog osrednjih univerznih knjižnic
in univerzitetne knjižnice doseže KIS univerze potrebno specializacijo
informacijskih služb za raziskovalce in pedagoške delavce na univerzi.

19
Filo, Breda: Univerzitetna knjižnica Maribor v novi podobi ali splošnoznanstvena
knjižnica in specialni uporabnik. – 34/1990, št. 3, str. 29-44.
Nova stavba Univerzitetne knjižnice v Mariboru je vzbudila v ožjem in širšem
prostoru veliko pozornost, v strokovni in politični javnosti pa ne malo
pričakovanj. Ta pričakovanja so za UKM moralna obveza, saj je prva dobila iz
sredstev nacionalnega programa zgrajeno veliko funkcionalno stavbo,
namenjeno samo knjižnici, in to celo v času hude gospodarske krize. Vendar
knjižničarji vemo, da moderna stavba sama po sebi še ne zagotavlja dobre
knjižnične službe. Za uspešen razvoj knjižnice so poleg primernih prostorov
potrebni še v bibliotekarski teoriji in praksi usposobljeni knjižničarji ter dovolj
dobrih in sodobnih informacijskih virov, ki delujejo kot živ in razvijajoč se
organizem v dinamični interakciji z uporabniki. Z njimi šele predstavlja
knjižnica družbi neobhodno potreben družbeni sistem.

* 20
Gašperšič, Zdravka: Stanje specialnih tehniških knjižnic v Sloveniji in analiza
njihovih problemov. –12/1968, št. 1/4, str. 58-61.
Na osnovi ankete in obiskov je Centralna tehniška knjižnica ugotovila, da je v
Sloveniji 107 specialnih tehniških knjižnic, med katere šteje tudi fakultetne
knjižnice. Osnovni problem v teh knjižnicah so kadri, ki nimajo strokovne
knjižničarske izobrazbe ali pa jim je vodstvo knjižnice le postransko opravilo
poleg rednega dela v delovni organizaciji. Glede strokovnega kadra so knjižnice
fakultet na boljšem, vendar sta tu še vedno problematična enotno poslovanje
in nabava, saj knjižnice znotraj posameznih fakultet niso povezane.

* 21
Gašperšič, Zdravka; Dernulc, Vida: O stanju nekaterih specialnih tehniških knjižnic
v Ljubljani v letih 1965 in 1966. - 9/1966, št. 1/4, str. 42-46.
Centralna tehniška knjižnica je v teh letih obiskala 58 knjižnic v Ljubljani,
med njimi tudi 17 fakultetnih. V članku so predstavljeni statistični podatki o
knjižni zalogi, poslovanju in kadrih v vseh 58 knjižnicah. Posebej je
predstavljen problem nabavne politike, predvsem v fakultetnih knjižnicah,
kjer ni koordinirane nabave.
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22
Gazvoda, Jelka: Narodna in univerzitetna knjižnica - tudi v prihodnje dve vlogi. 36 /1992, št. 2, str. 53-65.
Prispevek ima namen prikazati problematiko vsebinskega usmerjanja NUK
v novem položaju po osamosvojitvi Slovenije. Njena funkcija narodne knjižnice
je temeljila na zagotavljanju dostopnosti slovenskih publikacij, gradiv posebnih
nacionalnih zbirk in temeljnih referenčnih del vseh strok. Njeno delovanje v
okviru visokošolskih knjižnic pa je temeljilo na razmeroma bogati zbirki tujih
monografij in serijskih publikacij ter na dokaj konsistentni zbirki vseh gradiv
iz drugih delov Jugoslavije, ki predstavljajo najobsežnejše jedro knjižničnega
gradiva, namenjenega visokemu šolstvu. V novih razmerah je NUK pred
dilemo, kako načrtovati prihodnji razvoj. Na novo se postavlja zlasti vprašanje
njene visokošolske funkcije, dopolniti pa bo treba tudi nekatere pomembne
elemente dejavnosti narodne knjižnice. Priložnost za to se ponuja ob sprejemu
nove knjižnične zakonodaje.

* 23
Gorec, Sonja: Centralna medicinska knjižnica. – 13/1969, št. 1/4, str. 63-69.
Centralna medicinska knjižnica v Ljubljani je bila ustanovljena hkrati z
Medicinsko fakulteto. Naročanje revij in knjig poteka na pobudo knjižničnega
odbora in želja inštitutov ter klinik. Najpomembnejše so sekundarne
publikacije, ki so najuspešnejša pomagala za znanstveno in strokovno
literaturo, ker kažejo pot k primarnim publikacijam. Velik pomen ima tudi
medknjižnična izposoja.

* 24
Hartman, Bruno: Preimenovanje Študijske knjižnice v Mariboru. – 14/1970, št. 1/4,
str. 92-93.
Preimenovanje Študijske knjižnice v Mariboru v Visokošolsko in študijsko
knjižnico v Mariboru leta 1970 je v bistvu samo formalna potrditev dela, ki ga
ustanova opravlja že od leta 1959, ko so v Mariboru začeli ustanavljati višje in
visoke šole. Na to kaže tudi podatek, da je bil delež učiteljev in študentov
mariborskih visokošolskih zavodov ob koncu leta 1969 med vsemi obiskovalci
knjižnice 73,2-odstoten, med obiskovalci čitalnice pa kar 80,2-odstoten.

25
Hartman, Bruno: Poimenovanje in vsebinska usmeritev študijske knjižnice v
Mariboru po prvi svetovni vojski. – 22/1978, št. 1/2, str. 7-16.
Avtor ugotavlja, da je bila zasebna knjižnica Zgodovinskega društva v Mariboru
že v prvem letu po koncu prve svetovne vojske izenačena z ljubljansko
študijsko (licejsko) knjižnico pri prejemanju slovenskih obveznih primerkov.
Kasneje se je ljubljanska knjižnica razvila v slovensko nacionalko,
univerzitetno knjižnico in državno ustanovo, medtem ko je mariborska
knjižnica obdržala delovno področje zbiranja slovenskih tiskov in se
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organizacijsko polagoma oblikovala v javno študijsko, splošno znanstveno
knjižnico. Po večletnem prizadevanju, da bi bil tudi mariborski študijski
knjižnici priznan status državne ustanove, je postala l. 1924 in ostala vse do l.
1941 mariborska mestna ustanova.

26
Hartman, Bruno: O novi stavbi univerzitetne knjižnice Maribor. – 25/1981, št. 1/4,
str. 62-76.
Avtor najprej opisuje zgodovino knjižničnih stavb v Mariboru. Pri tem
ugotavlja, da Maribor spada med tista številna mesta na Slovenskem, ki nimajo
nobene stavbe, namenjene zgolj knjižnični dejavnosti. Leta 1963 so v Mariboru
začele potekati prve priprave za novo stavbo tedanje Študijske knjižnice, toda
v naslednjih letih so te priprave zastale. Ko pa se je v začetku sedemdesetih
let v Mariboru začela snovati univerza, se je pokazala tudi potreba po novi
stavbi Univerzitetne knjižnice Maribor. Te priprave so deset let intenzivno
potekale. Danes ima knjižnica že zemljišče za novo stavbo, lokacijsko
dovoljenje, investicijsko-tehnično dokumentacijo in načrte za notranjo opremo.
Avtor v nadaljnjem podrobno piše o značilnostih nove stavbe, o lokaciji, o
razporeditvi prostorov in o njeni opremi.

27
Hartman, Bruno: Koncepcija razvoja knjižničarstva v Sloveniji iz leta 1971 in njena
realizacija v obdobju 1971-1981. – 26/1982, št. 1/2, str. 9-21.
Prosvetno-kulturni zbor skupščine SRS je leta 1971 sprejel »koncepcijo razvoja
slovenskega knjižničarstva in predlog nove organizacije splošnoizobraževalne
knjižnične mreže v Sloveniji«. Dokument je pripravila republiška matična
služba v sodelovanju z Društvom bibliotekarjev Slovenije in s Skupnostjo
študijskih knjižnic Slovenije in je pomenil dobro izhodišče za nadaljnji razvoj
slovenskega knjižničarstva. Na tej podlagi je zlasti splošnoizobraževalno
knjižničarstvo v obdobju 1971-1981 doseglo znaten napredek, koncepcija je
tudi šolskim knjižnicam začrtala čvrst okvir, medtem ko je zanemarila tip
specialnih knjižnic in tudi problematiko visokošolskega knjižničarstva. V
splošnem so se v tem obdobju začeli odpirati novi problemi knjižničarstva na
Slovenskem.

28
Hartman, Bruno: Mariborsko univerzno knjižničarstvo v sklopu slovenskega in
svetovnega. –30/1986, št. 3/4, str. 1-8.
Mariborske univerzne knjižnice se razvijajo ob trdni opori svoje univerze.
Povezane so samoupravno in organizacijsko, vklapljajo se v
knjižničnoinformacijski sistem Slovenije, z računalniško podprtimi postopki
pa skušajo slediti razvoju svetovnega knjižničarstva.
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29
Jakac-Bizjak, Vilenka: Knjižnice prihodnosti: možnosti in resničnost. – 34/1990,
št. 3, str. 53-62.
Razmišljanje, ali smo slovenski knjižničarji pripravljeni na knjižnico
prihodnosti, nas najprej vodi v opredelitev sedanjega stanja in v soočanje s
smermi razvoja naše stroke v svetu. Razvoj vsake dejavnosti, ki poteka v
določenem okolju, je odvisen od njegovih človeških in ekonomskih
potencialov. Če upoštevamo današnje stanje v Sloveniji, nam je jasno, da so
naše dispozicije za razmišljanje o knjižnici jutrišnjega dne veliko skromnejše
kot v razvitem svetu.

30
Jevnikar-Zajc, Mojca: Knjižnica Univerze Canterbury (Christchurch, Nova
Zelandija). – 46/2002, št. 4, str. 237-270.
Uspešno izvajanje študijskih in raziskovalnih programov posamezne
visokošolske ustanove je odvisno od kvalitete njenih podpornih servisov, med
katere spada tudi knjižnica: zgleden primer takšnega servisa je knjižnica
Univerze Canterbury na Novi Zelandiji, ki z upoštevanjem mednarodnih
standardov uresničuje svoje poslanstvo in zastavljene cilje. Primerno urejeni
prostori, dobra organizacija dela in strokovno usposobljeno osebje ji omogočajo
uspešno delovanje, pri katerem veliko skrb posveča izobraževanju uporabnikov
in razvoju informacijske tehnologije. Njena dejavnost je usmerjena v
približevanje informacij uporabniku, kar dosega z dobrim obveščanjem oz.
komuniciranjem z uporabniki, z usposabljanjem slednjih za aktivno uporabo
knjižnice in njenih storitev, nudenjem referenčne in informacijske pomoči
ter omogočanjem različnih dostopov do informacijskih virov in knjižničnih
storitev, s poudarkom na dostopnosti preko lokalnega in svetovnega omrežja.
Velik del široke ponudbe knjižničnih storitev lahko opravijo uporabniki sami,
pogosto kar preko omrežja – npr. iskanje, naročanje in pregledovanje gradiva,
uporaba elektronskih virov, izpisovanje informacij preko tiskalnikov, učenje
o in za uporabo knjižničnih virov in storitev, fotokopiranje tiskanega gradiva.
Knjižnica ne deluje zgolj znotraj kampusa, ampak je pomemben informacijski
center mestnega okoliša Christchurch in regije Canterbury ter sledi trendom
globalizacije na področju nabave, dostopnosti in izmenjave informacij.

31
Južnič, Primož; Vovk, Melita; Kolenc, Janez: Informatika v družboslovni knjižnici.
– 27/1983, št. 1/4, str. 19-24.
V delu je opisan koncept vzdrževanja podatkovne zbirke Specializiranega
informacijskega centra za družboslovje na Fakulteti za sociologijo, politične
vede in novinarstvo v Ljubljani. Delo ne ponuja končnih metodoloških rešitev,
ampak odpira vprašanja o odnosu med družboslovjem in informatiko, o
organizaciji dela, o zbiranju in urejanju bibliografskih podatkov, o uporabnikih
znanstvenih informacij. Narejena je tudi kratka statistična analiza podatkovne
zbirke z osnovnimi parametri.
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32
Kamenik, Ignac: Horizontalne in vertikalne povezave med različnimi tipi knjižnic
v enovitem knjižnično-informacijskem sistemu SR Slovenije. – 25/1981, št. 1/4,
str. 7-17.
Avtor piše o knjižnično-informacijskem sistemu v SR Sloveniji. Po njegovem
mnenju mora biti ta sistem enovit in smotrno povezan v horizontalni in
vertikalni smeri. Glavna nosilka tega sistema je Narodna in univerzitetna
knjižnica v Ljubljani, sistem sam pa sestavljajo univerzne knjižnice, šolske
knjižnice, specialne knjižnice in splošnoizobraževalne knjižnice; vse te se med
seboj povezujejo po strokovnih oziroma namenskih vidikih. Tak enovit
knjižnični sistem bi moral dobiti svojo pravno veljavo tudi v pripravljajočem
se zakonu o knjižničarstvu.

* 33
Kavčič, Kajetan: O pomenu, razvoju in organizaciji tehniških knjižnic. – 4/1960,
št. 1/4, str. 33-41.
Avtor poudarja pomen tehniške knjižnice glede na razvoj znanosti in tehnike.
Ustanovitev CTK v Ljubljani je narekovala splošna potreba, da se v Sloveniji
na enem mestu zbira, ureja in hrani vsa domača in najbolj važna tuja tehniška
literatura ter da se obenem vodi osrednja evidenca o njej, tako da je vsakomur
lahko in hitro dostopna. CTK je ena izmed ustanov univerze. Ena najvažnejših
nalog knjižnice v bodočnosti bo, da čimprej poglobi in razširi tehniško
dokumentacijsko službo.

*34
Kavčič, Kajetan: Zapiski s poti po nekaterih zahodnoevropskih knjižnicah. - 4/1960,
št. 1/4, str. 76-99.
Predstavljenih je 15 knjižnic (predvsem nacionalne in visokošolske), ki delujejo
v velikih zahodnoevropskih mestih. Članek opisuje organizacijo, fonde in
namen teh knjižnic, poudarek pa je na prostorski ureditvi, saj je bil namen
obiska teh knjižnic povezan z načrtovanjem novih prostorov Centralne
tehniške knjižnice v Ljubljani. Članek se zaključi s splošno primerjavo CTK z
obiskanimi knjižnicami.

* 35
Kavčič, Kajetan: Tehniške knjižnice v perspektivnem razvoju 1964-1970. - 8/1964,
št. 1/2, str. 13-17.
Poglavitna naloga v tem obdobju naj bi bila ureditev in strokovno poslovanje
tehniških knjižnic. Ko bodo zagotovljeni ti pogoji, bo mogoče sodelovati v
centralnem katalogu in medknjižnični izposoji. V nadaljevanju so
predstavljene pozitivne izkušnje Centralne tehniške knjižnice in statistični
podatki za leto 1963. Naloga CTK v tem obdobju je, poleg pomoči tehniškim
knjižnicam pri strokovnem urejanju, tudi načrtovanje čim bolje organizirane
informacijske in dokumentacijske službe za tehniške vede.
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* 36
Kavčič, Kajetan: Gradnja in oprema strokovnih tehniških knjižnic. – 8/1964, št. 3/4,
str. 166-173.
Članek vsebuje nekaj splošnih osnov, zahtev in smernic za sodobno knjižnično
zgradbo, in sicer za zgradbo strokovne tehniške knjižnice, navedeni so tudi
nekateri podatki iz projekta za novo poslopje CTK. Značilnost tehniške
knjižnice so tehniški časopisi, zato je zelo pomembna dokumentacijska in
informacijska služba ter čitalnice s prostim pristopom. Druga značilnost pa
je, da tehniška literatura hitro zastara, zato so potrebni t. i. “silosi” – prostori
za skladiščenje gradiva na drugi lokaciji.

37
Kavčič-Čolić, Alenka: Razvojni trendi v visokošolskih knjižnicah. - 43/1999, št. 4,
str. 5-18.
Pregled nekaterih sodobnih razvojnih trendov in problemov, s katerimi se
sooča večina visokošolskih knjižnic v razvitih deželah, kot so na primer
prilagajanje hitro spreminjajočemu se okolju, virtualizacija knjižnic, razvoj
različnih oblik sodelovanja s sorodnimi knjižnicami, aktivno sodelovanje s
pedagoškim kadrom, razvoj informacijske pismenosti uporabnikov, razvoj
novih storitev, razvoj novih metod merjenja učinkovitosti, nova organizacija
dela, itd. Prispevek je nastal na podlagi izkušenj na letošnjem sestanku EBSLG
(European Business Schools Librarians’ Group), ki je potekal junija 1999 v
Goteborgu, Švedska, in katerega tema je bila razvoj storitev v digitalnih
knjižnicah in njihov vpliv na uporabnike in knjižničarje. Prispevek temelji na
opažanjih, tujih in lastnih izkušnjah, predavanjih uglednih strokovnjakov ter
strokovni literaturi na tem področju.

38
Kert, Zlata: Ugotavljanje potreb bralcev v univerznih knjižnicah. – 22/1978, št. 1/2,
str. 17-25.
Avtor poudarja, da pri nas ne poznamo strokovnih raziskav o potrebah bralcev.
Naše univerzne knjižnice se opirajo predvsem na neposredno izražene želje
uporabnikov, na navezovanje stikov s pedagoškimi delavci in študenti na
univerzi ter na svoje in tuje izkušnje pri povezovanju knjižnic in dogovarjanju
o področjih zbiranja gradiva. Za ugotavljanje potreb bralcev se je v mariborski
univerzitetni knjižnici obneslo zlasti sistematično preučevanje neizpolnjenih
želja bralcev ob iskanju literature v knjižnici. Pri zadovoljevanju ugotovljenih
potreb po literaturi zunaj knjižnice pa postaja vse bolj vprašljiva dostopnost
gradiva, zato avtorica poudarja pomen projekta »Univerzalna dostopnost
publikacij« (UAP).
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39
Klašnja, Monika; Močnik, Vida: Nabava dokumentov z omejenimi viri:
medknjižnična izposoja in nabava dokumentov v Centralni tehniški knjižnici
(CTK) Univerze v Ljubljani. – 37/1993, št. 1/2, str. 85-100.
V besedilu je podan pregled medknjižnične izposoje in nabave dokumentov
v Centralni tehniški knjižnici (CTK) Univerze v Ljubljani. Opisuje:
bibliografska orodja, razvoj vzajemnega kataloga in vpliv avtomatizacije na
aktivnost in postopke v medknjižnični izposoji v CTK. Glavni poudarek je
dan sodelujočim knjižnicam v povezovalnih procesih v Sloveniji in tujini. Za
CTK, glavno dobaviteljico dokumentov s področja tehniških in naravoslovnih
ved v Sloveniji, je najpomembnejše mednarodno sodelovanje. V zaključku
smo omenili nekaj splošnih smernic za izboljšanje stanja.

40
Knez, Smiljana: Medknjižnična izposoja v Narodni in univerzitetni knjižnici. –
32/1988, št. 1/2, str. 60-78.
Avtorica v članku prikazuje rezultate ankete, ki jo je izvedla med uporabniki
medknjižnične izposoje NUK. Z anketo je poskušala ugotoviti njihove
informacijske potrebe. Uporabniki medknjižnične izposoje so v glavnem
znanstveni delavci in raziskovalci ljubljanske univerze, zelo malo pa je
študentov. Najpogostejša načina zbiranja informacij sta prebiranje literature
določenega strokovnega področja in uporaba referenčnega gradiva. Večina
uporabnikov čuti potrebo po računalniškem povezovanju NUK s tujimi
podatkovnimi zbirkami. Literaturo iz tujih knjižnic si izposojajo predvsem
družboslovci in humanisti, gradivo iz fondov NUK pa želijo uporabniki z vseh
strokovnih področij, kar negira že dostikrat predstavljeno idejo o NUK kot
specializirani univerzni knjižnici za humanistične vede. Struktura uporabnikov
in izposoje knjižničnega gradiva NUK namreč povsem ustreza strukturi,
kakršno imajo osrednje univerzitetne knjižnice v tujini.

41
Kobe, Tomaž: Računalniška obdelava podatkov v specializiranem INDOK centru
za ekonomijo. –28/1984, št. 1/2, str. 69-76.
Centralna ekonomska knjižnica v Ljubljani je že dalj časa težila k temu, da bi
čimbolj avtomatizirala obdelavo gradiva. Te težnje so se začele uresničevati
zlasti po letu 1981. Tedaj je CEK prenesla celotno bazo podatkov na računalnik
Računalniškega centra univerze, del svojega osebja pa je usposobila za
najosnovnejše operacije pri delu z računalnikom. Po zaslugi avtomatizacije
se je v CEK izboljšalo sodelovanje z zunanjimi institucijami, delitev dela med
knjižnicami je postala učinkovitejša, posredovanje informacij pa hitrejše in
kvalitetnejše.
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42
Kobe, Tomaž: (Ne)primernost nekaterih prostorskih rešitev in opreme v Centralni
ekonomski knjižnici. – 29/1985, št. 4, str. 301-313.
V uvodu so podana prostorska in organizacijska struktura Centralne
ekonomske knjižnice in nekateri statistični kazalci o dejavnosti knjižnice.
Avtor govori o sodelovanju med arhitektom in knjižničarskim strokovnjakom
pri projektiranju stavbe. Nepopolnost in pomanjkljiva funkcionalnost
prostorske razporeditve sta razvidni iz organizacije delovnih postopkov
oziroma iz funkcij nekaterih knjižničnih oddelkov: izposoje, priročne čitalnice,
revijske čitalnice in »browsinga«. Neustrezna oprema pa se kaže v namestitvi
dvigal, v revijskih policah in v stenah delovnih prostorov. Na koncu so naštete
napake v tehnični izvedbi. Prispevek je zaključen z mislijo, da CEK nikakor
ne smemo uvrščati med »zgrešene« gradnje.

43
Kobe, Tomaž: Znanstvena informacija v knjižnici. – 32/1988, št. 1/2, str. 46-59.
Navedene so naloge, ki spadajo v informacijsko funkcijo znanstvenih knjižnic.
Posredovanje informacij v sodobni knjižnici poteka ob podpori sodobne
računalniške tehnologije. Nejasno definirani karakter informacije je eden od
faktorjev, ki vplivajo na medsebojno neusklajeno delovanje KIS-a in SZTI.
Prispevek citira nekaj dokumentov, ki prezentirajo strukturo in funkcije ter
paralelni razvoj obeh sistemov. Podan je poskus primerjave med nalogami, ki
jih opravljajo knjižnice in informacijski centri. Avtor se zavzema za usklajeno
in komplementarno delovanje obeh sistemov, katerega skupni cilj je učinkovit
pretok znanja.

44
Kodila-Češnovar, Nada: Vodenje in upravljanje v visokošolskih knjižnicah: vtisi s
seminarja v Veliki Britaniji. – 33/1989, št. 2, str. 57-69.
V januarju letošnjega leta sem se udeležila seminarja o tem, kako naj se
uspešno vodi in upravlja visokošolsko knjižnico. Posebno zanimiva so bila
predavanja o tem, kakšen naj bo uspešen direktor in kakšni morajo biti delavci.
Kajti delavci in direktor tvorijo team, od odnosov v njem pa je odvisno, kako
bodo pri delu učinkoviti. Morda bo v mojem prispevku našel kdo od slovenskih
knjižničarjev tudi kakšno koristno idejo za svoje delo.

45
Korže-Strajnar, Ančka: Delovni postopki in obdelava podatkov v poslovanju
knjižnic. – 29/1985, št. 2/3, str. 91-153.
Članek je povzet iz raziskave o delovnih postopkih v poslovanju knjižnic v
Sloveniji. Dosedanja spoznanja kažejo, da je različnost in zaostalost
organizacije in tehnike poslovanja v knjižnicah še zelo velika in da bo nujno
potrebno to področje temeljiteje raziskati in čimprej doseči konkretne
spremembe. Narodna in univerzitetna knjižnica je z novo zasnovo projekta
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»Slovensko bibliotekarstvo in njegov razvoj« spodbudila tudi raziskovanje tega
področja dela, da bi kot osrednja matična knjižnica lahko pripravila teoretično
podlago in postopke za novo ureditev in poenotenje poslovanja knjižnic.
Problemski sklopi študije zajemajo postopke in prakso knjižnic pri
evidentiranju dotoka knjižničnega gradiva, pri strokovni obdelavi in
informiranju o gradivu, pri izposojanju in evidentiranju izposojenega gradiva.
Na primeru 16 knjižnic so dodatno ugotovljeni delovni postopki in izdelava
delovnih pripomočkov ter obrazcev, ki jih knjižnice uporabljajo pri svojem
delu. Ugotovitve terjajo čim prejšnje dogovarjanje o spremembah in izdelavo
novih, sodobnejših pripomočkov oziroma tehnološke spremembe v
organizaciji dela in poslovanju knjižnic.

46
Kovše, Tanja: Knjižnično povezovanje v Avstraliji - LAA/IFLA 1988. - 33/1989 , št.
2, str. 71-92.
Prispevek je kratka predstavitev razvoja računalniško podprte knjižničnoinformacijske mreže v Avstraliji. Poudarek je na: delovanju avstralskih
konzorcijev o katerih so razpravljali na konferencah LAA/IFLA 1988, še
posebej na seminarju IATUL; pomenu avstralske kataloško-informacijske
službe šolskih knjižnic; predstavitvi univerzitetne knjižnične mreže in
programskega paketa URICA; povezovanju avstralskih knjižnic v okviru
Avstralske zvezne znanstvene raziskovalne organizacije za industrijo; prikazu
dostopa do informacijskih virov in uporabe računalniškega sistema Tehniške
univerzitetne knjižnice iz Sydneya.

47
Lesnik, Blaž; Jerič, Brina; Curhalek, Tanja; Kerec, Martina: Digitalna knjižnica in
slovenski visokošolski prostor. – 45/2001, št. 1/2, str. 121-135.
Digitalna knjižnica je termin za knjižnico sedanjosti in prihodnosti, ki je
postala izziv tradicionalnim oblikam knjižničnega dela. Avtorje zanima
predvsem slovenski digitalni prostor visokošolskih ustanov. V raziskavi so
bile pregledane digitalne zbirke večine fakultet Univerze v Ljubljani ter na
osnovi ankete pridobljeni podatki o uporabnikovih (študentovih) potrebah in
seznanjenosti z digitalno knjižnico. Z ugotovitvami raziskave se pričakuje
pozitiven vpliv digitalnih knjižnic na študij, iz rezultatov ankete pa spodbuda
bibliotekarski stroki za nadaljnja raziskovanja. Anketa je bila izvedena konec
leta 1999 na Filozofski fakulteti v Ljubljani (FF), v njej pa je sodelovalo 275
študentov FF. Rezultati so pokazali, da je študentom bibliotekarstva pojem
digitalne knjižnice bližji in da ga pravilneje razumejo kot ostali študenti. Večina
anketiranih študentov uporablja osebni računalnik pogosto in z veseljem.
71,1% študentov bibliotekarstva pozna izraz digitalna knjižnica, medtem ko
je le-ta poznan samo 43,8% ostalih študentov. Večina anketiranih se je odločila
za pravilno opredelitev pojma digitalne knjižnice (digitalna knjižnica je zbirka
medsebojno povezanih sistemov in virov, dostopnih preko mreže), pri tem pa
je po mnenju avtorjev šlo predvsem za ugibanje. V skladu z rezultati raziskave
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avtorji članka menijo, da se bo nadaljnji razvoj tudi v Sloveniji usmeril k
izboljšavi izgradnje in k širši uporabi digitalnih knjižnic.

48
Logar-Pleško, Alenka: Normativni položaj knjižničarstva : univerzne ali fakultetne
knjižnice med normativi in resničnostjo. - 42/1998, št. 2/3, str. 151-158.
Normativi in standardi za opravljanje izobraževalne dejavnosti v višjem in
visokem šolstvu, ki so bili objavljeni v UL RS l.1992, št.39, so za visokošolske
knjižnice določili dva elementa, ki odločata o številu zaposlenih v posamezni
knjižnici. Prvi upošteva število vpisanih študentov, pri čemer je spodnja meja
120 vpisanih študentov, drugi pa število knjig in spodnjo mejo pri 40.000
knjižničnih enotah. Vseh ostalih vpisanih obiskovalcev pa ti normativi ne
upoštevajo in tudi ne ovrednotijo. Prav tako ne upoštevajo podatkov o izposoji,
predvsem pa, razen obdelave knjižničnega gradiva, ne upoštevajo številnih
drugih nalog, ki se ob spremenjenem načinu študija posledično kažejo tudi v
zahtevah in pričakovanjih obiskovalcev naših knjižnic.

* 49
Ludvik, Slavica: Dvajset let Centralne tehniške knjižnice. – 14/1970, št. 1/4, str.
86-89.
V članku so predstavljeni organiziranost, naloge, razvoj in delovanje CTK v
preteklem obdobju. Pomemben mejnik v razvoju knjižnice je leto 1961, ko je
Univerzitetni svet glede na dosežen razvoj in stalno ter hitro rast knjižničnega
poslovanja, razglasil CTK za samostojni zavod Univerze v Ljubljani. S tem je
bil ustvarjen pomemben pogoj, da je knjižnica lahko še bolj pospešeno razvijala
svoje službe. Skozi svoje delovanje pa se je knjižnica soočala s prostorskimi
problemi.

* 50
Majcen, Franček: Elektronski računalnik v knjižnični informatiki. – 16/1972, št. 1/4,
str. 59-65.
Tričlanski raziskovalni team je preučil možnosti za uporabo računalnika IBM
1130 v informacijski dejavnosti knjižnice Višje tehniške šole v Mariboru. V ta
namen je bilo za računalniško obdelavo treba pripraviti avtorski katalog, UDK
in lasten sistem indeksiranja, izdelati kode in izoblikovati ustrezne programe
in podprograme v fortranskem jeziku. Rezultati raziskave, med katero je bila
posebna pozornost posvečena tehnološkim in organizacijskim aspektom ter
vprašanju storilnosti, kažejo, da je računalnik takšnega profila mogoče koristno
uporabljati v knjižnični informatiki, zlasti pri izdajanju seznamov in biltenov,
kar poveča učinkovitost dela, še zlasti v manjših in srednje velikih strokovnih
ter znanstvenih knjižnicah.
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51
Martelanc, Ana: Univerzne knjižnice in njihovo povezovanje . – 30/1986, št. 3/4,
str. 45-52.
V prispevku so navedeni vzroki, ki so do nedavnega vplivali na nepovezanost
večine univerznih knjižnic v SRS. Opisane so tudi sedanje oblike sodelovanja
in povezovanja univerznih knjižnic na obeh univerzah. S sprejemom zakona
o knjižničarstvu so bila postavljena tudi izhodišča za povezovanje univerznih
knjižnic. O načinu povezovanja univerznih knjižnic govori 18. člen zakona.
Na osnovi pogojev, ki jih bo potrebno še sprejeti, bo Strokovni svet za
knjižničarstvo imenoval osrednje knjižnice za določena strokovna področja.
Nato bo še potrebno oblikovati mrežo, v katero bodo vključene univerzne in
specialne knjižnice v SRS. Predlagane so tudi povezave univerznih knjižnic z
občinsko matično knjižnico.

52
Martelanc, Tomo: Razvoj knjižničnoinformacijskega sistema v Sloveniji . – 30/1986,
št. 3/4, str. 9-19.
Slovenski zakon o knjižničarstvu kot tudi najnovejši dokument Skupnosti
jugoslovanskih nacionalnih knjižnic o knjižničnoinformacijskem sistemu (KIS)
v SFRJ govorita o potrebi po izgradnji in nadaljnjem razvoju KIS-a. KIS mora
biti neločljiv sestavni del družbenega sistema informiranja, v njegovi zasnovi
in organiziranosti pa bi se morali ravnati po sedmih načelih. Knjižnice je
potrebno reformirati in jih pretvoriti v knjižničnoinformacijska središča ter
jih medsebojno povezati v medsebojno odvisno in kooperativno mrežo. Temelj
tega sistema so matične knjižnice na področju občine. Narodna in univerzitetna
knjižnica v Ljubljani pa povezuje vse matične knjižnice v enovit sistem. Poleg
tega zakon predvideva tudi navpično povezavo, po strokah, kjer je na čelu
take skupine knjižnic osrednja knjižnica s posebnimi nalogami. Oba sistema
povezovanja vodoravni in navpični, nudita v Sloveniji razmeroma dobro
zasnovano mrežo knjižnic, kjer so knjižnice povezane v več smereh in lahko
delujejo čimbolj učinkovito. Vloga Narodne in univerzitetne knjižnice v
celotnem sistemu in način, kako izpolnjuje svoje naloge. Delovanje
strokovnega sveta SRS za knjižničarstvo v KISu je pomemben dejavnik pri
razvoju sistema. Za utrjevanje KISa bo potrebno transformirati knjižnice v
sodoben knjižničnoinformacijski sistem in ga vsesplošno uveljavljati v najširših
plasteh.

* 53
Pavlica, Ina: Dvajset let knjižnice Biotehniške fakultete v Ljubljani. – 12/1968, št.
1/4, str. 61-62.
Namen knjižnice je že od vsega začetka služiti profesorjem in znanstvenim
delavcem pri njihovem študiju, raziskovalnem delu ter nuditi študentom in
zunanjim obiskovalcem potrebno literaturo. V nadaljevanju je predstavljena
kratka zgodovina knjižnice in njena organizacija dela.
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54
Pečko-Mlekuš, Helena: Razvoj knjižničnih zbirk v Centralni tehniški knjižnici. –
39/1995, št. 3, str. 115-122.
Centralna tehniška knjižnica (CTK) si prizadeva svoje knjižnične zbirke
razvijati tako, da bi v čim večji meri zadovoljevala uporabnike z univerze in iz
gospodarstva. Na kriterije za gradnjo zbirk je vplival razvoj knjižnice, zlasti
informacijskih služb. Ekonomske razmere so imele vedno odločilen vpliv na
rast knjižničnih zbirk in na razmerje med nabavo domačih in tujih
dokumentov. Nova informacijska tehnologija, naročanje direktno pri tujih
založnikih in posrednikih, Internet, sodelovanje z združenji za nabavo v tujini
ter nove prostorske možnosti so nedvomno elementi, ki so v zadnjih letih
odločilno vplivali na to področje dejavnosti v CTK, saj nudijo številne možnosti
in izzive za kvalitetnejši razvoj knjižničnih zbirk.

55
Pečko-Mlekuš, Helena: Zagotavljanje relevantnih dokumentov uporabnikom
Centralne tehniške knjižnice. – 40/1996, št. 3/4, str. 293-301.
Številne študije so pokazale, da se uporabniki različnih ved in znanstvenih
disciplin med seboj razlikujejo. Za tiste s področja tehnike in naravoslovnih
ved je predvsem pomembna hitrost informacije. Informacije, ki jih dobi
uporabnik iz različnih virov, imajo velik vpliv na kvaliteto in kvantiteto
njegovega dela. Knjižnica mora tako po eni strani neprestano slediti razvoju
dokumentov v svetu, po drugi strani pa dobro poznati potrebe uporabnikov.
Referat opisuje prizadevanja CTK na področju nabave knjig.

56
Pečko-Mlekuš, Helena: Poti do znanja prek interneta. – 43/1999, št. 4, str. 79-88.
Internet in svetovni splet sta prinesla veliko sprememb na področje distribucije
znanja in informacij, ki podpirajo izobraževalni proces na univerzi. V članku
so na kratko opisani najnovejši trendi razvoja univerzitetnih učbenikov ter
elektronske založbe in knjigarne. Oboje zagotavlja uporabniku neposreden
dostop do klasičnih in elektronskih virov informacij brez posredovanja
knjižnice. Vlogo knjižnice, ki zbira, izbira in posreduje vire informacij,
prevzamejo on line založniki, knjigarne, profesorji in študentje.

57
Pečko-Mlekuš, Helena: Tiskan učbenik – kaj je že to?: elektronske knjige pri
izobraževanju na Univerzi. – 45/2001, št. 4, str. 25-38.
Prispevek skuša odgovoriti na vprašanje, ali bodo elektronski učbeniki našli
svoje mesto v visokošolskem oz. univerzitetnem študiju in kakšen bo njihov
vpliv na visokošolske knjižnice. Odgovor na prvi del vprašanja je pritrdilen,
saj se pojavlja vse več založnikov oz. ponudnikov elektronskih knjig in opreme
za prebiranje besedil (čitalnikov). Obstajajo številna nerešena vprašanja,
predvsem glede standardizacije opreme. Univerzitetni (neprofitni) založniki
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se niso pravočasno zavedli pomena elektronske knjige za akademsko okolje,
zato so pobudo prevzeli komercialni ponudniki oz. založniki. Zanje pa
knjižnice zaenkrat ne predstavljajo dovolj velikega tržišča, da bi se mu
prilagodili, njihove storitve so večinoma namenjene individualnim
uporabnikom. Potekajo številne pilotne študije v ZDA in Veliki Britaniji, v
katerih skušajo ponudniki najti najboljše rešitve v skladu s potrebami in
zahtevami uporabnikov. Na koncu prispevka je nanizanih nekaj predvidevanj
o vplivu elektronskih knjig na storitve visokošolske knjižnice.

58
Petermanec, Zdenka: Avtorske pravice za knjižnično gradivo posebne vrste. – 43/1999,
št. 1, str. 51-74.
V prispevku avtorica raziskuje rezultate ankete v fakultetnih knjižnicah na
obeh slovenskih univerzah o ravnanju z gradivom, ki je rezultat
izobraževalnega procesa: z diplomskimi, specialističnimi, magistrskimi in
doktorskimi nalogami. Iskala je ravnovesje med slovensko avtorskopravno
zakonodajo in priporočili mednarodnega bibliotekarskega združenja, med
priznavanjem avtorstva in pravico biti informiran, predvsem pa jo je zanimala
poštena uporaba virov, tudi na internetu.

59
Petr, Kornelija: Academic library user survey: Faculty of Education Library in
Osijek = Študija uporabnikov visokošolske knjižnice: Knjižnica Pedagoške
fakultete v Osijeku. – 45/2001, št. 4, str. 67-82.
V prispevku so predstavljeni rezultati raziskave, ki je bila izvedena leta 1998
med uporabniki Knjižnice Pedagoške fakultete v Osijeku, Hrvaška. Cilj
raziskave je bil ugotoviti stopnjo zadovoljstva oziroma nezadovoljstva
uporabnikov s storitvami knjižnice, njenim fondom in zaposlenimi. Dobljeni
rezultati kažejo, da obstajajo pri uporabi knjižnice razlike med dvema
največjima skupinama uporabnikov tj. med študenti in pedagoškim osebjem.
Omenjeni skupini se razlikujeta, med drugim, po vzroku obiskovanja knjižnice
in stopnji zadovoljstva z obiskom knjižnice, kot tudi po stopnji poznavanja in
uporabe informacijske tehnologije. Knjižnično osebje mora omenjene razlike
upoštevati pri delu z različnimi skupinami uporabnikov ter posebno pozornost
nameniti izobraževanju študentov. Na osnovi analize rezultatov ankete avtorica
zaključuje, da: 1. se osnovni skupini uporabnikov razlikujeta po svojih željah
in zahtevah, ki jih naslavljata na knjižnico, 2. stopnja (ne)zadovoljstva
uporabnikov je odvisna od tega, kateri skupini pripadajo, in 3. uporabniki s
področja naravoslovja oziroma družbeno-humanističnih ved v enaki meri
uporabljajo informacijsko tehnologijo.
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* 60
Pintarič, Ivan: Novi sistem nagrajevanja v univerznih knjižnicah. – 6/1962, št. 1/2,
str. 22-31.
Z novim sistemom nagrajevanja naj bi se bibliotekarska stroka vsaj nekoliko
rehabilitirala. Članek analizira profile delavcev v visokošolskih knjižnicah v
Ljubljani. Podana so najvažnejša in najznačilnejša osnovna načela, ki služijo
pri določanju novega sistema nagrajevanja oziroma vrednotenja posameznega
delovnega mesta. Vrednotenje del in nalog v posameznih knjižnicah, naj bi
določili opisi posameznih delovnih mest.

* 61
Podpac, Justina: Knjižnice in dokumentacija. – 7/1963, št. 3/4, str. 120-125.
Neizpodbitno dejstvo je, da sta knjižnična in dokumentacijska dejavnost med
seboj povezani in da moreta napredovati le, če sodelujeta in se dopolnjujeta.
Članek prikazuje t. i. »bibliotečno dokumentacijo«, s katero so se začele
ukvarjati znanstvene in univerzitetne knjižnice v Nemčiji. Namen le-te je, da
s pomočjo katalogizacije in klasifikacije napravi dostopne tudi znanstvene
vire, objavljene v časopisih, časnikih in zbornikih, in sicer v obliki kartoteke.

* 62
Pyšnova, Tatjana P.: Struktura sovjetskih univerzitetnih knjižnic. - 9/1965, št. 1/4,
str. 39-41.
Knjižnice sovjetskih univerz niso enako organizirane. Mlade univerze imajo
samo eno knjižnico, druge pa imajo poleg osrednje knjižnice še tako
imenovane podružnične ali fakultetne, inštitutske in podobne knjižnice.
Osrednja knjižnica načrtuje in financira celotno knjižničarsko delo v okviru
univerze. Centralizirano nabavlja in obdeluje gradivo in ima osrednje kataloge
za vse visokošolske knjižnice univerze.

63
Rožić-Hristovski, Anamarija; Pogačnik, Sonja; Oberč, Boža: Predstavitev
medicinskih virov na WWW. – 41/1997, št. 2/3, str. 337-345.
Knjižničarji se srečujejo z vedno novimi izzivi, ki jih ponuja razvoj
informacijskih tehnologij. Tudi v medicini je vse več informacijskih virov, ki
zajemajo bibliografske, tekstovne baze ter razne priročnike in učbenike. Ti so
dostopni na različnih računalniških medijih. Naloga knjižničarja je, da
raziskovalcem, zdravstvenim delavcem in študentom digitalno knjižnico čim
bolje predstavi, tako da se bodo seznanili z razpoložljivimi viri in med njimi
izbrali za svoj problem najustreznejšega. Tako se je Centralna medicinska
knjižnica (CMK) odločila, da v okviru svoje domače strani poleg storitev
nazorno predstavi vire dostopne preko lokalnega omrežja in lokalno ter tudi
pomembnejše medicinske vire na Internetu.
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* 64
Rupel, Mirko: Posebne naloge narodnih knjižnic in njih pomen za znanstveno
delo. – 3/1959, št. 1/4, str. 5-12.
Če je nacionalna knjižnica hkrati univerzitetna, kot je v Ljubljani, ne more
biti le prezenčna, pač pa naj bi izposojala tujo literaturo posameznikom in
knjižnicam tudi izven svojih prostorov. Članek poudarja tudi pomen
medknjižnične izposoje, tako znotraj države kot s tujino, ter vlogo centralnega
kataloga, ki je pomembno in koristno orodje za iskanje zlasti novejše tuje
literature.

65
Sapač, Irena: Računalniška obdelava podatkov s področja izposoje v Univerzitetni
knjižnici Maribor. - 28/1984, št. 3/4, str. 218-227
Avtorica nas seznani s pripravami na avtomatsko obdelavo podatkov s področja
izposoje v Univerzitetni knjižnici Maribor. Prikaže nam način pridobivanja in
izpopolnjevanja znanja s področja računalništva v knjižnicah. Opiše nam
dogovore z Univerzo v Mariboru o nabavi računalniške opreme. Navaja razloge
za računalniško obdelavo podatkov s področja izposoje v Univerzitetni
knjižnici Maribor. Razloži faze dela ob prehodu na računalniško obdelavo
podatkov v obdobju od pomladi 1983 do julija 1984, ko je računalniško podprta
izposoja zaživela. Izkušnje v lastni ustanovi primerja z ugotovitvami nekaterih
tujih knjižnic.

66
Sapač, Irena: Stanje in razvojne smeri britanskih univerzitetnih knjižnic: vtisi s
seminarja v Veliki Britaniji. - 34/1990, št. 4, str. 89-105.
Aprila 1989 sem se udeležila seminarja o uporabi računalnika v britanskih
univerzitetnih knjižnicah, ki ga je organiziral Oddelek za bibliotekarstvo in
informacijske znanosti Tehnološke univerze Loughborough. Poleg predavanj
o uporabi sodobne tehnologije (CD ROM, ekspertni sistemi) smo udeleženci
obiskali tudi tri sodobno opremljene univerzitetne knjižnice in dva razvojna
oddelka za bibliotekarstvo.

67
Sapač, Irena: Model računalniško podprtega podsistema medknjižnične izposoje
v Univerzitetni knjižnici. – 35/1991, št. 4, str. 37-64.
Avtorica prikazuje ameriški nacionalni standard za podatkovne elemente pri
medknjižnični izposoji ter izkušnje uvajanja uporabe računalnikov v
medknjižnično izposojo v Veliki Britaniji. Pri računalniško podprtem
podsistemu medknjižnične izposoje sta potrebni dve skupini programov. V
prvi skupini so programi za evidentiranje izposoje lastnega gradiva, v drugi
pa programi za evidentiranje medknjižnične izposoje gradiva drugih knjižnic.
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68
Sapač, Irena: Konferenca Liber v Padovi. – 35/1991, št. 4, str. 83-89.
Konferenca Liber v Padovi je bila dvajseta jubilejna konferenca, saj je bila
organizacija ustanovljena že leta 1971 v Strasbourgu. Referati so obravnavali
naloge nacionalnih in univerzitetnih knjižnic v Italiji, Veliki Britaniji, Danski
in Portugalski. Zanimiva so bila poročila delovnih skupin za kartografsko
gradivo, rokopise in stare knjige, conspectus, avtomatizacijo, copyright in
arhitekturo. Sprejeli so program dela za naslednje leto in sklenili, da bo Liber
prerasla v združenje vseh evropskih znanstvenih knjižnic, tudi srednje in
vzhodnoevropskih.

69
Sapač, Irena: Ponudba, uporaba in vrednotenje informacijskih virov na sodobnih
medijih. - 37/1993, št. 3, str. 35-59.
Referat obravnava ponudbo, uporabo in evalvacijo informacijskih virov na
sodobnih medijih v Univerzitetni knjižnici Maribor. Uporabniki knjižnice so
predavatelji, raziskovalci in študenti Univerze v Mariboru ter strokovnjaki iz
gospodarskih in negospodarskih organizacij v Mariboru. Tej strukturi
uporabnikov je knjižnica prilagodila ponudbo informacijskih virov na
sodobnih medijih in organizacijo informacijske službe. Leta 1987 je
uporabnikom ponudila tuje online baze podatkov, tri leta kasneje pa je pričela
sistematično nabavljati temeljne baze podatkov za posamezne znanstvene
vede tudi v obliki CD-ROM. Medtem ko se je število online poizvedb v strmem
vzponu v prvih treh letih ustalilo, pa opažamo pri zbirkah CD-ROM še vedno
intenzivno naraščanje. K priljubljenosti medija veliko prispeva tudi
individualno in skupinsko izobraževanje uporabnikov, ki mu v knjižnici
posvečamo posebno skrb. Pri nabavni politiki baz CD-ROM knjižnica upošteva
pedagoške in raziskovalne usmeritve posameznih fakultet, rezultate anket,
ponudbo in povpraševanje po tiskanih zbirkah, gradiva ter število opravljenih
poizvedb. Z ozirom na razmerje med ceno online poizvedbe in ceno baze CDROM je smotrno nabaviti CD-ROM, pri pričakovanem številu najmanj 100
poizvedb letno.

70
Sapač, Irena: Razvoj ter vplivi evropskih in ameriških univerzitetnih knjižnic. –
44/2000, št. 1/2, str. 121-138.
Avtorica primerja razvoj univerzitetnih knjižnic v Evropi in Ameriki ter
ugotavlja, da so se univerzitetne knjižnice v Združenih državah Amerike tri
stoletja razvijale pod vplivom evropskih knjižnic, v zadnjem stoletju pa so se
evropske univerzitetne knjižnice razvijale pod vplivom ameriških. Ameriške
univerzitetne knjižnice so v obdobjih, ko še ni bilo profesionalnih knjižničarjev,
urejali univerzitetni učitelji, ki so se izobraževali na evropskih univerzah.
Tako so evropske vzore prenesli tudi v knjižnice. Tudi prve knjige so ameriške
univerzitetne knjižnice dobivale iz Evrope. Močan vpliv na razvoj ameriških
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univerzitetnih knjižnic pa je imel kasneje tudi model Humboldtove univerze.
Šele v drugi polovici 19. stoletja, posebno pa v 20. stoletju, so ameriške
univerzitetne knjižnice dosegle tako razvojno stopnjo na področju
katalogizacije, klasifikacije, kooperacije, organizacije, računalniških mrež,
nosilcev informacij, izobraževanja in gradnje knjižničnih stavb, da so njihove
načine pričele prevzemati evropske knjižnice.

71
Sapač, Irena: Univerzitetna knjižnica kot dinamični sistem. – 46/2002, št. 4, str.
125-148.
Univerzitetno knjižnico pojmujemo kot dinamični sistem, ki je odprt do svojega
okolja. Ne smemo je obravnavati kot zaprti sistem, ki je namenjen samemu
sebi, temveč kot sistem, ki je v stalni interakciji s svojim okoljem. Pri tem je
treba upoštevati, da so cilji knjižnice hkrati tudi cilji okolja, ki mu je namenjena.
Temu lahko dodamo tudi časovno dimenzijo, da ima samo sistem, ki se stalno
razvija in spreminja, bodočnost. Vsak dinamični sistem se mora skladno s
cilji organizirati v podsisteme, ugotavljati stopnjo zadovoljstva uporabnikov v
okolju ter z analizo kazalcev uspešnosti izvajanja dejavnosti dopolnjevati cilje
in načrte razvoja.

* 72
Sečić, Dora: Mednarodna medknjižnična izposoja v znanstvenih knjižnicah
Jugoslavije. –35/1991, št. 1, str. 123-128.
V referatu je avtorica prikazala rezultate ankete o mednarodni medbibliotečni
izposoji, ki jo je izvedla v jugoslovanskih univerzitetnih knjižnicah oz. njihovih
centrih za mednarodno bibliotečno izposojo.

* 73
Sepe, Miša: Standardi univerznih knjižnic. - 15/1971, št. 1/2, str. 44-47.
V prispevku so predstavljeni problemi, ki tarejo visokošolske knjižnice. Te so
med vsemi knjižnicami najbolj raznovrstne, ne samo po velikosti, temveč tudi
po organizaciji in strokovni ureditvi. Preden bodo standardi dokončno izdelani,
bo potrebno še precej usklajevanj.

74
Steinbuch, Majda: Sodelovanje dveh vrst knjižnic z vidika informacijskih potreb
uporabnikov in vključenosti v enoten knjižnični informacijski sistem . - 41/1997,
št. 1, str. 55-68.
Avtorica v prispevku ugotavlja, da je v slovenski knjižničarski literaturi in
tudi v praksi premalo povezovanja med srednješolskimi in visokošolskimi
knjižnicami. Na primeru knjižnice II. gimnazije Maribor, Univerzitetne
knjižnice Maribor in celotnega knjižničnega informacijskega sistema Univerze
Maribor dokazuje, da je takšno sodelovanje nujno tako z vidika informacijskih
potreb uporabnikov kot z vidika vzgoje in izobraževanja bodočih aktivnih
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uporabnikov visokošolskih knjižnic. To je še toliko bolj pomembno, ker obe
vrsti knjižnic sodita na izobraževalno področje.

75
Šercar, Tvrtko; Bošnjak, Aleš: Komparativna analiza »produktivnosti«
univerzitetnih knjižnic v delovni skupnosti ALPE -JADRAN. – 36/1992, št. 2,
str. 85-96.
Prispevek obravnava pomen komparativnih analiz v raziskavah na področju
znanosti o knjižnicah. Z namenom, da bi zagotovili relativno »produktivnost«
slovenskih univerzitetnih knjižnic v primerjavi s sorodnimi knjižnicami v
ostalih državah/regijah na področju delovne skupnosti ALPE-JADRAN, smo
uporabili posebej razdelano kvantitativno komparativno analizo, ki temelji
na računalniški obdelavi števila uporabnikov in zaposlenih v knjižnicah iz
referalne baze podatkov vodnika AALIB. Podatki se nanašajo na stanje iz leta
1991. Na osnovi izračunanih pokazateljev o »produktivnosti« knjižnic je bilo
ugotovljeno, da slovenske univerzitetne knjižnice zavzemajo drugo mesto med
knjižnicami v državah/regijah Delovne skupnosti ALPE-JADRAN (Avstrija,
Slovenija, Madžarska, Hrvaška, Nemčija). V AALIB so deloma vnešeni
neadekvatni in nepopolni podatki (italijanske knjižnice so pri vnosu delale
sistemsko napako). Poudarjena je pomembnost adekvatnosti, točnosti in
popolnosti vhodnih podatkov.

76
Šetinc, Lenart: Ustanovitveni akt Narodne in univerzitetne knjižnice. - 38/1994,
št. 3/4, str. 25-38.
Status nacionalne knjižnice je v mnogočem pokazatelj položaja knjižničarstva
in znanstvenega informiranja nasploh v državi ter s tem njenih razvojnih
perspektiv. Pogled na status nacionalk v nekaterih evropskih državah dokazuje
gornjo tezo! Dosedanja ureditev statusa (ustanoviteljskih odnosov) NUK je
nezadostna. V skladu z zakonom o javnih zavodih bo morala Republika
Slovenija kot ustanoviteljica z ustreznim aktom definirati naloge, financiranje,
premoženje in upravljanje NUK. Ali bo to zakon ali sklep vlade, je odvisno od
sistemske ureditve javnih zavodov vsedržavnega pomena. V statusna vprašanja
NUK bo posegal tudi novi zakon o organizaciji in financiranju na področju
kulture, vpliv na njihovo ureditev pa bo seveda imel tudi novi zakon o
knjižničarstvu, ki bo opredelil okvir knjižničnega informacijskega sistema v
Sloveniji. Pri definicij funkcij NUK kot nacionalne in glavne matične knjižnice
se zakon ne bi smel oddaljiti od mnenj stroke in UNESCO-vih priporočil
nekaterih pomembnih tujih zgledov in zgodovinsko potrjene vloge NUK. Tako
kot še v nekaterih manjših državah pa je v NUK združena tudi vloga glavne
Univerzitetne knjižnice v Ljubljani.
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* 77
Šifrer, Tatjana: Filozofska fakulteta in novi standardi za univerzne knjižnice. – 30/
1986, št. 3/4, str. 76-80.
V prispevku je omenjena specifična organiziranost oddelčnih knjižnic
Filozofske fakultete (FF). Posebnost Filozofske fakultete je namreč v tem, da
je strokovno močno heterogena, kar pomeni, da je pod njenim okriljem zbrano
mnogo različnih strok, saj ima kar 16 oddelkov. Omeniti velja predvsem
primerjavo nekaterih členov novih standardov za univerzne knjižnice s
statutom FF.

* 78
Šlajpah, Mara: Znanstvene in ljudske knjižnice v Franciji po drugi svetovni vojni.
- 1/1957, št. 4, str. 15-25.
V prispevku je govora o knjižnicah, ki delujejo v Franciji pod okriljem Direkcije
knjižnic, ki je upravni organ za vse vrste knjižnic. Predstavljena je nacionalna
knjižnica v Parizu, njeni oddelki, prostori in fondi. Podrobno pa sta
predstavljeni tudi dve univerzitetni knjižnici, in sicer Bibliotheque SainteGenevieve in knjižnica Sorbone, omenjene pa so tudi nekatere splošne
knjižnice.

*79
Šlajpah, Mara: Stanje, problematika in perspektive strokovnih tehniških knjižnic
na področju ljubljanskega okraja. – 7/1963, št. 1/2, str. 62-67.
Članek prinaša rezultate ankete o stanju tehniških knjižnic v ljubljanskem
okraju, ki jo je izvedla Centralna tehniška knjižnica v Ljubljani. Anketa je
med drugimi strokovnimi knjižnicami zajela tudi 15 fakultetnih knjižnic.
Strokovne tehniške knjižnice v podjetjih, inštitutih, društvih in drugih
ustanovah naj bi se strokovno čimprej uredile, pri tem pa naj bi jim pomagala
Centralna tehniška knjižnica.

80
Šlajpah, Mara: Petindvajset let zvestega in ustvarjalnega dela za uporabnike
tehniške literature. –18/1974, št. 1/2, str. 13-18.
Članek je posvečen petindvajset letnici Centralne tehniške knjižnice v
Ljubljani. Obravnava nastanek in razvoj knjižnice, njen veliki delež pri
oblikovanju slovenskih tehniških kadrov in pomoč slovenskemu kadru.
Poudarjene so njene mnoge mednarodne povezave.

81
Šlajpah, Mara: Uvajanje študentov prvih letnikov univerze v uporabo knjižnice in
primarne vire literature. – 18/1974, št. 1/2, str. 49-57.
Članek navaja stališča in izkušnje ITUL (in IFLA) o informacijski službi v
tehniških in drugih univerznih knjižnicah, zlasti o njeni nalogi izobraževanja
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porabnikov informacij in podrobneje poroča o enoletnih izkušnjah CTK v
Ljubljani pri vzgoji študentov začetnikov kot porabnikov informacij.

82
Šlajpah, Mara: Pomen sodobnih povezovalnih procesov v knjižnični mreži za
specialne knjižnice. – 19/1975, št. 1/4, str. 30-37.
Članek daje pregled knjižničarskih povezovalnih procesov v svetu in pri nas
ter posebej poudarja vlogo Centralne tehniške knjižnice v Ljubljani kot
pobudnice teh procesov, zlasti pri izdelavi centralnih katalogov tehniške
literature in revij, ki so pogoj za nadaljnje povezovalne procese, namreč za
koordinacijo nabave in medknjižnično izposojo.

83
Šlajpah, Mara; Tovornik, Sonja: Uvajanje študentov s področja gradbeništva v
uporabo znanstvenih in tehničnih informacij. - 28/1984, št. 1/2, str. 44-58.
V skladu z generalnim Informacijskim Programom UNESCO, ki uvršča vzgojo
uporabnikov znanstvenih in tehničnih informacij med svoje najpomembnejše
dejavnosti, in na spodbudo Jugoslovanske komisije za sodelovanje z UNESCO
je Centralna tehniška knjižnica Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (CTK)
pred dobrim desetletjem začela izvajati izobraževanje študentov kot
uporabnikov znanstvenih informacij, in sicer kot dodatni praktični pouk
teoretičnim predavanjem s področja informatike/dokumentacije na univerzi.
Podobno je obdelan program praktičnega pouka, ki ima namen, da študentom
realizira smoter, nakazan v metodološkem priročniku UNESCO o vzgoji
uporabnikov znanstvenih informacij. Na koncu je še dodana instrukcija o
možnosti pridobitve že izdelanih računalniških storitev v domačih in tujih
specializiranih informacijskih centrih. Program je opremljen s 24 prosojnicami.

84
Urbanija, Jože: Rezultati raziskovanja o uporabnikih visokošolske biblioteke:
(teoretične osnove raziskovanja o uporabnikih). - 29/1985, št. 1, str. 40-58.
Avtor najprej na splošno govori o teoretičnih osnovah raziskovanja o
uporabnikih, nato pa o rezultatih raziskave, ki jo je opravil pri študentih Visoke
šole za organizacijo dela v Kranju. Avtor je raziskoval tri skupine vprašanj.
Prva zajema: razmerje med starostjo študentov in uporabo dodatne študijske
literature, razmerje med študenti po letnikih in med uporabo dodatne študijske
literature, razmerje med predizobrazbo in med vrsto iskane literature, razmerje
med nadaljevanjem študija in med lastno literaturo, razmerje med višino
mesečnih prejemkov in med lastno strokovno literaturo. Druga skupina zajema
tale vprašanja: pomoč pri iskanju literature, uporaba abecedno-imenskega
kataloga, uporaba stvarnega kataloga, uporaba bibliografij. V tretjem primeru
je avtor raziskal razmerje med oddaljenostjo od knjižnice in med izposojo.
Na koncu dodaja še sklepne misli o rezultatih svoje raziskave.
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85
Urbanija, Jože: Lik bibliotekarja v moderni univerzni knjižnici. – 30/1986, št. 3/4,
str. 142-148.
Avtor razmišlja o liku bibliotekarja v moderni knjižnici. Opredeljuje pomen
moderne knjižnice. Navaja načela bibliotekarstva. Prikaže interakcije med
bibliotekarjem in okoljem. Opiše tri tipe bibliotekarjev ter poudarja pomen
timskega dela.

86
Verlič, Zdenka: Ameriške univerzitetne knjižnice se predstavijo: križarjenje po
informacijskih virih na Internetu. - 41/1997, št. 1, str. 95-106.
Ameriške univerzitetne in visokošolske knjižnice se predstavljajo na Internetu
z domačimi stranmi, ki bi lahko bile za vzor našim. Uporabnikom je tako
marsikdaj prihranjena pot do knjižnice, saj lahko gradivo naročijo kar s
pomočjo priloženega obrazca, do katerega pridejo s preprostim pritiskom na
gumb. Knjižnice jih lahko obveščajo o vseh novostih in spremembah, s
povezavami pa »kažejo« na druge pomembne vire. Na ta način knjižnice
izkoriščajo sebi v prid orodje, ki ga uporablja vedno več ljudi tudi pri nas.
Tehnološki razvoj spreminja tudi vlogo knjižničarjev; le-ti postajajo zbiralci
kvalitetnih informacij in usmerjevalci uporabnikov po sicer neurejenem
Internetu.

* 87
Veselko, Maks: Knjižnice ljubljanske univerze. - 9/1965, št. 1/4, str. 32-41.
V članku je predstavljena organizacijska shema knjižnic ljubljanske univerze.
Podoba je pestra, pogojena s časom in razmerami, v katerih so nastajale
fakultete in njihove knjižnice, po drugi strani pa taka organiziranost ovira
racionalno delo in še bolj medsebojno sodelovanje knjižnic. Podrobno je
predstavljena organizacija in problemi knjižnic Filozofske fakultete, kjer ima
vsak oddelek svojo knjižnico, med njimi pa ni ustreznih povezav, zaradi česar
nabava gradiva ni koordinirana. Poleg te slabosti pa je vsaka posamezna
knjižnica zelo obremenjena še z administrativnim delom za svoj oddelek.

88
Vodopivec, Lidija: Avtomatizacija nabave serijskih publikacij v CTK. - 39/1995, št.
3, str. 137-148.
Prispevek govori o serijskih publikacijah v Centralni tehniški knjižnici
Univerze v Ljubljani. Poda zgodovinski pregled avtomatizacije obdelave,
sedanje stanje avtomatizacije s stalnimi zahtevami in težnjami po izboljšanju
delovnih postopkov ter nakaže tekoče akcije glede nabave.
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* 89
Vrančič, Radojka: Informacijska služba v znanstvenih knjižnicah. – 14/1970, št. 1/4,
str. 7-15.
Informacijska služba v knjižnicah je stara prav toliko kot knjižnice in je nujno
potrebna za iskanje in dajanje informacij. Članek analizira, kaj je informacija,
kakšen naj bo tisti, ki daje informacije in kako naj se loti informacijskega
dela. Zaporedje iskanja informacij naj poteka od širšega, splošnega k vedno
ožjemu, specializiranemu. Za vsako iskanje informacij naj velja, da zmeraj
začne pri najnovejšem viru, ki je na voljo, če pa informacijska služba ne more
zadostiti potrebam uporabnika, ga mora napoti tudi v drugo knjižnico.

90
Žaucer, Matjaž: Ali se knjižničarji dovolj potrudimo za svoje uporabnike? – 40/1996,
št. 3/4, str. 17-25.
V članku je osvetljen pomen čim lažjega in čim hitrejšega pristopa uporabnikov
do primarnih dokumentov. Opisan je pomen izposoje periodike raziskovalcem
in pomen možnosti brskanja po periodiki na delovnem mestu. Na primeru
novih prostorov Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani so prikazane
prednosti postavitve gradiva v prosti pristop. Našteti so nekateri pogosti
primeri nerazumevanja potreb uporabnikov.

91
Žaucer, Matjaž: Razvoj samopostrežne knjižnice: primer Centralne tehniške
knjižnice Univerze v Ljubljani. – 44/2000, št.1/2, str. 57-73
V članku je prikazan pomen samopostrežnih knjižničnih storitev. Analizirane
so posamezne faze knjižničnih storitev z verjetnostjo samopostrežnega
izvajanja. Na primeru Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani je
opisano, kako je knjižnica z diagnostičnim vrednotenjem svojih storitev iskala
ozka grla v svoji ponudbi in rešitve v obliki raznih izboljšav. Navedene so
prednosti, slabosti in ekonomičnost knjigomata za samopostrežno izposojo.
Opisana je uvedba telefonskega odzivnika za neposredno podaljševanje roka
izposoje gradiva in informiranje o transakcijah ter načrtovano samopostrežno
pobiranje vnaprej pripravljenega gradiva. Naštete so nekatere ideje za nadaljnji
razvoj samopostrežnih storitev v knjižnici in posledice za načrtovanje nove
knjižnične zgradbe.

92
Žaucer, Matjaž; Pejanovič, Smiljana: Funkcionalna združitev knjižnice Fakultete
za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani s Centralno tehniško
knjižnico. - 40/1996, št. 2, str. 63-77.
V članku je opisano, kako je Centralna tehniška knjižnica ponudila knjižnici
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani za slovenske
razmere nenavaden predlog funkcionalne združitve obeh knjižnic, saj druge
bolj enostavne rešitve prostorskega problema te knjižnice ni bilo. Ker je bil
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predlog za Fakulteto optimalna rešitev, je s Centralno tehniško knjižnico
podpisala pogodbo o prevzemu in vodenju knjižnice. Predstavljeni so razlogi
za funkcionalno združitev in pričakovane pridobitve združitve. Opisane so
priprave in postopek združitve ter težave, ki so pri tem nastale. Prikazane so
rešitve problemov, ki so se pojavile in našteta nestandardna knjižničarska
dela, ki jih je bilo potrebno v postopku združitve opraviti.
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