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Izvleček
Za postavitev knjižničnega gradiva v prosti pristop Centralne tehniške knjižnice (CTK),
ki se je leta 1994 preselila v prostore prizidka stolpnice TR3, smo pripravili postavitveno sistematiko, po kateri smo gradivo razvrstili na police. Opisan je razvoj na UDK
klasifikaciji zasnovanih govorečih kod posameznih strokovnih skupin in podskupin
ter dva primera modifikacije osnovne sheme za razvrstitev monografskega gradiva v
prostem pristopu in elektronskih serijskih publikacij na domači strani CTK. Postavitvena sistematika je prilagodljiva, v primerjavi z drugimi pregledna, enostavna za
uporabo in istočasno omogoča zelo hitro iskanje gradiva po policah.
Ključne besede: Centralna tehniška knjižnica, prosti pristop, postavitvena sistematika gradiva
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Abstract
To accomodate the stock in open public access, after the transfer of the Central Technological Library (CTK) to the new location in the TR3 building in 1994, a new systematic shelving method was developed. The development of the UDC based code and
the modifications of the basic scheme for arranging monographic publications shel-
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ving and e-serials classification on the CTK homepage are described. Compared to
other shelving methods, the selected one is very user frendly in flexible.
Key words: Central Technological Library, open public access, systematic shelving
method

1

Uvod

Centralna tehniška knjižnica (CTK) je bila ustanovljena leta 1949. Svoje prve
prostore je dobila v dveh sobah rektorata univerze, leta 1950 pa so ji dodelili
prostore v stari vili na Tomšičevi 7.
V tej stavbi je bilo knjižnično gradivo pred selitvijo, avgusta leta 1994, razvrščeno po rastočih signaturah v skladišču zaprtega tipa, ki je obsegalo celotno pritličje in večji del kletnih prostorov. Le majhen del gradiva je bil razvrščen v
omarah v čitalnici oziroma v informacijskih oddelkih (INDOK oddelku in SIC-u
za graditeljstvo). To so bili predvsem priročniki, ki so jih uporabniki in delavci
obeh oddelkov najpogosteje uporabljali in so bili razvrščeni po policah okvirno
po vsebini. Izjema je bil Oddelek za standarde, ki je bil lociran v večji sobi, kjer
je bilo gradivo razporejeno po policah in že tedaj prosto dostopno uporabnikom.
Knjižničnega gradiva se je sčasoma nabralo veliko, raslo pa je tudi število uporabnikov in CTK je ves čas delovala v veliki prostorski stiski. Zato je v teh letih
nastalo več projektov, po katerih naj bi za CTK sezidali novo stavbo, vendar iz
različnih vzrokov do realizacije gradnje ni prišlo (Šlajpah, 1989).
Z osamosvojitvijo Slovenije je Ljubljana postala prestolnica in tuje države so
začele iskati stavbe, primerne za svoja diplomatska predstavništva. Poslopje, v
katerem je delovala CTK, je bilo zaradi svoje lokacije in velikosti zelo primerno
za ta namen in s tem je dobila CTK priložnost, da dobi nove prostore in tudi
možnost, da postavi knjige iz zaprtega skladišča v prosti pristop. Zato je bilo
potrebno zasnovati sistem, po katerem bi knjige razporedili po policah.

2

Osnove

Rok za pripravo sistema, po katerem bi razvrstili gradivo na police, je bil zelo
kratek (14 dni) in hkrati je bilo potrebno upoštevati nekaj pomembnih dejstev.
Na lokaciji v TR3 je bilo za prosti pristop monografij na voljo predvidoma le 24
dvojnih regalov ali približno 235 tekočih metrov polic, na katere je bilo potrebno v najprimernejšem zaporedju ustrezno razporediti vsa strokovna področja,
ki jih pokriva CTK. Istočasno je bilo potrebno postaviti revije in monografije iz
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posameznega področja kolikor je le mogoče skupaj. Za revije je bilo predvidenih
po projektu 55 stojal, na katere naj bi razporedili vse zvezke tekočih naslovov
revij, ki jih je prejemala CTK na leto (1.040 naslovov v letu 1993).
Pri sistematičnem razvrščanju gradiva je bilo potrebno upoštevati, da je celotna
razvrstitev polic, glede na težo knjig, vezana na dovoljeno statično obremenitev
prostora in je ne bi bilo mogoče prilagajati vsebinskemu konceptu postavitve.
Zato je bilo potrebno v 14 dnevih, ki so bili na voljo za koncipiranje postavitvene
sistematike, najti tudi optimalno rešitev za razporeditev strokovnih področij in
gradiva po pohištvu v čitalnici.
Zasnovati je bilo potrebno sistem, ki bi zadovoljivo rešil problematiko razporeditve gradiva v tako omejeno razpoložljivem prostoru, in bi bil tako prilagodljiv,
da ga ne bi bilo treba bistveno spremeniti, če bi kdaj kasneje knjižnico preselili
v nove, za knjižnično dejavnost namensko projektirane prostore. Poleg tega bi
moral biti sistem postavitvene sistematike še toliko prilagodljiv, da bi ga bilo
mogoče po potrebi dopolnjevati z novimi področji, ne da bi bilo pri tem potrebno bistveno spreminjati osnovni koncept in samo fizično postavitev gradiva.
Dodatno omejitev je predstavljalo majhno število polic, ki jih je bilo možno v
prostem pristopu razporediti (240), zaradi česar je lahko posamezno strokovno
področje obsegalo le 1 do 3 police. Zato je bilo potrebno zelo pazljivo pretehtati,
katere knjige sodijo v prosti pristop in katere ne, da pri nekaterih področjih ne bi
bili na policah le maloštevilni osnovni priročniki, npr. le Beilsteinov oz. Gmelinov priročnik za kemijo.
Poleg naštetega je bilo smiselno upoštevati še dejstvo, da je iskanje knjig in postavljanje gradiva na police tako za uporabnike kot za knjižničarje mnogo lažje,
če je gradivo za postavitev označeno z govorečimi kodami.
Zaradi vseh teh omejitev smo se odločili, da bomo oblikovali svojo postavitveno sistematiko. Za pregled in analizo literature, s katero bi ugotovili, kako so
druge knjižnice postavile svoje gradivo v prosti pristop, ni bilo na razpolago dovolj
časa. Prav tako se nam ni zdelo smiselno, da bi za svoje potrebe prilagodili nam
tedaj znani sistem Univerzitetne knjižnice Regensburg (Regensburg, 1992).

3

Zasnova sistematike

3.1

Prosti pristop CTK

CTK nabavlja literaturo s področja tehnike in s področij, ki so povezana s tehniko. Pri zasnovi postavitvene sistematike smo želeli zajeti knjižno gradivo vseh
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področij in istočasno ta področja smiselno združiti v ne preveliko število strokovnih skupin.
Zaradi že omenjenega zelo kratkega roka, ki je bil na voljo, je bila edina že obstoječa klasifikacija gradiva, ki smo jo lahko uporabili za osnovo UDK klasifikacija (BS 1000M, 1993), saj so bile že vse knjige klasificirane po UDK. Pri pregledovanju vsebine gradiva CTK in vsebine posameznih UDK skupin in podskupin
smo se odločili, da bomo nekatera področja, ki se vsebinsko dopolnjujejo, kljub
različnim UDK, združili v isto strokovno skupino postavitvene sistematike.
Tak primer združevanja je prikazan v Tabeli 1, kjer je na eni strani predstavljeno
združevanje UDK podskupin za področja informatike, računalništva in programiranja, na drugi strani pa za področja matematike.
Določene skupine, ki so po tedaj veljavnih UDK vrstilcih sodile v UDK podskupine matematike, smo razvrstili v skupino Informatika, računalnišvo in programiranje, ker se nam je zdelo bolj verjetno, da bodo uporabniki tovrstno literaturo
iskali v okviru te strokovne skupine in ne v strokovni skupini Matematika. Podobno se je odločilo uredništvo UDK klasifikacije, ki je leta 1995 vrstilce za
računalništvo in informatiko premestilo in združilo v skupini 004, novosti pa
objavilo v Extensions and Corrections to the UDC, vol. 17, 1955.
Tabela 1: Razvrstitev UDK podskupin v strokovni skupini postavitvene sistematike CTK (Lebez, 1993)
Informatika, ra~unalni{tvo, programiranje
621.391
Splo{no
519.68
Ra~.programiranje, progr.
jeziki
519.7
Informacijska teorija,
matemati~na kibernetika
519.8
Operacijsko raziskovanje,
matemati~ne osn.
programiranja
681.3
Ra~unalni{ka tehnika
(strojna oprema)
681.3.01
Obdelava podatkov
681.3.06
Programska oprema
681.327.12:159.95 Umetna inteligenca

Matematika
51
510

Splo{no
Matemati~na logika

511

Teorija {tevil

512

Algebra

514

Geometrija

515.1
517
519.1/.2

681.5

519.61/.64

Topologija
Analiza
Kombinatorika, verjetn.
ra~un, mat. statistika
Numeri~na matematika

Regulacijska tehnika

Poleg tega smo predvideli, da bi na začetku vsake strokovne skupine postavitvene sistematike na police postavili enciklopedije, slovarje in druge priročnike v
okviru podskupine, ki smo jo poimenovali Splošno.
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Pri vsebinskem razvrščanju knjižničnega gradiva in istočasnem združevanju UDK
skupin in podskupin smo ugotovili, da bi bilo vse gradivo mogoče razvrstiti v 35
strokovnih skupin postavitvene sistematike (Tabela 2), ki smo jih označili z govorečimi kodami, sestavljenimi iz večinoma prvih treh črk poimenovanja posamezne strokovne skupine.
Tabela 2: Strokovne skupine postavitvene sistematike CTK (Lebez, 1993)
Koda
AGR
ARH
AVT
DRU (SOC)
EKO
ELE
EKT
EZZ
FIN
FIZ
GEK
GOS
GRA
GRF
IND
INF
IZO
JED
KNJ
KEM
KET
KOM
MAT
MED
MRG
MTR
NAR (PRI)
PRO
RAZ
SPL
STR
TRA
VAR
UME
URB

Strokovna skupina
Kmetijstvo, gozdarstvo, pridelava hrane
Arhitektura
Avtomatizacija, merilna tehnika, avtomatska regulacija
Dru`boslovne vede, statistka, pravo1 (Sociologija, statistika, Pravo)
Ekologija, varstvo okolja, ravnanje z odpadki2
Elektrotehnika, energetika2
Elektronika
Etnografija, zgodovina, zemljepis
Fina mehanika, opti~ne naprave, tehni~na akustika
Fizika
Gospodarstvo, ekonomija
Gospodinjstvo
Gradbeni{tvo
Grafi~na industrija, tiskarstvo, zalo`ni{tvo
Razne industrije in obrti
Informatika, ra~unalni{tvo, programiranje
Izobra`evanje, {olstvo
Jedrska tehnika, jedrska energetika
Knji`ni~arstvo, dokumentalistika, informacijske znanosti
Kemija
Kemijska tehnologija
Komunikacije, telekomunikacije
Matematika
Medicina, farmacija, zdravstvo
Metalurgija
Materiali
Naravoslovne vede1 (Prirodoslovne vede)
Proizvodnja, vodenje, organizacija, kontrola proizvodnje
Razno (npr. {port)
Splo{no (splo{ne enciklopedije in slovarji)
Strojni{tvo
Transport, logistika, embala`a
Varstvo pri delu, industrijska higiena, toksikologija
Umetnost
Urbanizem, prostorsko planiranje, urejanje krajine

1

Skupini, preimenovani marca 1997

2

Skupini, združeni avgusta 1994 za postavitev serijskih publikacij v prosti pristop
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Prvotno je bilo mišljeno, da bi notacijo glavne skupine sestavljala trimestna črkovna koda in številčna koda, notacijo podskupine pa trimestna črkovna koda in
ustrezno daljša številčna koda. Zaradi enostavnejšega razpoznavanja podskupin
smo se kasneje odločili, da bomo namesto številčne kode uporabili dodatno črkovno oznako, sestavljeno iz ene same črke, ki si v okviru strokovne skupine sledijo po abecednem redu (A, B, C…). Tričrkovno kodo strokovne skupine in enočrkovno kodo podskupine pa povezuje vezaj.
Pred dejansko selitvijo CTK v prostore na TR3 je bilo potrebno tako zasnovano
postavitveno sistematiko prilagoditi tlorisu in statični nosilnosti prostorov. Izkazalo se je, da v okviru posameznih strokovnih skupin periodike in monografij ne
bo mogoče postaviti skupaj, ampak jih je bilo potrebno ločiti. Poleg tega se je
izkazalo, da bo pri monografijah možna postavitev le nekaj glavnih strokovnih
skupin.
Temu smo prilagodili postavitveno sistematiko tako, da smo za periodiko ohranili vse skupine iz Tabele 2 s tem, da smo združili skupini ELE in EKT v eno samo
skupino in jo poimenovali Elektrotehnika (ELE). V prosti pristop pa smo postavili
vso periodiko razen skupin za Gospodarstvo in ekonomijo (GEK), Gospodinjstvo
(GOS) in Medicino (MED).
Leta 1997 smo zaradi doslednosti obdelave v katalogu COBISS skupinam postavitvene sistematike serijskih publikacij dodali še skupini Standardi (STA) in Tehnika, družboslovje, naravoslovje, medicina (TDN), ki smo jo uporabljali za označevanje multidisciplinarnih paketov le nekaj časa.
Za monografije smo z združevanjem strokovnih skupin iz Tabele 2 oblikovali
manjše število novih strokovnih skupin, po katerih smo potem razvrstili monografije v prostem pristopu. Po treh letih se je izkazalo, da je potrebno pri monografijah dodati še dve novi strokovni skupini in sicer Astonomijo (AST) in Prirodoslovne vede (PRI), saj so uporabniki precej povpraševali po teh vsebinah.
Da bi v okviru vsake strokovne skupine na police lahko uvrstili čimveč gradiva,
smo prvotno zamišljeno podskupino vsake strokovne skupine Splošno (SPL)
(Tabela 1) izpustili ter slovarje in priročnike takoj ob selitvi uvrstili v podskupine SPL-A, SPL-B, SPL-C in SPL-D, ki pa so postale sčasoma preobsežne ter zato
nepregledne. Zato smo pri nekaterih strokovnih skupinah leta 1997 dodali še
podskupino P, v katero smo uvrstili Priročnike (enciklopedije, slovarje, itd.). Zaradi specifike področij smo pri področjih Elektrotehnika in energetika (ELE) in Strojništvo (STR) kataloge, kot poseben primer priročnikov, ki jih je za ti dve področji
veliko, uvrstili v posebno skupino ELE-K in STR-K.
Po vseh omenjenih spremembah smo oblikovali strokovne skupine, ki so osnova trenutni postavitvi monografij v prostem pristopu CTK in so prikazane v Prilogi 1.
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3.1

Domača stran CTK

Leta 2001 je CTK podpisala triletno pogodbo z založbo Elsevier za uporabo servisa Science Direct® .Ta servis je tedaj obsegal 1.200 znanstvenih revij v polnem
tekstu z vseh področij naravoslovja, tehnike, humanistike in družboslovnih znanosti. Da bi bile te elektronske revije čimbolj dostopne uporabnikom, smo jih
vnesli v katalog COBISS, na domači strani CTK pa smo jih razvrstili po abecedi
in po vsebini. Pri tem je bilo smiselno obdržati čimveč strokovnih skupin postavitvene sistematike prostega pristopa in jih samo dopolniti z dodatnimi strokovnimi skupinami, ker je tako mogoče z enim samim iskanjem poiskati tako klasične kot elektronske revije določenega področja.
Dopolnjen Seznam strokovnih področij prostega pristopa CTK je osnova postavitvene sistematike elektronske periodike na domači strani CTK, prikazane v
Tabeli 3.
Tabela 3: Strokovne skupine postavitvene sistematike elektronske periodike na
domači strani CTK (http://www.ctk.uni-lj.si/Revije/index.html)
Umetnost in humanistika
SPH Multidisciplinarne
revije
ARH Arhitektura in
oblikovanje
ARK Arheologija,
konzervatorstvo
DRA Gledali{~e, dram.
umetnost
ETN Etnologija in
domoznanstvo
FIL Filozofija
FOT Fotografija,
kinematografija
JEZ Jezikoslovje in filologija

Naravoslovje in tehnika
Dru`boslovne znanosti
SPZ Multidisciplinarne revije SPD Multidisciplinarne revije
AGR Agronomija, kmetijstvo GEK Gospodarstvo,
ekonomija
AST Astronomija, navigacija GOS Gostinstvo in turizem
AVT Avtomatizacija,
meril.tehnika
BKE Biokemija in farmacija

IZO Izobra`evanje in {olstvo

EKO Ekologija
ELE Elektrotehnika,
elektronika
FIN Fina mehanika, teh.
akustika
FIZ Fizika

POL Politi~ne vede

GOZ Gozdarstvo, lesarstvo
GRA Gradbeni{tvo

PRO Vodenje, organiz.
poslovanja
PSI Psihologija
SOC Sociologija

LIT Literarne vede in
knji`evnost
MUZ Glasba in muzikologija GER Geologija in rudarstvo
TEO Verstva, teologija
UME Umetnost, zgodovina
umetn.
URB Urbanizem, urejanje
krajine
ZGO Zgodovina

HOB Hobistika

JUS Pravo
KNJ Knji`ni~arstvo, inf.
znanosti
NOV Novinarstvo

GRF Grafi~na ind., tiskarstvo SPO Šport in {ah
IND Industrije in obrti

SZV Soc. Politika, zdrav.
varstvo
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Umetnost in humanistika

4

Naravoslovje in tehnika
INF ra~unalni{tvo in
informatika
JED Jedrska tehnika in
energetika
KEM Kemija
KET Kem. tehnologija in
biotehnol.
KOM Komunikacije
MAT Matematika
MED Medicina,
stomatologija
MRG Metalurgija
MTR Materiali
PRI Biologija
STA Meroslovje, standardi.
STR Strojni{tvo
TEK Tekstilstvo
TRA Transport in logistika
VET Veterina
ZEM Geografija

Dru`boslovne znanosti
VAR Varstvo pri delu, ind.
higiena
WARVojne vede

Zaključek

Po desetih letih uporabe leta 1993 zasnovane postavitvene sistematike za razvrstitev knjižničnega gradiva v prostem pristopu CTK lahko ugotovimo, da je bila
zasnovana dovolj prilagodljivo, da smo jo z ustreznimi modifikacijami znotraj
strokovnih skupin lahko prilagodili postavitvi treh različnih sklopov gradiva
(monografij, klasične in elektronske periodike) tako v realnem kot v virtualnem
(elektronskem) prostoru, pri čemer ni bilo potrebno spremeniti njenega generalnega koncepta.
Po pregledu podatkovne zbirke LISA, ki smo ga opravili v januarju 2004 in seznanitvi z analizami nekaterih drugih postavitvenih sistematik (npr. Chemelli,
1993 ter Moeller-Wenghoffer, H. in Evers, J., 1995) lahko sklepamo, da je postavitvena sistematika CTK pregledna, enostavna za uporabo in istočasno omogoča
zelo hitro iskanje gradiva po policah.
Kljub prilagodljivosti koncepta postavitvene sistematike CTK je nadaljnji razvoj
sistematike in tudi same Centralne tehniške knjižnice bistveno pogojen s prostorskimi razmerami na lokaciji TR3, ki ne dopuščajo nadaljnjega prilagajanja
spremembam in razvoju posameznih strok.
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Število polic v prostem pristopu je od vselitve leta 1994, zaradi v uvodu
omenjenih razlogov, ostalo enako. Prav tako se tudi število polic v zaprtem skladišču v kletni etaži TR3 ni bistveno povečalo, te police bodo predvidoma do konca
leta 2004 zapolnjene. Zaradi vsakoletnega novega priliva knjižničnega gradiva je
potrebno gradivo s polic prostega pristopa izločiti in poslati v zaprto skladišče,
kar povzroča dodatno delo, ki ne bi bilo potrebno, če ne bi knjižnica delovala v
prav tako veliki prostorski stiski kot pred leti v stari stavbi na Tomšičevi 7. Situacije ne more reševati niti pospešeno izločanje gradiva, saj je večina v prejšnjih letih nabavljenega gradiva še vedno relevantna in je povpraševanje po njem
veliko.
Prav tako je nemogoče trajno rešiti prostorsko stisko tako, da bi nabavljali samo
elektronske publikacije, ker mnogo relevantnega gradiva izhaja in bo še naprej
izhajalo samo v papirni obliki. Poleg tega moramo upoštevati, da je nabava epublikacij povezana z dodatnimi stroški za ustrezno programsko in strojno opremo, s katero bi morali opremiti čim več čitalniških prostorov, saj pregledovanje
elektronskega gradiva brez tega ni mogoče.
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Priloga 1: Strokovne skupine monografij v prostem pristopu CTK
Koda
ARH
ARH-A
ARH-B
ARH-C
ARH-D
ARH-DBI
ARH-E

Strokovna skupina
Arhitektura
Na~rtovanje, kompozicija
Notranja oprema
Industrijska in stanovanjska gradnja
Arhitekturna zgodovina in teorija
Biografije in bibliografije avtorjev
Energetika v arhitekturi (grevanje, hlajenje osvetlitev, alternativni viri
energije

AST
AST-A
AST-B
AST-P

Astronomija
Teorija, son~ni sistem, vesolje
Navti~na in aeronavti~na astronomija, navigacija, geodezija,
kronologija
Priro~niki

EKO
EKO-A
EKO-B
EKO-P

Ekologija
Ekologija, varstvo okolja
Ravnanje z odpadki, odpadne vode
Priro~niki

ELE
ELE-A
ELE-B
ELE-C
ELE-D
ELE-E
ELE-F
ELE-G
ELE-H
ELE-K
ELE-P

Elektrotehnika, elektronika
Elektrotehnika
Energetika
Elektronika
Elektri~ni stroji
Komunikacije
Avtomatizacija
Merilna tehnika
Elektrika in magnetizem
Katalogi
Priro~niki

FIZ
FIZ-A
FIZ-B
FIZ-C
FIZ-D
FIZ-E
FIZ-F
FIZ-P

Fizika
Osnove fizike
Mehanika
Nihanja in akustika
Optika
Termodinamika
Fizika jeder, atomov in molekul
Priro~niki

GRA
GRA-A
GRA-B

Gradbeni{tvo
Nizke gradnje
Visoke gradnje
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Koda
GRA-C
GRA-D
GRA-E
GRA-F
GRA-G
GRA-H
GRA-I
GRA-J
GRA-K
GRA-L

Strokovna skupina
Hidrotehnika
Izvedbena obrtni{ka dela
Geomehanika, temeljenje
Gradbena operativa, gradbena mehanizacija
Gradbeni materiali in polproizvodi
Statika, mehanika, teorija
Vodenje projektov, gradbena regulativa
Promet
Po{kodbe, sanacije, vzdr`evanje
Geodezija

INF
INF-A
INF-B
INF-C
INF-D
INF-E
INF-F

Informatika, ra~unalni{tvo, programiranje
Strojna oprema
Programska oprema, programski jeziki
Programiranje
Informatika
Splo{no, obdelava podatkov, regulacije
Mre`e

KEM
KEM-A
KEM-B
KEM-C
KEM-D
KEM-E
KEM-F
KEM-G
KEM-H
KEM-P

Kemija
Teoreti~na kemija, fizikalna kemija, kemijska informatika, kemometrija
Eksperimentalna kemija
Analizna kemija
Anorganska kemija
Organska kemija
Strukturna kemija, kristalografija, mineralogija
Kemijska tehnologija, kemijsko in`enirstvo
Industrija kemi~nih izdelkov
Priro~niki

KNJ

Knji`ni~arstvo, dokumentalistika, informacijske znanosti

MAT
MAT-A
MAT-B
MAT-C
MAT-D
MAT-P

Matematika
algebra
geometrija
analiza
Matemati~na logika, numeri~na matematika, teorija {tevil
priro~niki

MTR
MTR-A
MTR-B
MTR-C
MTR-D
MTR-P

Materiali
Blagoznanstvo, nauk o materialih
Preiskava materiala, napake, za{~ita, struktura
Metalurgija, kovine, zlitine, metalur{ki postopki
Geologija, petrografija, nauk o rudah, paleontografija
Priro~niki

193

Knjižnica 48(2004)1-2, 183-194

Koda
PRI
PRI-A
PRI-B
PRI-C
PRI-D
PRI-P

Strokovna skupina
Prirodoslovne vede
Antropologija, teoreti~na biologija, splo{na ekologija, genetika,
citologija
Biokemija, biofizika, virologija, mikrobiologija
Botanika
Zoologija
Priro~niki

PRO
PRO-A
PRO-B
PRO-C

Proizvodnja
Splo{no
Organizacija in kontrola proizvodnje
Organizacija, vodenje in ekonomika podjetja

SPL
SPL-A
SPL-B
SPL-C
SPL-D

Splo{no
Splo{ni slovarji
Tehni{ki slovarji
Enciklopedije
Priro~niki

STR
STR-A
STR-B
STR-C
STR-D
STR-E
STR-K
STR-P

Strojni{tvo
Stroji in naprave
Sestavni deli, strojni elementi, mazanje, krmiljenje
Hidravlika, pnevmatika in hladilna tehnika
Preoblikovanje z in brez odrezavanja
Tehnika vozil in vojna tehnika
Katalogi
Priro~niki

UME
UME-A
UME-B
UME-C

Umetnost
Kiparstvo, slikarstvo, grafika
Design-oblikovanje
Fotografija, glasba, keramika, restavriranje

URB
URB-A
URB-B
URB-C
URB-D

Urbanizem
Prostorsko in urbano planiranje
Regionalno planiranje, ekologija
Krajinska arhitektura
Kulturno zgodovinski razvoj mest in pokrajin
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