
 
UVOD 
 
Knjižnica Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT) je 
sedaj že celo desetletje funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK). 
Uporabnikom knjižnice, ki so predvsem študentje iz UL FKKT, so na voljo vse 
storitve, ki jih nudi CTK ter dostop do knjižnega gradiva v čitalniških prostorih in 
izposoja 75 ur na teden (razen julija in avgusta), v času izpitov (maj, junij, 
september) pa 77,5 ur tedensko. Ocena je, da je obisk knjižnice ostal enak kot v 
preteklem letu in se je izposoja knjig iz knjižnega fonda knjižnice zmanjšala za 
dobrih 5%. 
 
Nakup knjig se je v primerjavi z letom 2004 povečal za dobro četrtino  (v letu 2005 
se je celoten knjižni fond knjižnice povečal za 275 knjig) in večina kupljenih knjig 
(86%) se nahaja na katedrah fakultete. Število naročenih tiskanih naslovov revij na 
fakulteti se bistveno ni spremenilo že nekaj zadnjih let. Da bi čim bolj smotrno 
izrabili predvidena sredstva naročamo večino dražjih revij direktno pri založnikih in 
trije tuji naslovi serijskih publikacij se nabavijo skupaj s Kemijskim inštitutom tako, 
da vsaka ustanova prispeva polovico sredstev. Skupaj s CTK smo tudi za leto 2006 
nabavili podatkovno zbirko Chemical Abstracts v tiskani obliki in dostopno on-line 
kot servis SciFinder Scholar. Podatki najpomembnejše podatkovne zbirke iz 
področja kemije ostajajo tudi v letu 2006 še naprej dostopni v elektronski obliki 
vsem članom na Univerzi v Ljubljani (UL), tiskani izvod referatnega časopisa pa se 
hrani na naši fakulteti.  
 
Kljub vedno večjemu številu dostopnih elektronskih publikacij iz prostorov na UL, 
se je tudi v letu 2005 število naročil fotokopij člankov s strani drugih knjižnic v 
primerjavi s preteklim letom povečalo in sicer za dobrih 10%. Podobno velja za 
naročilo člankov iz drugih fakultet, ker smo s pomočjo CTK za zaposlene na naši 
fakulteti naročili za 8% člankov več kot v letu 2005. 
 
V okviru študijskega programa so bili v letu 2005, tako kot že leta poprej, študentje 
3. Letnika (Univerzitetni študijski program biokemija, Univerzitetni študijski 
program kemija in Visokošolski študijski program kemijska tehnologija) in 4. 
Letnika (Univerzitetni študijski program kemijsko inženirstvo) seznanjeni z iskanjem 
po dostopnih informacijskih virih. Tudi letos bomo skupaj z izbranimi profesorji na 
fakulteti z izobraževanjem študentov nadaljevali, ker je odziv na predstavitve in 
praktično delo zelo dober tako s strani zaposlenih na fakulteti kot tudi samih 
študentov. 
 
V nadaljevanju je v tabelah in grafičnih prikazih prikazano delo knjižnice UL FKKT 
za leto 2005, del teh podatkov je že prikazan v načrtu dela za leto 2006, ki ga je 
pripravila UL FKKT za UL.  
 
  
Ljubljana, dne 18.1.2006    Branko Škrinjar, univ. dipl. inž.
       Vodja knjižnice 
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1. KNJIŽNO GRADIVO    
      
1.1  STANJE KNJIŽNEGA GRADIVA IN ZAPIS V LETU 2005 
1.1.1  Stanje 31.12.2005 
 
 Zvezki Volumni SKUPAJ 
Knjige 29.479  29.479 
Dipl. dela, mag., disert.  6.267  6.267 
Revije  9.386 9.386 
SKUPAJ   35.746 9.386 45.132 

 
V letu 2005 se je v COBISS bazo CTK (COBISSCTK) zapisalo 273 knjig in 248 
enot disertacij ter magistrskih in diplomskih del, ki so last UL FKKT.  
 
 
1.1.2  Nabava in zapis monografij (zvezki) in periodičnih publikacij (naslovi) 
 

Nakup Dar SKUPAJ Publikacije 
2004 2005 Indeks 2004 2005 Indeks 2004 2005 Indeks 

Knjige – domače 26 31 119 59 39 66 85 70 82 
Knjige – tuje 158 202 128 4 3 75 162 205 127 
SKUPAJ 184 233 127 63 42 67 247 275 111 
Revije – domače 8 6 75 2 2 100 10 8 80 
Revije – tuje 54 50 93 4 2 50 58 52 90 
SKUPAJ 62 56 90 6 4 67 68 60 88 
SKUPAJ knjige in 
revije 

246 289 117 69 46 67 315 335 106 

 
 
1.1.3 Nabava in zapis tekočih periodičnih publikacij (volumni) 
 

Nakup Dar SKUPAJ Publikacije 
2004 2005 Indeks 2004 2005 Indeks 2004 2005 Indeks 

Revije – domače 16 9 56 3 2 67 19 11 58 
Revije – tuje 107 105 98 11 2 18 118 107 91 
SKUPAJ 123 114 93 14 4 29 137 118 86 

 
 
1.2 BAZA COBISSFKKTLJ 
1.2.1  Tekoče in retrospektiva vnesenih podatkov za revije (stanje 31.12.2005) 
 

UL FKKT 
(revije) 

2004 2005 Indeks 

Naslovi 424 427 101 
Zvezki 67.244 68.015 101 
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2.  IZPOSOJA KNJIŽNEGA GRADIVA IN VPIS 
 
2.1  ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV 
 
Uporabniki 2004 2005 Indeks 

Število aktivnih 
članov (študentje in 
zaposleni na fakulteti) 

 
1.388 

 
1.256 

 
90 

  
Z uvedbo enotne članarine na Univerzi v Ljubljani imajo vsi študentje na UL FKKT 
možnost izposoje knjižnega gradiva s študentsko izkaznico. Kot aktivni člani so 
upoštevani tisti uporabniki, ki so si v preteklem letu v knjižnici izposodili vsaj eno 
knjižno gradivo ali uporabili katero izmed storitev, ki jih nudi CTK.  
 
 
 
2.2  IZPOSOJA GRADIVA  
 

 2004 2005 Indeks 

Obisk  15.000 15.000 100 
Izposoja knjig 8.000 7.500 94 

 
Ocenjene vrednosti v tabeli predstavljajo izposojo knjižnega gradiva, ki se nahaja v 
skladišču (skladiščni prostori v CTK) in je bilo posojeno uporabnikov v prostorih 
knjižnice. Navedene vrednosti predstavljajo le del celotne izposoje, ker se večina 
knjižnega gradiva (monografije in serijske publikacije) nahaja na katedrah UL FKKT 
in je na voljo vsem uporabnikom knjižnice za čitalniško rabo. 
 
 
 
2.3  MEDBIBLIOTEČNA IZPOSOJA 
2.3.1  Posojeno gradivo v druge knjižnice in poslane fotokopije člankov 
 

Slovenija  
2004 2005 Indeks 

Poslano gradivo 370 410 111 
 
Zahtevki za izposojo gradiva (ali naročilo fotokopij) s strani zaposlenih na UL 
FKKT so bili oddani v Oddelek za medknjižnično izposojo in posredovanje 
dokumentov v CTK, ki za potrebe fakultete naroča knjižno gradivo iz drugih 
slovenskih knjižnic ali po potrebi iz tujine. V letu 2005 je Oddelek za medknjižnično 
izposojo in posredovanje dokumentov v CTK priskrbel zaposlenim na UL FKKT 
322 enot knjižnega gradiva kar je za 8% več kot v primerjavi s številom naročil v 
letu 2004.  
 

 3



 
3. IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV 
 
3.1 IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV V LETU 2005 
 

 2004 2005 Indeks 

Število udeležencev 85 90 106 
Število opravljenih ur 36 40 111 

 
Študenti naše fakultete so bili v okviru rednega študijskega programa na UL FKKT 
seznanjeni z uporabo in s praktičnim iskanjem po informacijskih virih dostopnih na 
fakulteti, strežnikih CTK in na Internetu. 
 
 
 
 
 
4. OBDELAVA GRADIVA IN ZAPISI BIBLIOGRAFIJ 
 
4.1 VSEBINSKA OBDELAVA GRADIVA 
 
 2004 2005 Indeks 
UDK, gesla 500 435 87 

 
Pri vsebinski obdelavi knjižnega gradiva se je za razvrščanje gradiva po stroki 
določil UDK vrstilec (Univerzalna decimalna klasifikacija gradiva) ter gesla, ki 
opišejo vsebino knjižnega gradiva in so v pomoč pri iskanju gradiva v sistemu 
COBISS.  
 
 
  
4.2 ZAPIS BIBLIOGRAFIJ IN EDITIRANJE 
 
BIBLIOGRAFIJE 
Zapis gradiva in vsebinska obdelava (UDK, 
gesla) 

2004 2005 Indeks 

Članki in sestavki 353 376 107 
Monografije in druga zaključena dela 447 647 145 
Izvedena dela 31 28 90 
Primarni dokumenti 46 38 83 
Editiranje in urejanje zapisov 142 681 480 
CONOR – kreiranje in urejanje značnic za avtorje 689 817 119 
SKUPAJ 1.708 2.587 151 

 
V tabeli so navedene vrednosti za število zapisanih in editiranih enot bibliografij 
uslužbencev fakultete v COBISS bazo UL FKKT (COBISSFKKTLJ) in v COBISS 
bazo CTK (COBISSCTK). 
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