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UVOD 
 
Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL 
FKKT), ki je sedaj že 15 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico 
(CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar potrjujejo zaposleni na fakulteti ter 
uporabniki knjižnice, ki so predvsem študentje naše fakultete. Ocena je, da se je 
obisk knjižnice v primerjavi s preteklim letom malce povečal in da je bila izposoja 
knjižnega gradiva iz skladišča knjižnice na enaki ravni kot leto poprej. 
 
Nakup knjig v preteklem letu je bil manjši kot v letu 2009, ker se bo po planu nabave 
nabavljalo učbenike za nove študijske programe v letu 2011. Celoten knjižni fond 
knjižnice se je povečal za 243 enot knjig in večina nabavljenih knjig v letu 2010 se 
nahaja na katedrah fakultete. Število naročenih naslovov revij na fakulteti se ne 
spreminja že nekaj zadnjih let. Fakulteta ohranja že prej naročene naslove revij v 
tiskani obliki in je vključena v konzorcije, ki našim uporabnikom iz prostorov 
fakultete in preko oddaljenega dostopa omogočajo elektronski dostop do približno 
50.000 elektronskih revij, elektronskih knjig in podatkovnih zbirk preko portala 
Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani (UL). Skupaj s CTK  s skupno nabavo 
zagotovimo za vse članice UL dostop do najpomembnejše podatkovne zbirke za 
področje kemije Chemical Abstracts z nabavo e-servisa SciFinder Scholar. 
 
Tudi zaradi vedno večjega števila dostopnih elektronskih publikacij s področja 
kemije in kemijske tehnologije na UL se je zmanjšalo število naročil fotokopij 
člankov iz drugih knjižnic in sicer za 16% v primerjavi s preteklim letom. Se pa je v 
primerjavi z letom 2009 povečalo naročilo za izposojo iz drugih knjižnic in je tako 
CTK v letu 2010 priskrbela zaposlenim na fakulteti za 40% več knjižnega gradiva in 
fotokopij člankov kot leto poprej. 
 
V okviru študijskega programa na fakulteti se nadaljuje izobraževanje rednih in 
izrednih študentov 3. in 4. letnika visokošolskih in univerzitetnih programov  o 
informacijskih virih, ki so dostopni na spletu za UL.  
 
Z uspešno opravljenim bibliotekarskim izpitom strokovne sodelavke imamo sedaj  
vsi zaposleni v knjižnici ustrezen strokovni naziv knjižničarske stroke.  
 
Številčno stanje knjižnega gradiva in opravljeno delo knjižnice UL FKKT za 
preteklo leto 2010 je v nadaljevanju prikazano v tabelah, grafičnih prikazih in z 
izpiski iz inventarnih knjig.  
 
  
Ljubljana, dne 27. 1. 2011    Branko Škrinjar, univ. dipl. inž.
       Vodja knjižnice 
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1. KNJIŽNO GRADIVO    
      
1.1  STANJE KNJIŽNEGA GRADIVA IN ZAPIS V LETU 2010 
1.1.1  Stanje 31. 12. 2010 
 
 Zvezki (enote) Volumni SKUPAJ 
Knjige 8.312  8.312 
Dipl. dela, mag., disert.  7.719  7.719 
Revije   10.589 10.589 
SKUPAJ 16.031 10.589 26.620 

 
V letu 2010 se je v COBISS bazo CTK (COBISSCTK) zapisalo 243 enot knjig in 
212 enot disertacij, magistrskih in diplomskih del. 
 
 
1.1.2  Nabava in zapis monografij (zvezki) in periodičnih publikacij (naslovi) 
 
Publikacije Nakup Dar SKUPAJ 

2009 2010 Indeks 2009 2010 Indeks 2009 2010 Indeks 

Knjige – domače 24 18 75 57 78 137 81 96 118 
Knjige – tuje 220 144 65 3 3 100 223 147 64 
SKUPAJ 244 162 66 60 81 135 304 243 80 
Revije – domače 6 6 110 1 1 100 7 7 100 
Revije – tuje 34 41 121 2 1 50 36 42 167 
SKUPAJ 40 47 117 3 2 67 43 49 114 
SKUPAJ knjige in 
revije 

284 209 74 63 83 132 347 292 84 

 
 
1.1.3 Nabava in zapis tekočih periodičnih publikacij (volumni) 
 
Publikacije Nakup Dar SKUPAJ 

2009 2010 Indeks 2009 2010 Indeks 2009 2010 Indeks 

Revije – domače 12 12 100 1 1 100 13 13 100 
Revije – tuje 86 94 109 2 1 50 88 95 108 
SKUPAJ 98 106 108 3 2 67 101 108 107 

 
 
1.2 BAZA COBISSFKKTLJ 
1.2.1  Tekoče in retrospektiva vnesenih podatkov za revije (stanje 31. 12. 2010) 
 

UL FKKT 
(revije) 

2009 2010 
Indeks 

Naslovi 408 415 102 
Zvezki 64.438 67.215 104 
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2.  VPIS V KNJIŽNICO IN IZPOSOJA KNJIŽNEGA GRADIVA 
 
2.1  ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV IZ UL 
 
Uporabniki 2009 2010 Indeks 

Število aktivnih 
članov (študentje in 
zaposleni na UL) 

980 1025 
 

105 

  
Kot aktivni člani so upoštevani tisti vpisani uporabniki iz UL, ki so si v preteklem 
letu v knjižnici izposodili vsaj eno knjižno gradivo ali uporabili katero izmed 
storitev, ki jih nudi CTK uporabnikom knjižnice.  
 
 
 
2.2  IZPOSOJA GRADIVA 
 

 2009 2010 Indeks 

Izposoja knjig 5.500 5.500 100 
 
Ocenjene vrednosti v tabeli predstavljajo izposojo knjižnega gradiva, ki se nahaja v 
skladišču knjižnice (skladiščni prostori v CTK) in je bilo posojeno uporabnikov v 
prostorih knjižnice. Navedene vrednosti predstavljajo le del celotne izposoje, ker se 
večji del knjižnega gradiva (monografije in serijske publikacije) nahaja na katedrah 
na fakulteti kjer so serijske publikacije na voljo vsem uporabnikom za čitalniško 
rabo. 
 
 
 
2.3  MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 
2.3.1  Posojeno gradivo v druge knjižnice in poslane fotokopije člankov 
 

 Slovenija 
2009 2010 Indeks 

Poslano gradivo 308 258 84 
 
Fotokopije člankov in monografske publikacije za zaposlene na UL FKKT so bile  
pridobljene brezplačno od drugih slovenskih knjižnic ali pa naročene v Oddelek za 
medknjižnično izposojo in posredovanje dokumentov v CTK, ki za potrebe fakultete 
naroča knjižno gradivo iz drugih knjižnic. V letu 2010 je Oddelek za medknjižnično 
izposojo in posredovanje dokumentov v CTK priskrbel zaposlenim na naši fakulteti 
257 enot knjižnega gradiva kar je za 40% več kot v primerjavi z letom 2009.  
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3. IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV 
 
3.1 IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV V LETU 2010 
 

 2009 2010 Indeks 

Število udeležencev 136 150 110 
Število opravljenih ur 50 54 108 

 
Študenti naše fakultete so bili v okviru rednega študijskega programa na UL FKKT 
seznanjeni z uporabo in s praktičnim iskanjem po dostopnih informacijskih virih na 
UL, strežnikih CTK in na Internetu.  
 
 
 
 
 
4. OBDELAVA GRADIVA IN ZAPISI BIBLIOGRAFIJ 
 
4.1 VSEBINSKA OBDELAVA GRADIVA 
 
 2009 2010 Indeks 

UDK, gesla 808 458 57 
 
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 knjig uporabnikom  
sistema COBISS.  
 
 
  
4.2 ZAPIS BIBLIOGRAFIJ IN EDITIRANJE 
 
BIBLIOGRAFIJE 
Zapis gradiva in vsebinska obdelava  

2009 2010 Indeks 

Članki in sestavki 383 502 131 
Monografije in druga zaključena dela 209 428 205 
Izvedena dela 58 34 59 
Primarni dokumenti 36 60 167 
Editiranje in urejanje zapisov 146 242 166 
CONOR – kreiranje in urejanje značnic za avtorje 560 615 110 
SKUPAJ 1.392 1.881 135 

 
V tabeli so navedene vrednosti za število zapisanih in editiranih enot bibliografij v 
bazo COBISSFKKTLJ in v bazo COBISSCTK v sistemu COBISS. 


