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UVOD 
 
Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL 
FKKT), ki je sedaj že 18 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. Obisk knjižnice in 
izposoja knjižnega gradiva iz skladišča knjižnice sta bila na približno enaki ravni kot 
leto poprej. 
 
Knjižni fond knjižnice se je v preteklem letu povečal za 115 enot kupljenih knjig in 
dobra tretjina kupljenih knjig je bila nabavljena za izposojo uporabnikom knjižnice. 
Nadaljuje se zmanjševanje števila tekoče naročenih naslovov revij vendar fakulteta 
ohranja tiste naslove tiskanih revij, ki so pogoj, da lahko ostaja vključena v 
konzorcije, ki našim uporabnikom iz prostorov fakultete in preko oddaljenega 
dostopa omogočajo elektronski dostop do e-gradiva preko portala Digitalne knjižnice 
Univerze v Ljubljani. Hkrati skupaj s CTK ohranjamo dostop do najpomembnejše 
podatkovne zbirke za področje kemije z nabavo e-servisa SciFinder Scholar ter sami 
z nakupom zagotovimo celotni Univerzi v Ljubljani (UL) dostop do arhiva 
elektronskih revij založnika American Chemical Society. 
 
Števila naročil fotokopij člankov iz drugih knjižnic se je v letu 2013 v primerjavi s 
preteklim letom zmanjšalo za 5%. Povečalo pa se je število naročil za izposojo iz 
drugih knjižnic. CTK je v letu 2013 priskrbela zaposlenim na fakulteti za 30% več 
knjižnega gradiva in fotokopij člankov kot v letu 2012. 
 
V teku letu 2013 so se po večini kateder na fakulteti preverjale serijske publikacije, 
ki so se nato knjižnično uredile v sistem COBISS.SI in starejši izvodi revij oblepili z 
nalepkami s črtno kodo. 
 
Knjižnica je v sredini leta, po prej predhodnih pridobitvah dovoljenj obeh zaposlenih 
bibliotekarjev za več različnih kategorij vnosov zapisov za vzajemno katalogizacijo 
v sistemu COBISS.SI, uspešno prešla na COBISS3/Katalogizacijo. 
 
Številčno stanje knjižnega gradiva in opravljeno delo knjižnice UL FKKT za 
preteklo leto 2013 je v nadaljevanju prikazano v tabelah, grafičnih prikazih in z 
izpiski iz inventarnih knjig.  
 
  
Ljubljana, dne 27. 1. 2014    Branko Škrinjar, univ. dipl. inž.
       Vodja knjižnice 
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1. KNJIŽNO GRADIVO    
      
1.1  STANJE KNJIŽNEGA GRADIVA IN ZAPIS V LETU 2013 
1.1.1  Stanje 31. 12. 2013 
 
 Zvezki (enote) Volumni SKUPAJ 
Knjige 8.896  8.896 
Dipl. dela, mag., disert.  8.713  8.713 
Revije   11.073 11.073 
SKUPAJ 17.609 11.073 28.682 

 
V letu 2013 se je v COBISS.SI bazo CTK (COBISSCTK) zapisalo 188 enot knjig in 
418 enot disertacij, magistrskih, diplomskih in raziskovalnih del. 
 
 
1.1.2  Nabava in zapis monografij (zvezki) in periodičnih publikacij (naslovi) 
 
Publikacije Nakup Dar SKUPAJ 

2012 2013 Indeks 2012 2013 Indeks 2012 2013 Indeks 

Knjige – domače 12 4 33 54 71 131 66 75 114 
Knjige – tuje 57 111 195 3 2 67 60 113 118 
SKUPAJ 69 115 167 57 73 128 126 188 149 
Revije – domače 4 4 100 1 0 - 5 4 80 
Revije – tuje 35 29 83 2 2 100 37 31 84 
SKUPAJ 39 33 85 3 2 67 42 35 93 
SKUPAJ knjige in 
revije 

108 148 137 60 75 208 168 223 133 

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

2012 2013 Indeks 2012 2013 Indeks 2012 2013 Indeks 

Revije – domače 10 10 100 1 0 - 11 10 91 
Revije – tuje 195 179 92 2 2 100 197 181 92 
SKUPAJ 205 189 92 3 2 67 208 191 92 

 
 
1.1.4 Nabava in zapis neknjižnega gradiva 
 
UL FKKT  2012 2013 Indeks 

Podatkovne zbirke 2 2 100 
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2.  VPIS V KNJIŽNICO IN IZPOSOJA KNJIŽNEGA GRADIVA 
 
2.1  ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV IZ UL 
 
Uporabniki 2012 2013 Indeks 

Število aktivnih 
članov (študentje in 
zaposleni na UL) 

1.114 1.106 
 

99 

  
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 je na voljo uporabnikom knjižnice. Število vseh aktivnih uporabnikov v 
letu 2013 je znašalo 1.113. 
 
 
 
2.2  IZPOSOJA GRADIVA 
 

 2012 2013 Indeks 

Izposoja knjig 5.300 5.250 99 
 
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 
2012 2013 Indeks 

Poslano gradivo 219 209 95 
 
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 2013 je Oddelek za medknjižnično 
izposojo in posredovanje dokumentov v CTK priskrbel zaposlenim na naši fakulteti 
259 enot knjižnega gradiva. 
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3. IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV 
 
3.1 IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV V LETU 2013 
 

 2012 2013 Indeks 

Število udeležencev 175 140 80 
Število opravljenih ur 42 18 43 

 
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 (portal DIKUL) ter na Internetu.  
 
 
 
 
 
4. OBDELAVA IN VNOS GRADIVA TER ZAPISI BIBLIOGRAFIJ 
 
4.1 OBDELAVA IN VNOS GRADIVA 
 
 2012 2013 Indeks 

Vnos gradiva 516 443 86 
Vsebinska obdelava 987 127 13 
CONOR – značnice avtorjev 1.288 672 52 
Brisanje zapisov 62 10 16 

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

2012 2013 Indeks 

Članki in sestavki 410 387 94 
Monografije in druga zaključena dela 43 34 79 
Izvedena dela 69 58 84 
Primarni dokumenti 44 58 132 
Editiranje in urejanje zapisov 190 186 98 
SKUPAJ 756 723 96 

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


