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Iskanje gradiva v knjižnici 
Vodnik za samostojno iskanje knjiţničnega gradiva po signaturnih številkah, ki je 
namenjen sodelavcem IZRK, je pripravljen. Najdete ga v Čitalnici in Knjiţnici. Če si gradivo 
izposodite, je treba izpolniti zadolţnico in jo oddati v Knjiţnici na pult, ki je označen z 
»Izposoja/vračilo«. 
 
Oddaja gradiva v knjižnico 
Gradivo (izposojeno gradivo, darila, itd.) naj se odda v Knjiţnici na pult, ki je označen z 
»Izposoja/vračilo« ter napiše listek od koga in kakšen je namen. 
 
Novosti 
Novosti, kot so nove izmenjave, se nahajajo na pultu v Knjiţnici, ki je označen z 
»Novosti«.  
Korpusa Geologica Carpathica (1995-) in Geologica Carpathica Clays sta dar Pavla 
Bosáka in se zaradi pomanjkanja prostora trenutno nahajata na delovnem pultu v Knjiţnici. 
 
Vpisovanje bibliografij iz Acta Carsologica 
Ko v Biblioteki SAZU dobijo revijo avtomatično vpišejo članke, tako, da posameznih 
člankov ni treba nositi. 
 
Dopolnjevanje knjižničnega fonda 
Od lastne produkcije (SAZU in ZRC SAZU) v inštitutsko knjiţnico ne prihaja nič 
avtomatično, tudi ne Acta Carsologica in monografije v zbirki Carsologica. To naj se 
upošteva in naj avtorji računajo na dodaten izvod za knjiţnico. Material naj se odda na 
polico v tajništvu, ki je namenjen knjiţnici ali v knjiţnici na pult in naj se jasno označi. Kako 
bo izgledala naša knjiţnica in koliko in kakšna bo kakovost materiala je v veliki meri 
odvisna od nas samih. 
 
Ostali neknjižnični fond, ki naj se ga arhivira 
S pomočjo študentov bomo postopno pristopili k urejanju tudi drugega gradiva, kot so 
avdio-video zapisi, časopisni izrezki, slike s krasoslovnih šol. Tudi to gradivo naj se označi 
in odda na predal za knjiţnico. Kdor zasledi material za katerega meni, da je pomemben 
za inštitut naj ga prinese v knjiţnico. 
 
Študijska praksa 
Študijsko prakso v mesecu marcu so opravljali študentje Fakultete za humanistične študije 
Univerze na Primorskem: Jernej Naglost, Tjaša Prunk in Mihaela Vetrih. 
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