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Opravljene aktivnosti v knjižnici v letu 2010
Knjiţnica je specializirana knjiţnica s krasoslovnim gradivom, ki vsebuje materiale
regionalnega, nacionalnega in svetovnega pomena. Knjiţnični fond obsega pribliţno
38.000 enot, ki so bile pridobljene z zamenjavo za Acta carsologica, kot darilo, v manjši
meri pa je bilo gradivo kupljeno za potrebe raziskovalnega dela sodelavcev, oziroma
plačanih kotizacij sodelavcev inštituta na mednarodnih konferencah. Nekaj gradiva
predstavlja tudi produkcija zbornikov, revij in knjig, ki sta jih izdala ZRC SAZU in SAZU.
Knjiţnica je pomembna zlasti zaradi hranjenja starejše in zato relativno nedostopne
krasoslovne literature. V letu 2010 je npr. RTV Slovenija pripravila dva prispevka s
pomočjo stare krasoslovne literature iz knjiţnice. Zaradi povečanega zanimanja in
sledljivosti so uvedli Knjigo obiskovalcev in vtisov ter Evidenco ogledov arhiva. Gradivo, ki
je bilo potrebno sprotne zaščite, so ga ustrezno restavrirali.
V letu 2010 so pristopili k racionalizaciji in reorganizaciji knjiţničnega poslovanja. Za
enostavnejše lociranje gradiva so pripravili vodnik po knjiţnici ter diskretno označili
posamezne police s številkami signatur gradiva. Zaradi porasta gradiva in nepreglednosti
so bile izvedene sledeče aktivnosti: (1) priprava ločenega korpusa akademskih del
(signiranih v letu 2010 - 157 enot) in korpusa fotokopij, namenjenih za študijske namene;
(2) inventura vseh elaboratov, dopolnitev iz zapuščin (celokupno inventariziranih v 2010 998 enot) in ureditev korpusa na enem mestu v knjiţnici; (3) dislokacija in trajno hranjenje
60 metrov periodike (Geological survey professional paper, Geological survey water
supply paper, Geological survey bulletin) v skladišču Biblioteke SAZU v Planini; (4) glede
na signaturno številko inkorporacija t.i. Perkove zbirke na ustreznem mestu v knjiţnici,
listkovni katalog te zbirke pa ostaja ločen; (5) ureditev in označitev zaloge na enem mestu;
(6) vzpostavitev knjiţnično-arhivskega depoja – gre za stareješe gradivo, ki je izločeno iz
knjiţničnih prostorov in gradivo iz zapuščin; (7) postopno prehajanje na nov način urejanja
knjiţničnih polic s periodiko in nabava stojal, da se zmanjša poraba prostora; (8) gradivo
izjemne vrednosti predstavlja ločen korpus. Vse izločeno gradivo iz knjiţničnih prostorov je
razvidno na interno dostopnemu elektronskemu seznamu.
V letu 2010 so zaključili z ročnim vpisovanjem v listkovni katalog. Urejena je hemeroteka
(Primorske novice 1992-2010, drugi tiskani mediji 1991-2010, starejše gradivo). Gradivo,
ki je bilo v plastičnih mapah se odslej hrani v kartonastih. V čitalnici je urejen računalnik za
obiskovalce, kjer lahko po novem iščejo gradivo v elektronskih katalogih. Izpis dela
člankov (27832) s podrobnimi deskriptorji, ki je bil dostopen le v programu Eva, je sedaj
dostopen tudi v Microsoft Office Excel, kar bistveno poveča uporabnost knjiţnice. V
Čitalnici je urejen tudi mini razstavni prostor, ki prikazuje knjiţnično aktivnost skozi čas.
Obiskovalci knjiţnice in čitalnice so sproti obveščeni o knjiţnih novostih. Uveden je bil
obvestilnik Kraška knjiţnica. Da se skrajša čas, ko revija pride na polico v knjiţnici, smo

periodiko (50 naslovov), ki je prihajala v Postojno preusmerili neposredno v Biblioteko
SAZU, da se gradivo čim prej kataloško obdela. V dogovoru z Biblioteko SAZU so
pospešeno pričeli s signiranjem t.i. starega nesigniranega fonda (periodika 1056,
akademska dela 82, knjige in zborniki 353 kosov), ki je bilo v precejšnji meri ţe leta 2010
kataloško obdelano v sistemu COBISS. V letu 2010 so sprejeli v knjiţnico 1037
(monografij 496, serijskih publikacij 541) enot signiranega gradiva (v letu 2009 ceolokupno
257 enot, od tega monografij 157 in serijskih publikacij 100 enot), kar predstavlja
štirikraten porast glede na preteklo leto. V letu 2010 se je knjiţnični fond obogatil za
sledečo periodiko: Acta climatologica et chronologica, Bollettino della società geografica
italiana, Bollettino della società geologica italiana, Chrońmy przyrode ojczsta,
Espeleotema, European water management, European water pollution control, Il
quaternario, Informativo SBE, Geografia fisica e dinamica quaternaria, Geologica
carpathica, Geologica carpathica clays, Geology today, Geologische Rundschau,
Geoscientist, Journal of the geological society (London), Karst development, Kras,
Memorie della società geologica italiana, National cave management, Nature, Nature
conservation, Rendiconti della società geologica italiana, Rivista geografica italiana in
Stockholm water front.
V letu 2010 je bilo izposojenih 217 enot gradiva (v letu 2009 - 177), od tega sodelavci
inštituta 110, zunanji 88, ter medbibliotečno 19 enot gradiva. Študijsko prakso je v knjiţnici
v 2010 opravljalo šest študentov, dva študenta sta nudila občasno pomoč (913 ur).
Knjiţnično infrastrukturo je pomagalo vzdrţevati pet sodelavcev inštituta (900 ur).
Celokupno je bilo v knjiţnici opravljenih 1813 ur raznovrstnega dela.
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