
 
 

KRAŠKA KNJIŽNICA 
Postojna, 11. januarja 2013, številka 9 

Glasilo za interno obveščanje na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU 
 

Vas obvešča od leta 2010! 
 

 
 

Opravljene aktivnosti v knjižnici v letu 2012 
 
Knjižnica Inštituta hrani svetovno in regionalno pomembno krasoslovno literaturo. V letu 2012 se je 
knjižnični fond povečal za 471 enot gradiva v sistemu COBISS (nakup 13, zamena 109, dar 183, 
lastna produkcija 79, stari fond 86, drugo 1). V letu 2011 je bilo signiranih 566 enot.  
 
V letu 2012 je bilo izposojenih 254 enot gradiva (v letu 2011 – 217), od tega sodelavci inštituta 
110, zunanji obiskovalci 42, izposoja za čitalniško rabo 94 in medbibliotečna izposoja 8 enot 
gradiva. Poleg tega je bilo za medknjižnično izposojo pripravljeno in posredovano še 32 enot 
gradiva v elektronski obliki (v formatu pdf). V letu 2012 si je redko in dragoceno krasoslovno 
literaturo ogledalo pet obiskovalcev iz Slovenije in Velike Britanije. Staro gradivo Postojnske jame 
pa si je ogledal en obiskovalec. 
 
Trije študenti so nudili občasno pomoč (493 ur). Knjižnično infrastrukturo so pomagali vzdrževati 
trije sodelavci inštituta (865 ur). Celokupno je bilo v knjižnici opravljenih 1358 ur raznovrstnega 
dela. 
 
Gradivo, ki je bilo potrebno sprotne zaščite oziroma manjše restavracije, smo ustrezno obdelali. 
Popis vseh naslovov serijskih publikacij je bil posodobljen in je dostopen v elektronski in natisnjeni 
različici. Obiskovalcem smo ponudili višek knjižničnega gradiva, ki si ga lahko brezplačno vzamejo. 
  
Izpis člankov, ki je bil prenešen iz programa Eva v Microsoft Office Exel, smo prenesli v aplikacijo v 
program File Maker Pro Advanced in je prosto dostopen  na spletni strani Inštituta (http://izrk.zrc-
sazu.si). V to aplikacijo smo pričeli z vnosov ostalega, še nevpisanega signiranega gradiva 
oziroma gradiva, ki še ni bilo obdelano in vnešeno v vsaj eno elektronsko bazo, v aplikacijo v File 
Maker-ju (starejša literatura), oziroma v COBISS (novoprispelo gradivo). Gradivo še ni v celoti 
vnešeno v bazo podatkov.  
 
V letu 2012 je izšla ena številka obvestilnika Kraška knjižnica. 
 
Jani Mulec in Leon Drame 


