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Glasilo za interno obveščanje na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Vas obvešča od leta 2010!

Preurejanje serijskih publikacij je zaključeno!!!
V začetku meseca julija smo zaključili z urejanjem serijskih publikacij. Nov sistem bistveno olajša iskanje
gradiva, saj si serije in zbirke sledijo po naraščajoči signaturi brez ločevanja po formatih. Serijske publikacije
so prestavljene iz Čitalnice v Knjiţnico 112 na regal, ki je ob steni z vhodom v Spominsko sobo Trevorja R.
Shawa.
Nov sistem zlaganja gradiva
Po novem so večina serijskih publikacij postavljene v snopiče s prvo signirano izdajo na dnu stolpca. Serija
se zaključi s posebnim stojalom, ki ga je razvil Leon Drame, na stojalu pa je vedno postavljena zadnja
številka publikacije, prispela v knjiţnico. Lihi letniki revij v snopičih so obrnjeni z licem navzdol zato, da se
olajša iskanje.
Priročna knjižnica
Ker smo pri preurejanju knjiţnice, kljub skoparjenju s prostorom, vseeno zasedli skoraj vse police, smo del
priročne knjiţnice (atlase, slovarje, in nekaj leksikonov) prestavili v Knjiţnico 112, Zbirka dr. Antona Melika,
speleološki kongresi ter enciklopedije pa so ostali na starem mestu.
Serijske publikacije so tudi v kleti
Nekatere starejše publikacije smo, zaradi nepovpraševanja izločili iz knjiţnice in jih deponirali v kletni
shrambi 12 in 13. Revije v kleti so urejene na enak način kot v knjiţnici.
Nove police v Čitalnici
Ker je v Čitalnico prispel nov regal, smo ga takoj izkoristili in vrhnji dve polici ţe zapolnili z monografijami
formata II. Srednje tri police so namenjene razstavi Inštitutskih publikacij, spodnje dve pa različnim aktualnim
revijam in promocijskemu materialu za obiskovalce čitalnice.
Novosti pri novo signiranem gradivu
Novo gradivo iz biblioteke SAZU ni več opremljeno s kartotečnimi listki. Za iskanje gradiva uporabljajte
vzajemni katalog COBiSS. Signaturne nalepke so po novem manjše in prilepljene na zadnjo stran gradiva.
Izločeno gradivo
V nekdanji kapeli oziroma črni kuhinji je na voljo gradivo, ki ga obiskovalci lahko brezplačno vzamejo.
Vodnik po knjžnici
V Čitalnici in Knjiţnici sta na voljo posodobljena vodnika po knjiţnici s seznamom serijskih publikacij.

POMEMBNO OPOZORILO!!!
BIBLIOTEKA SAZU OPOZARJA, DA MORA BITI VSE KAR JE PLAČANO IZ KOTIZACIJE (ZBORNIKI,
REVIJE...), OBDELANO S STRANI KNJIŽNICE – SIGNIRANO.

Jani Mulec in Aleš Grlj

