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

Opravljene aktivnosti v knjižnici v letu 2011
Knjiţnica Inštituta je specializirana knjiţnica, ki hrani krasoslovno literaturo, vezano na procese v
krasu, ter regionalno pomembno literaturo. V letu 2011 se je knjiţnični fond povečal zaradi
zamenjav domačih in tujih publikacij z revijo Acta Carsologica ter knjiţnih daril, ki so jih Inštitutu
darovali obiskovalci in sodelavci na mednarodnih projektih. V letu 2011 si je redko in dragoceno
krasoslovno literaturo ogledalo osem obiskovalcev iz Slovenije, Nemčije in Velike Britanije. Staro
gradivo iz Postojnske jame pa trije obiskovalci.
Gradivo, ki je bilo potrebno sprotne zaščite, oziroma manjše restavracije, smo ustrezno obdelali.
Zaključili smo z reorganizacijo knjiţničnega gradiva. Iz knjiţničnih prostorov smo izločili korpus
starejše periodike, ki se izposoja izjemno redko. Periodika, ki se pogosto izposoja, oziroma redno
prihaja v zbirko, se nahaja v enem sklopu, in je urejena po naraščajoči signaturni številki, da se
olajša iskanje. Inventura periodike je bila v letu 2011zaključena. Popis vseh naslovov serijskih
publikacij je dostopen v elektronski in natisnjeni različici. Elaborati so fizično ločeni od ostalega
knjiţničnega gradiva in so dostopni inštitutskim sodelavcem. V čitalnici smo uredili pregledno
razstavo z inštitutskimi publikacijami, ki so namenjene zgolj obiskovalcem čitalnice in ne za
izposojo. Uredili smo mesto, kjer si obiskovalci lahko brezplačno vzamejo višek knjiţničnega
gradiva. V knjiţnično hemeroteko smo vključili 24 kosov iz leta 2011.
Izpis člankov (27.832 vnosov), ki je bil v letu 2010 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). Prosti dostop obeh baz bo bistveno povečal uporabnost knjiţnice, ter zmanjšal
obremenjenost knjiţničnega osebja. V letu 2011 so izšle tri številke obvestilnika Kraška knjiţnica.
V dogovoru z Biblioteko SAZU smo pospešeno nadaljevali s signiranjem t.i. starega nesigniranega
fonda. V letu 2011 smo »na novo« vključili v knjiţnično zbirko celokupno 566 enot signiranega
gradiva (monografij 413, serijskih publikacij 153). V letu 2011 je bilo izposojenih 217 enot gradiva
(v letu 2010 - 217, v letu 2009 - 177), od tega sodelavci inštituta 92, zunanji obiskovalci 117 ter
medbibliotečna izposoja 34 enot gradiva. Študijsko prakso je v knjiţnici v letu 2011 opravljal en
študent, dva študenta sta nudila občasno pomoč (celokupno 1387 ur). Knjiţnično infrastrukturo je
pomagalo vzdrţevati pet sodelavcev inštituta. Celokupno je bilo v knjiţnici opravljenih 2395 ur
raznovrstnega dela.
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