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CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANICENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI  

 

Centralna tehniška knjižnica Univerze (CTK) v Ljubljani je visokošolska 

knjižnica, ki je od leta 2003 pridružena članica Univerze v Ljubljani in 

predstavlja eno od dveh univerzitetnih knjižnic v okviru knjižničnega siste-

ma Univerze v Ljubljani. Njena osrednja naloga je izvajanje knjižnične in 

informacijske dejavnosti predvsem za študente, visokošolske učitelje in 

raziskovalce s področja tehnike in naravoslovja, vendar je kot javna knjiž-

nica s svojimi informacijskimi viri in storitvami dostopna najširšemu krogu 

uporabnikov, zato veliko obiskovalcev prihaja tudi z drugih slovenskih uni-

verz in samostojnih visokošolskih zavodov, raziskovalnih inštitutov in dru-

gih ustanov oziroma podjetij. 

Za svoj prispevek k razvoju knjižnične in informacijske dejavnosti, posebej 

za svoje zasluge pri uresničevanju univerzitetnega študija in raziskovalne-

ga dela, je bila knjižnica leta 2000 odlikovana s Častnim znakom svobode 

Republike Slovenije. 
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KRATKA ZGODOVINA KNJIŽNICEKRATKA ZGODOVINA KNJIŽNICE  

 

Knjižnica je bila ustanovljena novembra leta 1949 pri tedanji Tehniški 

visoki šoli v Ljubljani kot javna specialna knjižnica. Njeno temeljno poslan-

stvo je bilo podpora izobraževanju in raziskovanju na tehniških in naravos-

lovnih visokih šolah, s svojo dejavnostjo je nudila posredno oporo tudi 

gospodarstvu. V prvih letih je vso skrb namenjala izgradnji knjižničnega 

fonda in njegovi ureditvi po sodobnih strokovnih smernicah, vodenju vza-

jemnega kataloga specialnih knjižnic in izdajanju seznama periodičnih pub-

likacij tujih tehniških revij po knjižnicah v Sloveniji. V sedemdesetih letih 

se je začela intenzivneje povezovati s sorodnimi organizacijami v tujini in 

postala članica raznih mednarodnih strokovnih združenj in teles, kar ji je 

omogočilo, da je hitreje sledila razvoju knjižničarske in informacijske stro-

ke v svetu in inovativno uvajala nove metode in oblike dela na področju 

znanstvenega in strokovnega informiranja ter se uspešno vključevala v 

mednarodne tokove medknjižnične izposoje. Vedno se je sproti prilagajala 

tehnološkemu razvoju in z uvajanjem novih tehnologij posodabljala svoje 

storitve. Kot prva knjižnica v takratni državi Jugoslaviji je uvedla sodobne 

metode znanstvenega in 

strokovnega informiranja, ki 

so temeljile na uporabi nove 

tehnološke opreme. Z raz-

vojem programskega servi-

sa COBISS je knjižnica ob 

koncu devetdesetih let pos-

topoma avtomatizirala veči-

no svoje dejavnosti in pos-

tala ena največjih in najvpli-

vnejših članic enotnega 

računalniško podprtega knji-

žničnega informacijskega 

sistema v Sloveniji. V 

novem tisočletju je bila 

pobudnica in nosilka kon-

zorcijskega nakupa najpo-

membnejših zbirk strokov-

nih in znanstvenih elektron-
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skih revij, imela je tudi vodilno vlogo 

pri razvoju digitalne knjižnice Univerze 

v Ljubljani. 

Od leta 1949 do 1994 je knjižnica 

domovala v stari vili na Tomšičevi 7, 

leta 1994 se je preselila v sedanje pro-

store na Trgu republike 3. 

 

LOKACIJA KNJIŽNICELOKACIJA KNJIŽNICE  

 

CTK se nahaja na Trgu republike 3 (stolpnica nasproti NLB). Zaradi njene 

lege v središču Ljubljane je dostop do knjižnice enostaven, ne glede na to, 

ali pridete peš, s kolesom, z mestnim avtobusom ali z osebnim avtomobi-

lom. 
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MESTNI AVTOBUS 

Uporabite lahko avtobuse št. 1, 2, 3, 6, 9, 11, 19, 27. Izstopite na postaji 

Konzorcij ali Pošta in  nadaljujte pot po Šubičevi ulici do Maximarketa in do 

ploščadi Trga republike 3.  

KOLO 

Če se boste pripeljali s kolesom, ga lahko pustite pred vhodom v knjižnico, 

a ne pozabite na krepkejšo ključavnico – kraje niso redke. Tisti, ki boste 

uporabili kolesa iz sistema Bicikelj, lahko kolesa pustite na najbližjih posta-

jališčih na Kongresnem trgu ali na Cankarjevi cesti. 

AVTOMOBIL 

Za parkiranje so vam v bližini CTK na voljo tri večja parkirišča: parkirišče 

na ploščadi Maximarketa (uvoz iz Šubičeve ulice), parkirišče v kleti pod 

ploščadjo Maximarketa (uvoz iz Šubičeve ulice) in parkirišče pod Kongres-

nim trgom (uvoz iz Slovenske ceste). 

 

ODPIRALNI ČAS CTKODPIRALNI ČAS CTK  

 

Posamezni oddelki in njihove storitve CTK so vam na voljo v naslednjem 

času: 

Izposoja, vračilo in podaljšanje izposoje gradiva: 

 od ponedeljka do petka: 8.00 do 21.00, 

 ob sobotah: 9.00 do 17.00 - le s pomočjo knjigomata 

 v poletnem delovnem času od 1. julija do 15. avgusta : 8.00 do 14.00, 

    ob sobotah: 9.00 do 13.00 - le s pomočjo knjigomata. 

Informacijske storitve, storitve medknjižnične izposoje in posredo-

vanja dokumentov: 

 od ponedeljka do petka: 8.00 do 15.00 ali po dogovoru. 
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KONTAKTIKONTAKTI  

 

Naslov:  

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 

Trg republike 3 

1000 LJUBLJANA 

Skrajšani naziv: CTK 

ID za DDV: SI23576430 

Spletno mesto: http://www.ctk.uni-lj.si 

E-pošta: post@ctk.uni-lj.si 

 

Izposoja, vračilo in podaljšanje izposoje knjižničnega gradiva: 

Tel.: 01 2003 400 

Splošne informacije, informacije o gradivu in informacijskih virih: 

Tel.: 01 2003 401 

izposoja@ctk.uni-lj.si 

Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov: 

Tel.: 01 2003 402, 01 2003 421 

ill@ctk.uni-lj.si 

Informacijske storitve: 

Tel.: 01 2003 403, 01 2003 431, 01 2003 434  

poizvedbe@ctk.uni-lj.si 
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OSIC za tehniko: 

Tel.:01 2003 432, 01 2003 430 

osict@ctk.uni-lj.si 

Standardi: 

Tel.: 01 2003 447, 01 2003 435  

standardi@ctk.uni-lj.si 

Informacije o patentih: 

Tel.: 01 2003 403 

Predlogi za nabavo gradiva: 

Tel.: 01 2003 410 

nabava@ctk.uni-lj.si 

Izdelava bibliografij: 

Tel.: 01 2003 432 

bibliografije@ctk.uni-lj.si 

Konzorciji CTK: 

Tel.: 01 2003 414 

tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si  

Portal DiKUL:  

Tel.: 041 756 308 

dikul-help@ctk.uni-lj.si  
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PROSTOR IN OPREMA CTKPROSTOR IN OPREMA CTK  

 

Celotna površina knjižničnih prostorov znaša 2700 m2; prosti pristop, čital-

nice in Nemška knjižnica se razprostirajo na površini 1200 m2 . 

Trenutno je uporabnikom na voljo 180 čitalniških mest in sicer 24 v tihi 

čitalnici, 8 v študijskih sobah ter 148 v čitalnicah v prostem pristopu.  

Knjižnica je razmeroma dobro opremljena z računalniško, komunikacijsko 

in reprografsko opremo. Za uporabo informacijskih virov in ostalih storitev 

je v prostem pristopu nameščenih 43 računalnikov. 

 

  

CTK NA DRUŽABNIH OMREŽJIHCTK NA DRUŽABNIH OMREŽJIH  

 

Flickr:  

    http://www.flickr.com/ctkul/ 

Spletni dnevnik CTK:  

    http://blog.ctk.uni-lj.si 

Spletni dnevnik DiKUL:  

    http://dikul.blogspot.com 

SCRIBD:  

    http://www.scribd.com/CTKUL  

Twitter:  

    http://twitter.com/ctk_ul   

Facebook:  

    http://www.facebook.com/ctkul  
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Na območju knjižnice deluje brezžično omrežje Eduroam in uporabniki z 

Univerze v Ljubljani lahko do interneta dostopajo tudi s svojo opremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJSKI VIRI CTKINFORMACIJSKI VIRI CTK  

 

V CTK je na voljo pester izbor različnih informacijskih virov.  

Fond tiskanih virov obsega okoli 115.000 knjig, 27.000 letnikov znanstve-

nih in strokovnih revij (od tega okoli 600 naslovov tekoče naročenih revij) 

ter okoli 70.000 standardov. 

V zbirki tiskanih knjig so zastopani učbeniki, ki so predpisani za različne 

študijske programe tehnike in naravoslovja, raznovrstne znanstvene in 

strokovne monografije, zborniki, poročila, splošni in strokovni priročniki, 

slovarji, enciklopedije ter druge referenčne monografske publikacije. Tis-

kane revije predstavljajo izbor najpomembnejših strokovnih in znanstvenih 

revij s področja tehnike in naravoslovja; bogat arhiv teh revij je pomem-

ben vir informacij za obdobje, ki ga ne pokrivajo elektronski viri. Med tis-
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kanimi revijami je tudi nabor slovenskih znanstvenih, strokovnih in poljud-

noznanstvenih revij s področja tehnike in naravoslovja.  

 

Še bogatejša ponudba knjižničnih informacijskih virov je dostopna v elek-

tronskem okolju.  

 

Knjižnica je s svojimi viri vključena v Digitalno knjižnico Univerze v Ljub-

ljani, zato lahko njeni uporabniki dostopajo do celotne ponudbe informacij-

skih virov, ki jih poleg CTK zagotavljajo tudi druge knjižnice Univerze v 

Ljubljani. Prek Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani je z enega mesta 

možen dostop do več kot 100 različnih elektronskih informacijskih virov. 

 

 

 

 

 

Zbirka elektronskih informacijskih virov Zbirka elektronskih informacijskih virov Digitalne knjižnice Digitalne knjižnice 

Univerze v LjubljaniUniverze v Ljubljani  vsebuje:vsebuje:  

  

 več kot 100 različnih bibliografskih servisov za različne vede in 

strokovna področja, 

 več kot 20.000 znanstvenih revij v e-obliki, tudi e-revije iz odprte-

ga dostopa, 

 več kot 40.000 e-knjig, 

 e-slovarje, 

 različne druge vrste gradiva v e-obliki, kot so standardi, znanstve-

na poročila, zborniki konferenc ipd., 

 različne digitalne zbirke visokošolskih in drugih del UL. 
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VPIS V KNJIŽNICOVPIS V KNJIŽNICO  

 

V prostorih knjižnice lahko večino informacijskih virov in storitev knjižnice 

uporabljajo vsi uporabniki, ne glede na to, ali so v knjižnico formalno včla-

njeni ali ne. Če si želite gradivo izposoditi na dom ali uporabljati elektron-

ske informacijske vire z oddaljenim dostopom, se morate v knjižnico vpi-

sati.  

Z vpisom postanete član knjižnice. Višina vpisnine je določena v veljavnem 

ceniku storitev CTK, ki je dostopen tudi na spletnem naslovu http://

www.ctk.uni-lj.si/osnovni-podatki/cenik.html, in velja za obdobje 12 

mesecev. Ob vpisu v knjižnico dobite geslo za uporabo spletnega vmesnika 

Moja knjižnica, s katerim lahko v spletnem okolju sistema COBISS/OPAC 

gradivo naročate, rezervirate ali podaljšujete rok izposoje, naročate gradi-

vo prek medknjižnične izposoje, oddaljeno dostopate do elektronskih virov 

ali uporabljate nekatere druge storitve.  

Študenti Univerze v Ljubljani plačajo vpisnino v vse knjižnice Univerze v 

Ljubljani enkrat letno ob vpisu na matični fakulteti. Zato jim vpisnine v 

CTK ni treba plačati, morajo pa opraviti t.i. evidenčni vpis.  
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Osebe do 18. leta starosti, brezposelne osebe (s potrdilom Zavoda za 

zaposlovanje), zaposleni na Univerzi v Ljubljani in pridruženih članicah ter 

člani društev bibliotekarjev v okviru Zveze bibliotekarskih društev Sloveni-

je so oproščeni plačila vpisnine. 

 

UPORABA ČITALNICUPORABA ČITALNIC  

 

Čitalnice so na voljo vsem obiskovalcem, vpisanim in nevpisanim. Seveda 

je zaželeno, da se pri pogostejšem obiskovanju knjižnice vanjo tudi vpiše-

jo. Da bi bila uporaba knjižnice, njenih storitev in prostorov čim manj 

motena, je knjižnica sprejela pravila, ki urejajo medsebojne odnose med 

knjižnico in uporabniki. Pravila so v obliki Pravilnika o splošnih pogojih 

poslovanja CTK dostopna na spletnem naslovu http://www.ctk.uni-lj.si/

osnovni-podatki/Dokumenti/Pravilnik-o-spl-pog-poslovanja.pdf, v tiskani 

obliki so objavljena tudi na oglasnih deskah v knjižnici.  
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Čitalniški prostori se nahajajo v prostem pristopu, tihi čitalnici in 

študijski sobi. 

 

V prostem pristopu lahko študirate v živahnem delovnem okolju med poli-

cami s knjigami ali revijami. Ker so prostori namenjeni tudi prebiranju lite-

rature in uporabi računalnikov, jih boste uporabljali takrat, ko pri študiju 

ne potrebujete popolne tišine in vas knjižnični vrvež v ozadju ne moti pre-

več. 

Če želite študirati v tišini, boste raje uporabljali tiho čitalnico, v kateri je 

24 sedežev. V teh prostorih je prepovedana uporaba osebnih računalnikov 

ter kakršna koli uporaba mobilnih telefonov ali drugih prenosnih naprav. 

Za skupinsko učenje, različne sestanke in druge strokovne pogovore ali 

predstavitve se lahko dogovorite za uporabo študijske sobe; za enake 

namene vam je v dopoldanskem času na voljo tudi večja računalniška učil-

nica v drugem nadstropju. Uporabo prostorov za skupinsko učenje in ses-

tanke je potrebno rezervirati en dan prej pri informacijskem pultu.  

 

ISKANJE IN IZPOSOJA TISKANEGA GRADIVAISKANJE IN IZPOSOJA TISKANEGA GRADIVA  

 

Podatke o gradivu (knjige, revije, itd.) lahko najdete v elektronskem Kata-

logu gradiva CTK, ki je del sistema COBISS.SI in sodeluje v vzajemnem 

katalogu (http://www.cobiss.si), v katerem poiščete Katalog gradiva CTK. 

Do njega lahko dostopate tudi neposredno na spletnem naslovu http://

www.ctk.uni-lj.si/katalog. Uporaba Kataloga gradiva CTK poteka po istih 

principih, kot veljajo za celoten sistem COBISS/OPAC. Pomoč za uporabo 

sistema COBISS/OPAC najdete na spletnem naslovu (http://www.ctk.uni-

lj.si/Katalog/).   

Tiskano gradivo CTK je razporejeno v prostem pristopu, kjer je dostopno 

neposredno in v skladišču, od koder ga je potrebno naročiti.  
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Kje je gradivo postavljeno, lahko ugotovite v Katalogu gradiva CTK v zapi-

sih za gradivo pod Podatki o izvodu (signatura, lokacija, inventurna števil-

ka). V delu zapisa Status izvoda lahko vidite, ali je izbrani kos gradiva na 

voljo za izposojo ali je že izposojen in do kdaj. 

 

 

 

Če je gradivo v skladišču, pri izposojevalnem pultu izpolnite naročilnico. 

Gradivo bo dostavljeno vsako polno uro. Gradivo iz skladišča si lahko ob 

delavnikih izposodite do 20. ure, v poletnem delovnem času do 14. ure, ob 

sobotah pa le, če ste ga rezervirali v petek do 18. ure. 
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Izposoja gradiva iz prostega pristopa poteka tako, da sami stopite do 

polic, ki so označene po strokovnih področjih, poiščete želeno gradivo in 

ga odnesete do izposojevalnega pulta, kjer si ga izposodite pri knjižničarju, 

ali pa si izberete samopostrežni način in si gradivo izposodite sami s 

pomočjo knjigomata. Če izbranega gradiva ne najdete, se obrnite na knjiž-

nično osebje pri informacijskem pultu. Nanje se lahko obrnete tudi, ko 

želite poiskati podatke o gradivu, v primeru enostavnih poizvedb ali kakrš-

nih koli drugih vprašanj. Za bolj zapletene informacijske poizvedbe vas 

bodo napotili k informacijskim specialistom. 

 

ROK IZPOSOJEROK IZPOSOJE  

 

 Knjige in revije - 14 dni, možnost trikratnega podaljšanja. 

 

 

NAROČANJE GRADIVA, REZERVIRANJE IN PODALJŠEVANJE NAROČANJE GRADIVA, REZERVIRANJE IN PODALJŠEVANJE 

ROKA IZPOSOJE ROKA IZPOSOJE   

 

Gradivo lahko naročite, rezervirate ali podaljšate:  

 osebno,  

 iz skladišča po telefonu: tel. 01 2003 408 – naročanje gradiva, prip-

ravljeno bo v 30 minutah,   

 iz prostega pristopa po telefonu: tel. 01 2003 400, 

 tel. 01 2003 400 - podaljšanje roka izposoje ali rezervacija gradiva, 

 po elektronski pošti: izposoja@ctk.uni-lj.si, 

 prek spletnega vmesnika Moja knjižnica v sistemu COBISS/OPAC; za 

uporabo sistema Moja knjižnica potrebujete geslo za COBISS/OPAC, 

ki ga dobite pri vpisu v knjižnico. 
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MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA (MI) / POSREDOVANJE VIROVMEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA (MI) / POSREDOVANJE VIROV  

 

Kadar potrebujete gradivo, ki ga v knjižničnih zbirkah ni, ali pa želite dos-

tavo gradiva na dom, se obrnite na Oddelek za medknjižnično izposojo in 

posredovanje dokumentov. Oddelek ima dolgoletne izkušnje pri posredo-

vanju gradiva iz Slovenije in tujine, posebej se je specializiral tudi za 

nabavo standardov. Zaradi dobrih povezav s sodelujočimi knjižnicami, 

sorodnimi inštitucijami in komercialnimi dobavitelji v Sloveniji in tujini lah-

ko hitro in učinkovito poišče najugodnejšo rešitev za vaš zahtevek, ne gle-

de na to, ali gre za izposojo, posredovanje ali nakup gradiva od koder koli.  

Prek Oddelka za medknjižnično izposojo in posredovanje dokumentov lah-

ko naročite raznovrstno gradivo v tiskani, elektronski ali drugi obliki, in 

sicer: 

 strokovne in znanstvene monografije, disertacije, raziskovalne nalo-

ge, konferenčna gradiva, 

 posamezne številke revij, 

 članke, konferenčne prispevke, 

 standarde, patente, 
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 smernice, priporočila, 

 razna poročila, vmesna poročila,  

 drugo. 

Naročeno gradivo boste dobili v želeni obliki na izbrani poštni oziroma 

elektronski naslov ali po faksu.  

NAROČANJE GRADIVA PO MI 

Storitve medknjižnične izposoje (izposoja, posredovanje, nakup dokumen-

tov) lahko uporabljajo posamezniki (fizične osebe) ali inštitucije (pravne 

osebe) za svoje člane. 

Če si želite gradivo izposoditi, morate biti vpisani v CTK, če naročite kopije 

dokumentov ali se odločite za nakup nevračljivih dokumentov, vpis v knjiž-

nico ni potreben, vendar mora biti vaše naročilo opremljeno z vsemi nujni-

mi podatki o naročniku za izvedbo naročila.  

Cene storitev so odvisne od vrste storitve in dobavitelja (domač, tuj) in so 

določene s cenikom CTK. 

Gradivo lahko naročite:  

 osebno v CTK (soba 105, I. nadstropje prizidka), 

 po pošti, 

 po elektronski pošti: illctk@ctk.uni-lj.si, 

 po faksu (01) 425 66 67, 

 neposredno iz Kataloga gradiva CTK (COBISS/OPAC) prek spletnega 

vmesnika Moja Knjižnica; ta način lahko uporabljajo samo vpisani 

člani s člansko izkaznico in geslom, ki ga dobijo pri vpisu, 

 prek naročilnice na spletni strani CTK. 

VSEBINA NAROČILA  

Pri naročanju gradiva prek MI, navedite čim več podatkov o gradivu 

(avtor, naslov dela, leto izdaje, založnik, strani, vir ipd.), ki ga želite dobi-

ti.  
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Če nimate popolnih podatkov, jih bodo dopolnili na oddelku in vam priskr-

beli želeno gradivo. Prav tako vam bodo posredovali informacije v zvezi z 

iskanim gradivom in vam pomagali najti pravo. Če boste gradivo uporab-

ljali izključno za študijske in znanstvene namene, to pripišite k naročilu, s 

čimer boste omogočili fleksibilnejše naročanje pri naših partnerjih in hitrej-

še posredovanje gradiva. 

VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE  

Zaradi določil avtorskopravne zakonodaje, copyrighta, DRM in različnih 

licenc včasih ni mogoče posredovati gradiva v želeni obliki. To zlasti velja 

za gradivo v elektronski obliki. 

DOSTAVA GRADIVA 

Gradivo lahko prevzamete osebno ali vam ga pošljemo:  

 po pošti,  

 faksu,  

 elektronski pošti (v obliki datoteke PDF ali TIFF), 

 s programom Ariel. 

ČAS DOBAVE  

Gradivo posredujemo: 

 iz fondov CTK - članke v 24 urah, knjige, revije v 2 dneh, 

 iz drugih slovenskih knjižnic - članke in knjige v 2 do 5 dneh, 

 iz tujih knjižnic - članke v 2 do 5 dneh, knjige v 5 do 20 dneh, 

 če so vključeni drugi posredniki in komercialni dobavitelji - članke, 

standarde, disertacije ipd. v 2 -10 dneh, 

 pri nujnih naročilih - članke in standarde v 2 do 24 urah, knjige v 2 

do 5 dneh. 
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Hitrost dobave je okvirna, saj je odvisna od vrste dejavnikov, ki so vklju-

čeni v posredovanje gradiva, zato so možna odstopanja od navedenih 

časovnih rokov dobave.  

ROK IZPOSOJE  

 Iz fondov CTK - 14 dni za knjige in revije (možnost podaljšanja roka 

izposoje),  

 iz drugih knjižnic - 10 do 14 dni, razen če knjižnica, ki posoja gradi-

vo, ne določi drugače.  

Informacije o medknjižnični izposoji gradiva, o podaljševanju roka izposoje 

in posredovanju gradiva ter ostale informacije o poslovanju oddelka dobite 

po tel. 01 2003 402 ali na elektronskem poštnem naslovu illctk@ctk.uni-

lj.si. Za informacije o dobavi standardov pokličite na tel. 01 2003 421. 

Delovni čas Oddelka za medknjižnično izposojo in posredovanje dokumen-

tov je od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00; elektronska naročila ali 

naročila po faksu lahko posredujete kadar koli. 
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INFORMACIJSKA DEJAVNOST CTKINFORMACIJSKA DEJAVNOST CTK  

 

Centralna tehniška knjižnica ni samo klasična knjižnica, temveč tudi infor-

macijski center za znanstveno in strokovno informiranje, ki posreduje 

informacije na področjih tehnike in naravoslovja iz svojih in nabavljenih 

podatkovnih zbirk ter drugih elektronskih in klasičnih informacijskih virov.  

Informacijska dejavnost CTK je namenjena najširšemu krogu uporabnikov 

ter predstavlja pomoč pri iskanju strokovnih in znanstvenih informacij. 

Informacijski specialisti (strokovnjaki na področju gradbeništva, arhitektu-

re, elektrotehnike, strojništva in kemije) vam nudijo naslednje informacij-

ske storitve: 

 tematske poizvedbe in analize iz različnih informacijskih virov,  

 periodične tematske poizvedbe (SDI),  

 informacijsko svetovanje (uporaba rezultatov informacijskih poiz-

vedb pri reševanju strokovnih problemov, vzpostavljanje dejavnosti 

strokovne informatike, sodelovanje v servisu Vprašaj knjižničarja,  

 informacijski izdelki (pojmovniki, priročniki za uporabo specializira-

nih informacijskih virov ipd.), 

 gradnja mednarodne podatkovne zbirke ICONDA, 

 usposabljanje uporabnikov za iskanje, evalvacijo in uporabo speciali-

ziranih informacijskih virov,  

 izdelava bibliografij raziskovalcev, 

 PATLIB center Evropske patentne organizacije (dostop do zbirk 

patentov, informacijske poizvedbe na področju patentov in intelek-

tualne lastnine). 

Delovni čas informacijskih specialistov je med 8.00 in 15.00. V popoldan-

skem času lahko pustite naročilo za tematske poizvedbe in druge informa-

cijske storitve pri informacijskem pultu. 
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Tematske poizvedbe lahko naročate tudi po tel. 01 2003 403 ali na elek-

tronski poštni naslov poizvedbe@ctk.uni-lj.si 

CTK je tudi izvajalka dejavnosti Osrednjega specializiranega informacijske-

ga centra za znanstveno področje tehnike (OSIC-T). OSIC-T izvaja naloge 

vezane na organiziranje, vrednotenje, arhiviranje, obdelovanje, posredo-

vanje informacij in informacijskih virov. Po metodologiji, ki jo je sprejela 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), 

spremlja in nadzira pravilnost kategorizacije bibliografskih zapisov in nji-

hovo vrednotenje v Informacijskem sistemu raziskovalne dejavnosti v Slo-

veniji (SICRIS- Slovenian Current Research Information System) 

Informacije v zvezi s tem dobite po tel. 01 2003 432 ali na elektronskem 

poštnem naslovu osict@ctk.uni-lj.si.  

 



23 

CTK 

ZBIRKA STANDARDOVZBIRKA STANDARDOV  

 

CTK ima dolgoletno tradicijo pri zbiranju standardov in posredovanju infor-

macij v zvezi z njimi. Knjižnica ima v svoji zbirki naslednje standarde 1: 

 

 

1Zbirke v Standardoteki CTK niso popolne.  

 
Mednarodni standardi: 

 
Regionalni standardi: 

IEC (Mednarodna komisija za 

elektrotehniko)  

ISO (Mednarodna organizacija 

za standardizacijo) 

CEN (Evropski komite za normiranje)  

CENELEC (Evropski komite za standardizacijo v 

elektrotehniki) 

ETSI (Evropski inštitut za telekomunikacije) 

Nacionalni standardi: Zbirke specializirane po panogah: 

DIN (nemški)  

SIST (slovenski)  

JUS imamo celotno zbirko do 

25.06. 1991 

AD (tlačne posode) 

ATV (odpadne vode) 

DVGW (plin in voda) 

DVS (varilstvo) 

TRA (dvigala) (delno dostopna celotna besedila) 

TRD (parni kotli) 

TRG (plini pod pritiskom) 

VBG (preprečitev nesreč) (dostopna celotna 

besedila) 

VDE (elektrotehnika) 

VDI (strojništvo) 

ZH (varnost) (dostopna celotna besedila) 

Ostalo: 

OIML (mednarodna organizacija za zakonsko meroslovje)  

(dostopna celotna besedila) 

WSSN (svetovna mreža za standarde) 
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Informacijska dejavnost CTK na področju standardov obsega: 

 

 retrospektivne tematske poizvedbe: poizvedbe o standardih oziroma 

tehničnih predpisih na izbrano tematiko, 

 SDI - periodične tematske poizvedbe v obliki mesečnega spremljan-

ja novosti oziroma sprememb veljavnosti standardov za določeno 

področje (profil), posebej primerno za vse, ki že imajo oziroma si 

želijo pridobiti certifikat kakovosti,  

 splošne informacije o standardih, kot so posredovanje krajših infor-

macij o dostopnosti gradiva, veljavnosti standardov, datumu izdaje, 

procesih standardizacije, informacije o tehničnih predpisih v RS, 

informacije v zvezi s pridobitvijo certifikatov kakovosti ipd.,  

 izdajanje potrdil o veljavnosti standardov na podlagi mesečno pre-

novljenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov. 

 

Podatke o zbirki standardov v CTK lahko najdete v posebni podatkovni 

zbirki Katalog standardov CTK na spletnem naslovu http://www.ctk.uni-

lj.si/standardi/.  

 

Informacije v zvezi s standardi dobite po tel. 01 2003 447 ali 01 2003 435 

in prek elektronskega poštnega naslova standardi@ctk.uni-lj.si. 

Za informacije v zvezi z nakupom standardov pokličite po tel. 01 2003 421 

ali pošljite naročilo na elektronski poštni naslov ill@ctk.uni-lj.si.  

Slovenske standarde in publikacije Slovenskega inštituta za standardizacijo 

SIST lahko iščete s pomočjo e Kataloga SIST na spletnem naslovu http://

www.sist.si/members/.  
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DOSTOP DO ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROVDOSTOP DO ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV  

 

Pri uporabi elektronskih informacijskih virov je potrebno upoštevati pogoje 

uporabe oziroma t.i. licenčne režime. Na splošno velja, da lahko v prosto-

rih knjižnice večino elektronskih informacijskih virov uporabljajo vsi, tudi 

naključni uporabniki. Vsi elektronski informacijski CTK so dostopni tudi na 

računalnikih na Univerzi v Ljubljani.  

 

ODDALJENI DOSTOP  

Oddaljeni dostop oziroma dostop do elektronskih informacijskih virov z 

računalnikov, ki niso nameščeni na Univerzi v Ljubljani, je možen z upora-

bo gesla za COBISS, ki ga dobite ob vpisu v CTK oziroma v kateri koli knji-

žnici Univerze v Ljubljani. Bibliografske podatkovne zbirke so z oddaljenim 

dostopom dostopne za vse uporabnike, servisi elektronskih revij in elek-

tronskih knjig pa le za uporabnike z Univerze v Ljubljani.  

 Vstopna točka za uporabo elektronskih revij je na spletnem nas-

lovu http://sfx.uni-lj.si/sfxlcl3/az/unilj. 

 Vstopna točka za uporabo elektronskih knjig je na spletnem nas-

lovu http://www.ctk.uni-lj.si/eva/knjige/.  

 Vstopna točka za uporabo bibliografskih podatkovnih zbirk je na 

spletnem naslovu http://www.ctk.uni-lj.si/zbirke/.  

 Vstopna točka za uporabo elektronskih slovarjev je na spletnem 

naslovu http://www.ctk.uni-lj.si/slovarji /. 
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PORTAL DIGITALNE KNJIŽNICE PORTAL DIGITALNE KNJIŽNICE   

UNIVERZE V LJUBLJANIUNIVERZE V LJUBLJANI  

 

Študentje in zaposleni na Univerzi v Ljubljani lahko uporabijo Portal 

digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani, spletni naslov http://dikul.uni-

lj.si. 

 

Univerza v Ljubljani svojim študentom, pedagoškim delavcem in razis-

kovalcem že vrsto let omogoča dostop do številnih elektronskih informa-

cijskih virov, ki služijo kot pomoč pri študiju in raziskovalni dejavnosti. 

Poleg najpomembnejših specializiranih podatkovnih zbirk za različna 

področja znanosti imajo uporabniki z UL dostop do bogatega fonda e-

revij, e-knjig, e-slovarjev ter do drugih informacijskih virov najpomem-

bnejših založnikov znanstvene in strokovne literature. Portal Digitalne 

knjižnice Univerze v Ljubljani – DiKUL  omogoča enostavno uporabo 

elektronskih informacijskih virov. Združevalni iskalnik vam omogoča 

hkratno iskanje po informacijskih virih, openURL povezovalnik vas bo 

vodil do pripadajočih celotnih besedil. Katalog informacijskih virov UL 

ter Katalog e-revij UL vam bosta omogočila enostavno listanje in izbiro 

posameznih informacijskih virov oz. naslovov e-revij. Z že obstoječimi 

gesli za oddaljeni dostop boste lahko storitve portala uporabljali s kate-

rega koli računalnika, vključenega v omrežje internet.  

 

Informacije o Digitalni knjižnici Univerze v Ljubljani boste dobili na tel. 

041 756 308 ali na e-poštni naslov dikul-help@ctk.uni-lj.si.  
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NEMŠKA KNJIŽNICANEMŠKA KNJIŽNICA  

 

Nemška knjižnica je splošna knjižnica z gradivom iz nemškega govornega 

območja, ki deluje v sklopu CTK. 

Gradivo je v nemškem jeziku in si ga je mogoče izposoditi na dom. Člans-

tvo je brezplačno in namenjeno vsem, ki jih zanimajo dežele z nemškega 

govornega področja, njihova kultura, umetnost in izobraževanje, še pose-

bej so dobrodošli študenti fakultet, katerih študijski programi so tesneje 

povezani z nemškim jezikom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na voljo je več kot 5.000 enot knjižničnega gradiva, med katerimi so raz-

novrstne knjige, 30 tekoče naročenih časnikov in časopisov ter akustični in 

vizualnih mediji. Čitalniški sedeži omogočajo sproščeno branje in uporabo 

interneta. 
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Poleg literature o nemškem domoznanstvu lahko v Nemški knjižnici najde-

te tudi: 

 sodobno izvirno leposlovje v nemškem jeziku, delno kot  

 zvočne knjige na CD,  

 medijske učne komplete in nemške učbenike, dela o nemških stro-

kovnih jezikih, 

 velik izbor splošnih in strokovnih priročnikov in slovarjev, 

 strokovno gradivo s področja nemške arhitekture in oblikovanja, 

kulture, humanistike in družboslovja, 

 strokovno gradivo s področja literarnih ved, s poudarkom na germa-

nistiki,   

 30 naročenih časnikov in časopisov, med njimi Süddeutsche Zei-

tung, Die Zeit, Spiegel, EPD-Film, natur+kosmos, Literaturen, Geo, 

Kulturaustausch, Test, Wohnidee in mnogo drugih, 

 informacije o tečajih in izpitih na Goethejevem institutu. 

 

Informacije o izposoji, podaljševanju in rezervacijah gradiva ter ostale 

informacije o Nemški knjižnici lahko dobite po tel. 01 2003 428 ali prek 

elektronskega poštnega naslova brane.cop@ctk.uni-lj.si. 

V okviru CTK deluje tudi Knjižnica Fakultete za kemijo in kemijsko 

tehnologijo (FKKT), ki je s storitvami za uporabnike v celoti integrirana 

v CTK. Fond Knjižnice FKKT obsega: 

 8.300 knjig  

 7.300 disertacij, magisterskih in diplomskih del  

 80 tekoče naročenih revij 

 

Del fonda Knjižnice FKKT je dostopen na katedrah FKKT.  

Informacije o Knjižnici FKKT dobite po tel. 01 2003 436 ali na elektron-

skem poštnem naslovu branko.skrinjar@ctk.uni-lj.si. 

Za izposojo, rezervacije in podaljševanje gradiva lahko uporabite tel. 01 

2003 400 oziroma elektronski poštni naslov izposoja@ctk.uni-lj.si. 
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Beležke 
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Izdala 

 

Centralna tehniška knjižnica Ljubljana 

januar 2012 

Fotografije:  Maks Planinc,  

  arhiv CTK,  

  arhiv »Delo«. 
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