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POROČILO O DELU 2010
Centralna medicinska knjižnica (CMK) je visokošolska knjižnica Medicinske fakultete, ki skrbi
za informacijsko podporo dejavnostim matične organizacije, poleg tega pa ima vlogo
nacionalne knjižnice za medicino, ki nudi svoje storitve uporabnikom in knjižnicam iz vse
Slovenije. Poslanstvo CMK je podpora biomedicinskemu izobraževanju, raziskovanju,
kliničnemu delu in zagotavljanju zdravstvenega varstva z izvajanjem informacijsko knjižnične
dejavnosti, ki vključuje zagotavljanje dostopa do svetovne biomedicinske literature,
pospeševanje učinkovite uporabe informacij in znanja ter izobraževanja uporabnikov.
CMK je postavila temelje strateške cilje do leta 2015, ki oblikujejo smernice za razvoj sodobnih
in kakovostnih storitev po meri uporabnikov ter poudarjajo pomen strokovnosti in odličnosti
zaposlenih za izvajanje učinkovite informacijske podpore.
V letu 2010 je knjižnica tako kot doslej zagotavljala kakovostne knjižnično-informacijske
storitve za podporo pedagoškemu procesu, raziskovalnemu in strokovno zdravstvenemu delu
na Medicinski fakulteti. Informacijsko podporo je nudila tudi zunaj matične organizacije, in
sicer raziskovalcem, zdravnikom, zobozdravnikom ter ostalim zainteresiranim v slovenskem
prostoru. Posebno pozornost je posvetila gradnji knjižničnih zbirk, večji dostopnosti
elektronskih virov, prijazni ponudbi informacij na spletnem portalu, izobraževanju
uporabnikov ter hitri in kakovostni dobavi dokumentov iz tujine. Pomembno je povečala
število čitalniških mest za študente MF in v prostorih za uporabnike vzpostavila brezžično
omrežje Eduroam, ki omogoča dostop do interneta in digitalne knjižnice iz mobilnih naprav
študentov in zaposlenih z MF.

FINANCIRANJE
Delovanje CMK se je v letu 2010 financiralo iz sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Agencije za raziskovalno dejavnost RS, Medicinske fakultete, članarin, strokovne
dejavnosti CMK in sponzorjev. Skupni obseg prihodkov, ki jih je pridobila CMK je znašal
647.497,37 € kot je razvidno iz tabele 1, kar je bilo za 9% manj kot leto prej. Glavni razlog za
spremembo je manjša potreba po sofinanciranju revij s strani MF.
CMK je kandidirala na javnem razpisu za sredstva Agencije za raziskovalno dejavnosti RS
(ARRS) za nakup tuje periodike in baz podatkov v letu 2010 ter na podlagi zahtevnih razpisnih
pogojev zasedla drugo mesto. Iz sredstev ARRS je pridobila 390.092.37 €, kar je enak znesek
kot leto prej.
Prihodki CMK
ARRS
Članarine
Sponzorjii
Sredstva MF za učbenike
Sredstva MF za revije
Strokovna dejavnost CMK
Skupaj

2009
390.092,03 €
43.138,00 €
37.826,00 €
34.000,00 €
149.170,43 €
54.878,00 €
709.104,46 €

2010
390.092,37 €
51.110,00 €
39.108,00 €
34.000,00 €
77.708,00 €
55.479,00 €
647.497,37 €

Tabela 1. Prihodki CMK
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Razlika (%)
0,00%
18,48%
3,39%
0,00%
-47,91%
1,10%
-8,69%

Prihodki iz strokovne dejavnosti CMK so ostali na enaki ravni, namenjeni so predvsem
pokrivanju stroškov tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja, izobraževanja, nabava opreme,
depoziti v tujino itd.). Prihodki iz članarin so se povečali za 19% predvsem zaradi povečanega
povpraševanja po oddaljenem dostopu do e-virov, ki za avtentikacijo zahteva aktivno članstvo.
Prihodki sponzorjev so se povečali za 3%. Obseg namenskih sredstev za pedagoško literaturo
pa je ostal enak.. MF je zagotovila manjkajoča sredstva za vzdrževanje obsega naročil na tujo
periodiko in baze podatkov.
Nabava abonmaja revij in baz za leto 2010 je potekala konec leta 2009 in začetek leta 2010.
CMK je izvedla javno naročilo za nakup revij za obdobje 2011-2013, s katerim je bilo precej
zapletov, zato se bo velik del nabave abonmaja 2011 premaknil v leto 2011 in s tem tudi poraba
sredstev. Sredstva ARRS so pri nabavi abonmaja revij in baz 2010 pokrila 74% potreb, razliko
so pokrila sredstva MF, članarine in prispevki sponzorjev.
Nabava učbenikov, ki je vsako leto skrbno načrtovana, je v letu 2010 potekala preko javnega
naročila. Sredstva za učbenike se zagotavljajo iz namenskih sredstev MF in članarin.
Poraba vseh sredstev za nakup tiskanega in elektronskega gradiva je v letu 2010 znašala
554.907 € in je razvidna iz tabele 2.
Poraba sredstev
ARRS
Članarine
Sponzorjii
Sredstva MF za učbenike
Sredstva MF za revije
Skupaj

2009
390.092,03 €
42.061,00 €
21.996,00 €
34.000,00 €
149.170,43 €
637.319,46 €

2010
390.092,37 €
35.363,00 €
23.030,00 €
31.473,00 €
74.949,00 €
554.907,37 €

Razlika (%)
0,00%
-15,92%
4,70%
-7,43%
-49,76%
-12,93%

Tabela 2. Poraba sredstev za nakup gradiva

KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKE STORITVE
CMK razvija knjižnično-informacijske storitve v skladu s potrebami uporabnikov, ponudbo
virov in razvojem informacijskih tehnologij. Storitve vključujejo: izposojo gradiva, dobavo
dokumentov, dobavo gradiva iz drugih knjižnic in tujine, informacijske storitve, izobraževanje
uporabnikov, izdajanje informativnega gradiva in ponudbo digitalne knjižnice ter oddaljenega
dostopa do e-virov na spletnem portalu.
Uporabniki CMK prihajajo iz vse Slovenije, največ članov je iz Medicinske fakultete, sledi
Univerzitetni klinični center ter nato druge zdravstvene in raziskovalne ustanove. Število vseh
članov se je povečalo za 4%, med zaposlenimi na MF za 8% in med študenti MF za 14% .
Interes za storitve digitalne knjižnice in oddaljenega dostopa se stalno povečuje. Zaradi velike
uporabe digitalne knjižnice in čitalnice štetje obiskov preko transakcij v sistemu COBISS ni več
zadoščalo. Zato je bil nameščen števec prehodov, ki je zabeležil bistveno večji obisk knjižnice
kot statistika leto prej. Omenjene aktivnosti so razvidne iz tabele 3.
Prijaznejše in hitrejše gotovinsko plačevanje storitev je omogočila namestitev 3 novih blagajn
na izposoji, medtem ko se je prej gotovina sprejemala le v kopirnici. V letu 2010 je potekala
amnestija za vse stare dolžnike s povabilom k podaljšanju članstva in uporabi storitev.
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Obsežnejša razstava novih knjig na izposoji, ki poleg strokovnih medicinskih vsebin prinaša
tudi poljudne, je pritegnila pozornost uporabnikov.
Aktivnosti
Aktivni člani CMK
Aktivni člani: študenti MF
Aktivni člani: zaposleni na MF
Novovpisani člani
Obiski knjižnice
Obiski v knjižnici (COBISS) in preko OPACa

2009
3863
1974
580
607
26.457
29.051

2010
4031
2258
598
790
45.198
29.998

Razlika (%)
4%
14%
3%
30%
71%
3%

Tabela 3. Članstvo knjižnice in obiski
Z obsegom informacijske ponudbe se razvija tudi referenčna dejavnost, ki nudi ustrezno
strokovno podporo pri reševanju informacijskih problemov. Uporabniki so postavili 12.789
vprašanj, ki so se v 51% nanašala na uporabo različnih elektronskih virov, sledili so zahtevki za
splošne in specialne informacije. Nadaljuje se sodelovanje z Inštitutom informacijskih znanosti
v Mariboru, kjer CMK v okviru nacionalnega referenčnega servisa odgovarja na medicinska in
zdravstvena vprašanja.

UPORABA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
CMK omogoča v sistemu COBISS: avtomatizirano izposojo knjižničnega gradiva, internetno
podaljševanje gradiva, urejanje osebnega profila, obveščanje in druge uporabnikom prijazne
storitve. V letu 2010 je bilo izposojenih 50.684 enot gradiva, kar je 1% več kot leto prej (tabela
4). Pomembno se je povečalo posredovanje člankov iz e-gradiva (15%) in izposoja knjig v
čitalnico (65%) zaradi dodatnih čitalniških izvodov učbenikov. Uveljavil se je nakup še
neobjavljenih člankov s kreditno kartico.
Aktivnosti
Izposoja revij
Izposoja revij na dom
Izposoja revij v čitalnico
Posredovanje člankov
Izposoja knjig
Izposoja knjig na dom
Izposoja knjig v čitalnico
Medknjižnična izposoja
Gradivo iz CMK in SLO knjižnic
Gradivo iz tujine
Izposoja skupaj

2009
23.908
14.718
1252
7938
20.709
19.158
1.551
5.603
3.112
2.491
50.220

2010
24.023
13.650
1230
9143
20.958
18.392
2.566
5.703
3.350
2.357
50.684

Razlika (%)
0%
-7%
-2%
15%
1%
-4%
65%
2%
8%
-5%
1%

Tabela 4. Izposoja, medknjižnična izposoja in posredovanje člankov
CMK omogoča preko knjižničnega portala dostop do elektronskega gradiva 24 ur na dan, tudi iz
lokacij zunaj MF. Digitalna knjižnica se vse bolj uveljavlja pri uporabnikih, kar se kaže tudi pri
uporabi e-virov.
Statistika uporabe e-virov se je skupaj povečala za 17%, in sicer največ pri podatkovnih bazah
in e-revijah (tabela 5).
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Uporaba e-gradiva
E-revije
Podatkovne baze
E-knjige
Skupaj

2009
90.408
48.061
54.071
192.540

2010
105.743
64.173
55.571
225.487

Razlika (%)
17,0%
33,5%
2,8%
17,1%

Tabela 5. Uporaba e-virov
CMK razpolaga s kakovostno opremo za reprodukcijo svojega gradiva. V letu 2010 je za potrebe
uporabnikov izdelala 63.333 kopij, 114.871 tiskov in 22.700 skeniranih strani.

BIBLIOPEDAGOŠKO DELO
Namen bibliopedagoškega dela je usposabljanje uporabnikov za učinkovito iskanje in uporabo
informacij in s tem pospeševanje informacijske pismenosti, samostojnega in vseživljenjskega
učenja. Izobraževalne oblike sledijo razvoju informacijske ponudbe in potrebam uporabnikom.
Bibliotekarji CMK so izvedli 40 ur informacijskega opismenjevanja za študente 1. letnika v
okviru predmeta Biomedicinska informatika. Poleg tega je CMK organizirala usposabljanje
uporabnikov za učinkovito uporabo e-virov v obliki tečajev, med katerimi je ponudila tudi 3
nove vsebine: Iskanje z dokazi podprtih informacij v bibliografskih bazah, Možnosti orodij
spleta 2.0 pri pedagoškem in raziskovalnem delu in Možnosti uporabe e-virov pri reševanju
informacijskih problemov. Čez vse leto je bilo izvedenih 31 tečajev, ki so je jih udeležilo 143
tečajnikov. (tabela 6). Delavnici po meri uporabnikov sta potekali za udeležence 2. Evropske
poletne šole o Parkinsonovi bolezni in za zdravnike v Splošni bolnišnici Trbovlje ter poželi zelo
dober odziv.
Bibliotekarji so nudili uporabnikom 42 ur individualnega informacijskega svetovanja, ki je
vključevalo tudi pomoč študentom pri izbiri in iskanju literature za posamezne predmete,
seminarske in Prešernove naloge. Posodobili so informacijsko gradivo za samostojno uporabo
knjižničnih virov in storitev in oblikovali novo zgibanko Patologija v CMK: zbirka tiskanih in
elektronskih virov ter e-brošuro z informacijami za uporabo e-virov za uporabnike MF in člane
CMK.
Redno poteka seznanjanje uporabnikov z novimi viri in storitvami, in sicer s preko spleta,
elektronskih in običajnih oglasnih desk. Poleg tega so bibliotekarji ponudbo CMK predstavili
udeležencem strokovnih medicinskih srečanj 14. Schrottovi dnevi in 41. Plečnikov memorial.
Izobraževanje uporabnikov
Število organiziranih izobraževanj
Število udeležencev izobraževanj
Število vaj za študente
Število tečajev
Število tečajnikov
Število pedagoških ur skupaj

2009
41
427
10
31
113
102

Tabela 6. Izobraževanje uporabnikov
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2010
41
441
10
31
143
102

Razlika (%)
32,3%
3,3%
0,0%
0,0%
26,5%
0,0%

SPLETNA PONUDBA
Prijaznejša in učinkovitejša uporaba virov in storitev, ki so na voljo na portalu, v digitalni
knjižnici in preko oddaljenega dostopa, je terjala nadgrajevanje spletne ponudbe s sodobnimi
rešitvami. Posodabljanje je potekalo tudi na portalu Univerze v Ljubljani DIKUL.
Mesečno izhajajo E-novice CMK, ki prinašajo novosti in zanimivosti. Nadaljevalo se je
predstavljanje CMK v Facebook.com, največji socialni mreži na svetu, kjer ima svojo skupino
uporabnikov, predvsem študentov. Uspešno poteka tudi objava novic na spletnem forumu
študentov MF Medeno srce.

Portal CMK
Vse leto je potekalo oblikovno in vsebinsko nadgrajevanje portala za lažjo in prijaznejšo
uporabo v okviru možnosti sistema MF za urejanje spletnih vsebin. Uspešno je bilo sodelovanje
z uredniki portala MF pri razvoju nekaterih modulov. Redno je bilo zagotovljeno dopolnjevanje
seznamov elektronskih virov, internetnih povezav in katalogov tiskanega gradiva. Spletna
predstavitev mejnikov v zgodovini CMK je zaključena in se letno dopolnjuje. Tedensko so se
osveževale novice na prvi strani portala. Stalno je bila prisotna skrb za aktualnost vsebin.
Potrebna je bila namestitev novega programa za redno spremljanje statistik uporabe portala.
Ta je zabeležil upad obiskov glede na prejšnje leto in velik porast zahtevanih strani (tabela 7).
Portal CMK
Število obiskov
Število strani
Število zahtevkov

2009
95.818
136.118
/

2010
73.555
270.490
270.635

Razlika (%)
-23,2%
98,7%

Tabela 7. Uporaba portala CMK

Digitalna knjižnica CMK in oddaljen dostop do e-virov
Digitalna knjižnica in oddaljen dostop sta najpomembnejši in najbolj obiskani del portala CMK,
kar je razvidno iz letnih statistik uporabe (tabela 5 in 8) in vprašanj uporabnikov. Zato posebej
skrbno poteka vzdrževanje, ki zagotavlja dostop do e-virov 7 dni v tednu in 24 ur na dan.
Statistika uporabe oddaljenega dostopa se je pomembno povečala tudi v letu 2010 z 61%
povečanjem števila obiskov in 194% povečanjem števila zahtevanih strani.
Oddaljeni dostop CMK
Število obiskov
Število strani
Število zahtevkov

2009
13.804
663.215
2.054.480

2010
22.253
1.950.347
4.419.263

Razlika (%)
61,2%
194,1%
115,1%

Tabela 8. Uporaba oddaljenega dostopa
Redno se izvaja dopolnjevanje seznamov elektronskih virov z novimi pridobitvami, po potrebi
se dodajo tudi opisi. Veliko časa terja preverjanje in posodabljanje povezav e-revij s
podatkovnimi bazami. Pomembna novost je seznam slovenskih biomedicinskih revij obogaten s
informacijami o izdajatelju, recenziji, indeksiranosti, in faktorju vpliva.
Zbirka e-revij šteje preko 1600 enot, katerih povezave je potrebno redno posodabljati v več
iskalnih sistemih. Upravljanje e-revij v podatkovnih bazah je doslej potekalo ročno, kar je
postalo preveč zamudno, zato je bilo za učinkovito povezovanje potrebno zagotoviti ustrezno
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računalniško aplikacijo. V ta namen je potekalo sodelovanje s servisoma EBSCO in OVID, ki sta
ponudila svoje rešitve. Izbran je bil program Ovid LinkSolver, ki bolje ustreza potrebam CMK.

Portal DIKUL
Posodobljena je bila integracija iskalnega orodja DiKUL na portalu CMK, ki uporabnikom olajša
dostop in preiskovanje e-virov. Novi viri so bili vključeni v seznam e-virov za iskanje in
izvedene so bile prilagoditve izbora virov za iskanje tako, da so bolje prilagojene potrebam
uporabnikov CMK. Statistični progam je zabeležil 4.279 zahtevkov iz MF.

GRADNJA KNJIŽNIČNIH ZBIRK
CMK vsako leto veliko pozornosti nameni gradnji kakovostne zbirke klasičnih in elektronskih
informacijskih virov. Redno izvaja evalvacijo uporabe nabavljenega gradiva in pripravi letni
plan nabave v skladu s strokovnimi smernicami in potrebami uporabnikov.
V letu 2010 je bilo v katalogu COBISS inventariziranih 1.561 enot tiskanega gradiva in
odpisanih 1.444 enot. Zbirka tiskanega knjižnega gradiva vsebuje 161.340 enot. Digitalna
knjižnica ponuja 1.625 e-revij, 10 podatkovnih baz in 1.843 e-knjig za področje biomedicine. Z
nakupom je bilo zagotovljenih 1.369 enot tiskanega in e-gradiva.

Revije in podatkovne baze
Zbirka revij zajema naslove v tiskani ali elektronski obliki, najpomembnejše revije pa so na
voljo v obeh oblikah. Zbirka se stalno nadgrajuje z novimi naslovi preko lastne ali konzorcijske
nabave. Prirast revij v CMK je štel 890 tiskanih in elektronskih naslovov. Preko lastne nabave
je bilo zagotovljenih 369 tiskanih (- 2%) in 427 elektronskih revij, kar je 295% več, ki so
naročene samostojno ali vključene v različne podatkovne baze. Nakup podatkovnih baz se je
povečal s 7 na 10 naslovov, od teh so novi: Embase, Dentistry and Oral Sciences Sources in
Primal Picture Dentistry.
Revije in podatkovne baze
Prirast (naslovi)
Revije CMK (tiskane + elektronske)
E-revije (vklj s konzorcijskimi)
Podatkovne baze
Nakup (naslovi)
Tiskane revije
E-revije
Podatkovne baze
Poraba sredstev (abonma 2009/2010)

2009

2010

Razlika (%)

646
1.550
7

890
1.625
10

37,8%
4,8%
28,6%

376
108
7
510.878 €

369
427
10
530.072 €

-1,9%
295,4%
28,6%
3,8%

Tabela 7. Prirast in nakup revij in podatkovnih baz ter poraba sredstev
Nadaljevalo se je sodelovanje v večini univerzitetnih konzorcijev za dostop do e-revij, ki skupaj
z lastno ponudbo omogočajo uporabo 1.625 naslovov biomedicinskih e-revij, kar je 5% več kot
leto prej. Za abonma revij in podatkovnih baz 2010 je bilo porabljenih 530.072 €, kar je 4% več
kot 2009.
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V letu 2010 je potekal javni razpis za nabavo tiskanih in elektronskih revij za obdobje 20112013. Za najboljšega ponudnika je bila izbrana mednarodna firma Swets.

Monografije
Gradnja zbirke učbenikov za študijski proces na MF poteka v sodelovanju s predstojniki
inštitutov in katedr, ki so sooblikovali načrt nabave učbenikov za šolsko leto 2010/2011 in ga
je potrdila Študijska komisija MF. Število osnovnih učbenikov je bilo predvidenih za 10%
vpisanih študentov, za predmete v prvem letniku za 15% študentov; zagotovljena je bila
nabava dodatnih izvodov za najbolj iskane učbenike za izposojo in za v čitalnico. Več čitalniških
izvodov omogoča boljše pogoje za študij, kar se je odrazilo tudi v povečani izposoji čitalniškega
učnega gradiva. Nabava učbenikov je potekala po ustreznem postopku javnega naročila, kjer je
bil za dobavo izbrane literature izbran dobavitelj DZS.
V letu 2010 je prirast zaloge monografij znašal 941 tiskanih enot, od tega 349 enot učbenikov
(tabela 8). Večino sredstev, v znesku 39.930 €, je bilo porabljenih za nakup 292 učbenikov in
124 e-knjig. Preko lastne nabave in konzorcijskih povezav je bilo uporabnikom dostopnih 1.843
biomedicinskih e-knjig, kar je 37% več.
Monografije
Prirast (enote)
Monografije CMK skupaj
Učbeniki
E-knjige (vklj. s konzorcijskimi)
Nakup (enote)
Monografije skupaj
Učbeniki
E-knjige
Poraba sredstev

2009

2010

Razlika (%)

860
361
1341

941
349
1843

9,4%
-3,3%
37,4%

490
310
141
40.200 €

466
292
124
39.930 €

-4,9%
-5,8%
-12,1%
-0,7%

Tabela 8. Prirast in nakup monografij ter poraba sredstev CMK
Celotna zbirka tiskanega in elektronskega učnega gradiva je na portalu CMK dosegljiva v
katalogu učbenikov po predmetniku. Mesečno izhajajo knjižne in študijske novosti, redno se
pripravljajo tudi novosti na temo »zdravstvena nega« za objavo v Zdravstvenem obzorniku.
Zbirka poljudno strokovne literature, ki je namenjena laični javnosti, se na portalu tekoče
dopolnjuje. Na dekanatu MF knjižnica tekoče ureja in posodablja razstavo učnega gradiva MF
1919 – danes.

Obdelava gradiva
Vse pridobljeno tiskano in elektronsko gradivo se s postopkom bibliografske in vsebinske
obdelave vključi v računalniški katalog sistema COBISS, v katerega se vsako leto zajame tudi
nekaj pomembnega starejšega gradiva. V letu 2010 je poleg redne obdelave potekalo tudi
razreševanje inventarnih viškov in manjkov računalniško obdelanega gradiva v sistemu COBISS
in odpis inventarnih enot gradiv, ki jih je potrdil UO MF.

Popis knjižničnega gradiva
CMK je od 8. do 12.1. 2010 izvedla fizični popis prve petine gradiva, t.j. računalniško obdelanih
monografskih publikacij, knjižnica je bila zaradi popisa zaprta 3 dni. Popisala je 17.210 enot
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gradiva, med popisom je bilo izposojenega 14.345 enot. Inventurni višek je znašal 11 enot,
inventurni manjko pa 203enot, kar je bilo urejeno tekom razreševanja. UO MF je odobril odpis
1.421 enot med popisom izločenega poškodovanega in zastarelega gradiva.
Popis druge petine gradiva je potekal od 13. do 23.12.2010. Usklajevanje pa se je nadaljevalo v
januarju 2011.

KADRI
Zaposleni so pridobivali nova znanja na delavnicah, domačih in tujih kongresih, strokovnih
obiskih in internih seminarjih. Za spoznavanje sodobnih smernic in izmenjavo izkušenj sta bila
posebej pomembna 2 strokovna obiska v tujini. Prvega se je udeležila predstojnica CMK, ki je z
delegacijo Univerze v Ljubljani obiskala naslednje ustanove: Državni center za arhive, knjižnice
in muzeje, Norveško knjižničarsko združenje, Organizacijo BIBSYS, Nacionalno knjižnico
Norveške, knjižnico Univerze v Oslu in knjižnico Norveške tehniško-naravoslovne univerze v
Trondheimu. V okviru drugega obiska je potekalo strokovno izpopolnjevanje Darka
Majcenoviča v medicinski knjižnici Univerze v Oslu.
V letu 2010 sta se upokojili sodelavki Sonja Pogačnik in Branka Dremelj, na njuni delovni mesti
sta bila izbrana Mitja Iskrič (vodja izposoje) in Tatjana Skvarč (poslovna sekretarka). Potekala
je tudi reorganizacija delovnih procesov, s katero je bila zagotovljena enotna nabava gradiva
(vodja Ana Furlan) in enotna izposoja. Ksenija Sikošek je bila imenovana za novo pomočnico
predstojnice. Sodelavka Tjaša Hribar je pridobila licenco za vzajemno katalogizacijo, nato je bila
izvedena sprememba sistematizacije delovnega mesta v samostojnega strokovnega sodelavca,
katalogizatorja. Devet zaposlenih je uspešno opravilo preventivne zdravstvene preglede.

PROSTORI, OPREMA
Zaradi večjega obiska študentov je potekala preureditev hodnika in čitalnice, ki je zagotovila 17
novih čitalniških mest, skupaj 100. Študenti pogrešajo tiho čitalnico za nemoten študij.
Zelo pomembna pridobitev je namestitev brezžičnega akademskega omrežja Eduroam, ki je
dosegljivo z vseh čitalniških mest v prostorih za uporabnike in omogoča uporabo interneta in
digitalne knjižnice z mobilnih naprav uporabnikov.
Zaradi večjega obiska uporabnikov zaradi študija, druženja in uporabe javnih računalnikov
beleženje obiskov preko transakcij v sistemu COBISS ni bilo več ustrezno. V ta namen je bil na
vhodna vrata knjižnice nameščen števec prehodov, ki beleži obiske in jih tudi računalniško
obdela.
Uporabnikom je za samostojno delo na razpolago 17 osebnih računalnikov (3 več) z dostopom
do interneta, licenčnih elektronskih virov, programskega paketa MS Office in tiskanje na
laserski tiskalnik. V letu 2010 je bila za potrebe knjižničnih delovnih procesov posodobljena
računalniška oprema s 3 osebnimi računalniki in multifunkcijsko napravo, ki nudi faks, kopirni
stroj, skener in tiskalnik. Za prijaznejše gotovinsko poslovanje z uporabniki so bile na izposoji
nameščene 3 nove blagajne. Uspešno je potekalo sodelovanje s firmo Mircom, ki skrbi za
vzdrževanje računalniške infrastrukture.
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SODELOVANJE
Na MF redno poteka sodelovanje z inštituti, katedrami in študenti pri izbiri gradiva za
pedagoški proces in pri gradnji knjižničnih zbirk. Knjižnični odbor spremlja delovanje
knjižnice in podpira njen razvoj.
CMK na UL zastopa biomedicinski krog v Komisiji za razvoj knjižničnega sistema. Sodeluje v
več delovnih skupinah in pri pripravi dokumentov za potrebe knjižničnega sistema UL.
Komisija je pričela s svojim delom v novem mandatu jeseni 2010, za podpredsednico je bila
izvoljena predstojnica CMK.
CMK kot osrednja knjižnica v biomedicinskem krogu slovenskih knjižnic koordinira nekatere
njihove dejavnosti.
CMK je začela sodelovanje s splošnimi knjižnicami pri pospeševanju zdravstvene pismenosti
občanov. V ta namen je sodelovala pri pripravi izhodišč za izvedbo projekta, ki so bila
objavljena v članku.
CMK je uspešno sodelovala pri ustanovitvi konzorcija slovenskih bolnišnic za bazo MD Consult
in zbirko kliničnih revij Elsevier.

ZAKLJUČEK
CMK je v letu 2010 uspešno opravljala svoje poslanstvo, skrbela je za kakovosten izbor tiskanih
in elektronskih virov in ustrezno informacijsko podporo dejavnostim MF. Veliko pozornosti je
namenila dobremu sporazumevanju z uporabniki in zadovoljevanju njihovih potreb.
Uporabniki vse pogosteje za delo in študij uporabljajo digitalno knjižnico in oddaljeni dostop,
kar se odraža tudi v statistikah uporabe. Zato so bila tudi v preteklem letu uspešno realizirana
prizadevanja za bogatejšo in prijaznejšo spletno ponudbo in ustrezna izobraževanja za
učinkovito uporabo e-virov. Knjižnica je postala »drugi dom« za številne študente, ker nudi
prostor za študij in druženje. CMK sodeluje s svojimi javnostmi na različnih ravneh, tako da je
vidna in prepoznavna kot kakovosten ponudnik informacijskih storitev za različne skupine
uporabnikov.
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novice 20 (11), 18-26.
6. Rožid A., Oberč B., Turk N. & Majcenovič D. (2010).
2nd Parkinson's Disease Presummer Workshop: Database Searching on Parkinson's Disease,
2010 July 19, Ljubljana.
7. Oberč B. & Turk N. (2010).
Predstavitev CMK na 41. Memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika z mednarodnim
simpozijem »Novosti v patologiji«; 2. do 3. december 2010; Medicinska fakulteta v Ljubljani.
8. Oberč B. & Turk N. (2010).
Predstavitev CMK na 13. Schrottovih dnevih, 19. do 20. marec 2010, Ljubljana.
9. Oberč B. & Turk N. (2010).
Predstavitev digitalne knjižnice CMK v Splošni bolnišnici Trbovlje, 8. april 2010.
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Cenik storitev CMK, Knjižnični red, Pogoji uporabe e-virov, Servis Subito, Katalog CMK, Dfigitalna
knjižnica, Medline Plus, Pubmed, Pogosta vprašanja, E-knjige, E-revije, Izobraževalni tečaji,
Access Medicine, MD Consult, Medknjižnična izposoja, Loansome Doc, Zgoščenke v CMK,
Znanstveno utemeljena medicina, Ovid Web Gateway, Družinska medicina v CMK,
Dermatologija v CMK: zbirka tiskanih in elektronskih virov, Patologija v CMK
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