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Uvod
CMK je v skladu s svojim poslanstvom kakovostno opravljala knjižnično-informacijske storitve za
informacijsko podporo dejavnostim Medicinske fakultete, dobro je sodelovala tudi z drugimi javnimi
zavodi in posamezniki. Posebno pozornost je posvetila razvoju portala in digitalne knjižnice,
izobraževanju uporabnikov, razvoju informacijskih tehnologij ter prijazni ponudbi za študente in
zaposlene z MF.

Financiranje
Delovanje CMK se je v letu 2016 financiralo iz sredstev Ministrstva šolstvo, znanost in šport, Agencije
za raziskovalno dejavnost RS, Medicinske fakultete, članarin, strokovne dejavnosti CMK in
sponzorjev. Skupni obseg prihodkov, ki jih je pridobila CMK za nakup gradiva ter iz naslova strokovne
dejavnosti in članarin, je znašal 477.522 €, kot je razvidno iz tabele 1.
CMK je kandidirala na javnem razpisu za sredstva Agencije za raziskovalno dejavnosti RS (ARRS) za
nakup tuje periodike in baz podatkov v letu 2017 ter na podlagi izpolnjevanja razpisnih pogojev
prejela 243.009€, kar je enako kot leto prej.
Prihodki CMK
ARRS
Članarine
Sponzorji
Sredstva MF za učbenike
Sredstva MF za revije
Strokovna dejavnost CMK
Skupaj

2015
243.009 €
54.724 €
23.282 €
36.000 €
79.917 €
29.153 €
466.085 €

2016
243.009 €
63.499 €
23.282 €
36.000 €
84.881 €
26.851 €
477.522 €

Razlika (%)
0,00%
16,04%
0,00%
0,00%
6,21%
-7,90%
2,45%

Tabela 1. Prihodki CMK
CMK je tujo periodiko nabavljala preko izbranega dobavitelja EBSCO Information Services GmbH.
Nabavo učbenikov za šolsko leto 2016/2017 je izvedla z javnim naročilom brez predhodne najave.
Poraba sredstev za nakup tiskanega in elektronskega gradiva (monografije in revije za naročniško leto
2016) je znašala 428.913 € (11% manj kot leta 2015).

Knjižnično-informacijske storitve
CMK je izvajala svoje storitve v skladu z letnim programom dela in potrebami uporabnikov.
o

Uporabniki CMK so predvsem študenti MF in UL, zaposleni na MF, UKC in v drugih javnih
zavodih. Zabeležili smo 3.357 aktivnih članov, kar je 7% manj kot leto prej. CMK
najpogosteje obiskujejo študenti, zabeležili smo 67.246 obiskov (20 obiskov/aktivnega
člana), kar je 14% manj kot leto prej. (Tabela 2)

o

Izposoja tiskanega gradiva na dom in priprava člankov je znašala 18.807 (-29%), t.j. 5,6
enot/aktivnega člana in v čitalnico 1.649 (-19%). Medknjižnična izposoja in dobava
dokumentov, ki skrbi za realizacijo zahtevkov iz drugih slovenskih knjižnic in tujine, je
posredovala 4.006 enot, kar je neko kot leto prej. (Tabela 3)
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Aktivnosti

2015
3.607
2.089
548
795
79.048
24.195

Aktivni člani CMK
Aktivni člani: študenti MF
Aktivni člani: zaposleni na MF
Novovpisani člani
Obiski knjižnice
Obiski v knjižnici (COBISS) in preko OPACa

2016

Razlika (%)

3.357
1.871
554
721
67.246
21.185

-7%
-10%
1%
-9%
-15%
-12%

Tabela 2. Članstvo knjižnice in obiski
o

CMK je že drugo leto administrirala program Turnitin in izvaja preverjanje plagiatorstva za
potrebe zaposlenih na MF in izvaja preverjanje plagiatorstva.

o

Na blagajnah, ki omogočajo gotovinsko plačevanje knjižničnih storitev je bilo uvedeno
davčno potrjevanjem računov.
Aktivnosti

2015
14.090
8.426
91
5.573
12.573
10.624
1.949
4.115
2.861
1.254

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

30.778

2016
9.523
5.416
6
4.101
10.933
9.290
1.643
4.026
2.833
1.193
24.482

Razlika (%)
-32%
-36%
-93%
-26%
-13%
-13%
-16%
-2%
-1%
-5%
-20%

Tabela 3. Izposoja, medknjižnična izposoja in posredovanje člankov
o

Za potrebe študentov smo organizirali gotovinsko prodajo učbenikov, ki jih izdaja MF.
Prodanih je bilo 3.108 enot učbenikov.

o

CMK je redno opravljala tudi različne informacijske in svetovalne storitve za uporabnike z
MF in drugih zdravstvenih in raziskovalnih organizacij. Odgovorila je na več kot 3.795
vprašanj, za katera je bilo porabljenih 565 ur.

o

MF je za potrebe zaposlenih in študentov nabavila plačljivo verzijo programa za urejanje
referenc in citiranje EndNote SiteLicence, ki ga administrira CMK.

o

CMK je od 16.11. do 10.12.2016 izvedla Anketo o zadovoljstvu uporabnikov. Pridobili
smo mnenje o virih in storitvah knjižnice ter predloge za izboljšave. Prejeli smo 247
odgovorov, od tega 67% s strani študentov. Ti so CMK najpogosteje obiskovali zaradi
izposoje gradiva in študija. Anketiranci so največ uporabljali Katalog CMK, oddaljeni
dostop do e-virov in portal CMK. Večina, t.j. 92% udeležencev ankete je bila zadovoljna s
ponudbo navedenih virov ter 90% udeležencev s strokovnostjo, zanesljivostjo in
vljudnostjo osebja. S prostori so bili v splošnem zadovoljni, največ delno zadovoljnih oz.
nezadovoljnih je bilo s številom čitalniških sedežev (38% oz. 16%) in kakovostjo zraka (32%
oz.17.%). Večina je podprla načrtovane storitve: dostop do e-učbenikov, prosti dostop do
učbenikov, podpora OA in e-zbirka izpitnih vprašanj. Glede podaljšanja odprtosti med
tednom oz. v soboto jih je 41% oz. 64% odgovorilo, da knjižnice ne bi uporabljali ali le
nekajkrat letno, 42% oz. pa da bi knjižnico uporabljali večkrat na mesec. Na podlagi
številnih prejetih mnenj, bomo pripravili predloge za izboljšave.
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o

CMK je v januarju 2016 med raziskovalci MF izvedla Anketo o poznavanju in pogledih na
publiciranje v odprtem dostopu (OA). Odzvalo se je le 20 raziskovalcev (7%), ki so bili
dobro seznanjeni z načeli OA, nekoliko manj pa z zahtevami Horizont 2020 in Strategije
odprtega dostopa RS. Prednost OA so videli v širšem dosegu bralcev in večjem številu
citatov, slabost pa v nižjih faktorjih vpliva in večjih stroških. Večina je bila tudi seznanjena
s predatorskimi revijami in založniki. Raziskovalci so pričakovali od CMK podporo pri
iskanju člankov in izbiri OA revij, informiranje o predatorskih revijah, ter izobraževanje in
pomoč pri izpolnjevanju zahtev financerjev glede OA. CMK je nadgradila svoj vodič po OA
in dodala seznam OA revij s faktorji vpliva, vključenih v Web of Science, za področje
biomedicine.

o

Doktorske disertacije smo pričeli oddajati v elektronski obliki v Repozitorij Univerze v
Ljubljani (100 disertacij).

o

Redno nadgrajujemo slovensko-angleško zbirko MESH deskriptorjev, ki vsebuje več kot
5.300 enot.

o

V juniju je potekala evalvacija dodiplomskih študijskih programov MF s strani NAKVIS, v
kateri je sodelovala tudi knjižnica.

o

CMK razpolaga s kakovostno opremo za reprodukcijo svojega gradiva. V letu 2016 je za
potrebe uporabnikov izdelala 124.317 kopij, tiskov in skeniranih strani.

Informacijsko opismenjevanje uporabnikov
CMK vsako leto vloži veliko naporov v organizacijo in promocijo informacijskega opismenjevanja
uporabnikov, ki se izvaja v različnih oblikah. Statistika je zabeležila velik porast števila udeležencev
izobraževanja, kar je razvidno iz tabele 4.
Izobraževanje uporabnikov
Število organiziranih izobraževanj
Število udeležencev izobraževanj
Število vaj za študente
Število tečajev
Število tečajnikov

2015

Število udeležencev individualnega usposabljanja
Število pedagoških ur skupaj

2016

37
372
10
21
92

44
652
10
34
419

Razlika (%)
19%
75%
0%
62%
355%

325

1.090
583

235%
98%

294

Tabela 4. Izobraževanje uporabnikov
o

Redno poteka informacijsko opismenjevanje študentov v 1. letniku študija na MF, kjer
slušatelji spoznajo svojo fizično in digitalno knjižnico in prejmejo informacijsko gradivo.
Tujim študentom na izmenjavi nudimo predstavitev virov in storitev knjižnice ter
informativno gradivo v angleščini.

o

CMK pripravlja letni program tečajev in delavnic ter izobraževanja po željah uporabnikov.
Organizirali smo 44 izobraževanj (19% več), ki jih je obiskalo 652 udeležencev (75% več)
in nudili individualno usposabljanje 1.090 uporabnikom. Skupaj z British Medical Journal
smo organizirali zelo obiskano delavnico Kako napisati in objaviti članek v ugledni
medicinski reviji. Za bibliopedagoško delo smo porabili 583 pedagoških ur (98% več).
Novost je tečaj za uporabo programa EndNote SiteLicence, ki ima bistveno večje
zmogljivosti od brezplačne verzije.

o

V okviru e-izobraževanja smo pripravili 11 e-tečajev na videokonferencah in posodobili
Moodle spletno učilnico CMK.
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o

CMK je predstavila svojo informacijsko ponudbo na 19. Schrottovih dnevih in 47.
Plečnikovem memorialu in kongresu Preventiva v otroškem in mladinskem zobozdravstvu
- dobra klinična praksa. Za splošne knjižnice smo izvedli delavnico z naslovom Iskanje
zdravstvenih informacij.

o

V okviru Erasmus izmenjave smo ponudbo knjižnice predstavili knjižničarjema iz Bolgarije
in Litve.

o

Bibliotekarji so posodobili informacijsko gradivo za samostojno uporabo knjižničnih virov
in storitev ter tekoče obveščanje uporabnikov v tiskani in e-obliki.

Portal, digitalna knjižnica in oddaljen dostop
Portal, digitalna knjižnica in oddaljen dostop do e-virov sta uporabnikom na razpolago 7 dni v tednu
in 24 ur na dan. Večina uporabnikov samostojno uporablja e-vire, osebje CMK jim nudi pomoč
osebno, po telefonu, e-pošti ali preko vsebin, ki jih nudi e-izobraževanje. Statistike uporabe (tabela 5)
kažejo na velik interes za elektronsko storitve, še posebej je uporabnike pritegnila bogata zbirka evirov v okolju LibGuides.
Portal CMK
Portal (obiski)

2015
85.937

2016
131.969

Razlika (%)
54%

Digitalna knjižnica (vpogledi)

20.099

42.192

110%

Oddaljeni dostop (obiski)

42.402

52.705

24%

Tabela 5. Uporaba portala CMK
o

Redno poteka posodabljanje vsebin na portalu, vključevanje novosti in objavljanje e-novic
in knjižnih novosti. Novice so objavljene tudi na LCD zaslonu na hodniku in na družabnih
omrežjih.

o

Za kakovostno delovanje digitalne knjižnice smo redno posodabljali zbirke e-virov in
povezav v bibliografskih zbirkah. Začeli smo s prenosom ponudbe e-virov v novo verzijo
orodja LibGuides 2.0, ki omogoča bolj pregledno organizacijo vsebin. Nadaljevali smo z
gradnjo zbirke slovenskih smernic. Posodobili smo podportale in oblikovali novega O
uporabi in namestitvi programa EndNote za MF. Posodobili smo zbirke povezav, med
katerimi Zdravje za vse nudi poljudne zdravstvene vsebine.

o

Redno smo posodabljali zbirke e-revij v orodju Ovid Linksolver, ki zagotavlja povezovanje
zapisov v bibliografskih bazah z e-revijami in polnim tekstom člankov, sezname e-revij in
e-knjig.

o

CMK omogoča preko knjižničnega portala dostop do elektronskega gradiva 24 ur na dan 7
dni v tednu, tudi iz lokacij zunaj MF. Zmanjšala se je uporaba podatkovnih baz zaradi
odpovedi in povečala uporaba e-knjig zaradi novih elektronskih učbenikov (tabela 6).
Uporaba e-virov

2015
119.945
33.211
23.393
176.549

E-revije
Podatkovne baze
E-knjige
Skupaj

Tabela 6. Uporaba e-virov
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2016
109.039
25.648
44.221
178.908

Razlika (%)
-9%
-23%
89%
1%

Gradnja knjižničnih zbirk
CMK vsako leto skrbi za nadgradnjo kakovostne zbirke klasičnih in elektronskih informacijskih virov,
ki poleg nakupa vključuje tudi donacije knjižničnega gradiva. Redno izvaja vrednotenje uporabe
nabavljenega gradiva in pripravi letni plan nabave v skladu s strokovnimi smernicami in potrebami
uporabnikov.
o

Prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih in inventariziranega v katalogu COBISS, ki
je bilo pridobljeno z darovi in nakupom, je v letu 2016 znašal 1.683 enot. Iz zaloge CMK
smo odpisali 1.243 enot zastarelega in poškodovanega gradiva. Zbirka tiskanega
knjižničnega gradiva vključuje 122.082 enot.

o

Digitalna knjižnica je nudila dostop do lastne in konzorcijske nabave e-revij, e-knjig in baz
podatkov ter do drugih zbirk naročenih za UL.

o

CMK je za nabavo revij, knjig in baz podatkov porabila 428.913 € (11% manj).

o

V letu 2016 je potekalo zbiranje interesa za dostop do plačljivih zbirk e-revij, knjig in baz
podatkov v medicinskih knjižnicah slovenskih univerz in bolnišnic. Dolgoročni načrt je
organizirati zdravstveni konzorcij z dostopom do medicinskih oz. zdravstvenih
elektronskih vsebin.

Revije in podatkovne baze
CMK je za uporabnike z nakupom in darovi zagotovila 694 naslovov tiskanih in elektronskih revij. Za
nabavo tujih revij in baz je porabila 391.365 € (7% manj), 62% tega zneska (243.009 €) je pridobila na
razpisu ARRS, ostalo pa iz sredstev MF, članarin in sponzorjev. (Tabela 7)
o

CMK je sodelovala v konzorcijih za dostop do revij SciDirect, Wiley, Sage in Taylor &
Francis. Uporabnikom je preko lastne in konzorcijske nabave zagotovila dostop do 6.177
revij, skupaj z zbirkami naročenimi za UL pa je v bazi Linksolver dostopno 11.702 revij z
različnih področjih znanosti.

o

Obnovila je naročila na podatkovne baze: Medline, Dentistry and Oral Sciences Sources
in DX Plain. Zaradi pomanjkanja sredstev je odpovedala bazo Embase, zaradi nizke
uporabe pa bazi PsychInfo, Best Practice in Primal Pictures.

o

Za nakup v letu 2017 je izvedla dva javna razpisa: nakup revij za abonma 2017 in nakup erevij založnika Lippincott Wiliams @ Wilkins.
Revije in podatkovne baze

2015

Prirast (naslovi)
Revije CMK (tiskane + elektronske)
E-revije (vklj. s konzorcijskimi)
Podatkovne baze
Nakup (naslovi)
Tiskane revije
E-revije
Podatkovne baze
Poraba sredstev (abonma 2015/2016)

2016

Razlika (%)

787
6.341
8

694
6.177
4

-12%
-3%
-50%

101
472
8

101
442
4
391.365 €

0%
-6%
-50%
-7%

421.308 €

Tabela 7. Prirast in nakup revij in podatkovnih baz ter poraba sredstev
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Monografije in učbeniki
CMK zbirko učbenikov gradi v sodelovanju z učitelji MF, upošteva tudi želje študentov. V letu 2016 je
pridobila 1.244 enot (59% več) tiskanih monografij. Osnovno učno gradivo zagotavlja za 15% vpisanih
študentov. Za podporo študiju CMK nudi 110 e-knjig, pomembna novost so e-učbeniki za patologijo,
fiziologijo, farmakologijo in patofiziologijo v okviru Elsevier E-library. V okviru zbirk dostopnih za UL je
na voljo okoli 3.500 e-knjig z različnih znanstvenih področij. Za nabavo je bilo porabljenih 37.549 €,
večina za e-knjige in učbenike. (Tabela 8)
Monografije

2015

Prirast (enote)
Monografije CMK skupaj
Učbeniki
Nakup (enote)
Monografije skupaj
Učbeniki
E-knjige
Poraba sredstev

2016

Razlika (%)

784
302

1.244
126

59%
-58%

234
99
102
47.620 €

218
108
110
37.549

-7%
9%
8%
-21%

Tabela 8. Prirast in nakup monografij ter poraba sredstev CMK
o

Celotna zbirka tiskanega in elektronskega učnega gradiva je na portalu CMK dosegljiva v
katalogu učbenikov. Redno izhajajo knjižne in študijske novosti.

o

Laični javnosti je namenjena zbirka poljudno strokovne literature, dostopna na portalu.

o

Na dekanatu MF knjižnica tekoče ureja in posodablja razstavo učnega gradiva MF 1919 –
danes.

Obdelava gradiva
CMK vse pridobljeno tiskano in elektronsko gradivo s postopkom bibliografske in vsebinske obdelave
vključi v računalniški katalog sistema COBISS, v katerega se vsako leto zajame tudi nekaj
pomembnega starejšega gradiva, ki računalniško še ni obdelano, in sicer predvsem dela MF,
slovenska biomedicinska literatura in pomembne revije. V letu 2016 je poleg obdelave potekal tudi
odpis inventarnih enot zastarelih in poškodovanih gradiv.
Vodenje bibliografij raziskovalcev in svetovanja naročnikom glede vnosa bibliografij sodi med redne
storitve knjižnice.
Redno so potekale aktivnosti za hrambo in zaščito knjižničnega gradiva v skladu s standardi.

Kadri
o

V CMK sta se zaposlila dva nova sodelavca: Igor Nekrep, diplomirani biolog, namesto
upokojene sodelavke, in bibliotekarka Polona Šubelj, namesto sodelavke na porodniškem
dopustu.

o

Zaposleni so se izobraževali na delavnicah, tečajih, strokovnih izpopolnjevanjih in
kongresih, kjer so nadgrajevali znanja, veščine in skrbeli za osebno rast.

o

Vesna Cafuta se je s posterjem z naslovom Exploring perceptions and attitudes toward
Open Access among medical researchers at the University of Ljubljana udeležila
mednarodne konference EAHIL v Sevilli.
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Prostori, oprema
o

UO MF je odobril sredstva za adaptacijo skladišča in varnostno opremo gradiva za
potrebe prostega dostopa do učbenikov za potrebe študentov. MF je zagotovila nov
prostor za skladišče gradiva.

o

Izvedli smo adaptacijo sejne sobe, prenovili stole v čitalnicah in postavili nov informacijski
pult na izposoji revij.

o

Za potrebe davčnih blagajn smo kupili dva nova termična tiskalnika.

o

Podaljšali smo licenco za EzProxy za potrebe oddaljenega dostopa. MF je podaljšala
dostop do programa za preverjanje podobnosti Turnitin in kupila licenco EndNote
SiteLicence za potrebe zaposlenih in študentov. Oba programa administrira CMK.

o

Uporabniki so si v CMK lahko ogledali razstavo slik s humanitarno medicinske odprave
Majiwa 2015, Kenija.

o

Uvedli smo elektronsko evidenco delovnega časa z opremo Špica AllHours.

Sodelovanje
o

Vsako leto poteka aktivno sodelovanje z Odborom za Založništvo in knjižnično dejavnost
MF, kateremu CMK predstavi poročilo in plan dela. Dobro sodelovanje poteka z vsemi s
službami dekanata, dekanom in tajnico fakultete. Fakulteta redno zagotavlja sredstva za
nabavo gradiva in investicijska dela.

o

Sodelovanje z Medical Student Journal Club - MSCJ omogoča redno obveščanje o njihovih
dejavnostih v knjižnici. CMK objavlja aktualne novice za študente v tedenskem glasilu
Newsletter, ki ga izdaja DŠMS.

o

CMK je aktivno sodelovala v Komisiji za razvoj knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani, ki
jo vodi predstojnica CMK (predsednica), in njenih delovnih skupinah (DS): DS za
pridobivanje virov, DS za cenik knjižničnih storitev, DS za pravne zadeve, DS za
medknjižnično izposojo, DS za COBISS, DS za digitalno knjižnico UL in DS za Študentsko
areno. V okviru komisije in DS so potekala prizadevanja za povečanje kakovosti in
razvojne naravnanosti knjižničnega sistema UL.

o

Sodelovanje z nekaterimi splošnimi knjižnicami je spodbudilo organizacijo aktivnosti v
zdravstvenem kotičku.

o

Sodelovanje je potekalo tudi s slovenskimi biomedicinskimi knjižnicami, ki se je konec leta
2016 zaključilo z delovnim sestankom in v delovnih telesih Združenja bibliotekarskih
društev Slovenije (ZBDS).

o

Nana Turk sodeluje v uredništvu Zdravniškega vestnika.

Zaključek
CMK je v letu 2016 uspešno opravljala svoje poslanstvo, skrbela je za kakovosten izbor tiskanih in
elektronskih virov in ustrezno informacijsko podporo dejavnostim MF. Prizadevala si je za
izboljševanje in razvoj sodobnih storitev po meri uporabnikov, še posebej za potrebe študentov in
zaposlenih na MF. CMK je kakovosten ponudnik informacijskih storitev za različne skupine
uporabnikov iz vse Slovenije.
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Objavljena in izvedena dela
Cafuta V, Turk N, Rožić A.
Exploring perceptions and attitudes toward Open Access among medical researchers at the
University of Ljubljana. Poster session presented at: Knowledge, Research, Innovation...eHealth. 15th
EAHIL conference; 2016 Jun 6-11; Seville, Spain. Seville: EAHIL, 2016. Dostopno na:
http://www.bvsspa.es/eahil2016/wp-content/uploads/2016/06/P28p.pdf
Cafuta V, Turk N, Rožić A.
Pogledi raziskovalcev na odprti dostop in vlogo Centralne medicinske knjižnice na Medicinski
fakulteti Univerze v Ljubljani. Prispevek predstavljen na: Upravljanje znanja v knjižnicah.
Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije; 2016 sep 19-20; Maribor. Izvleček
dostopen na: http://www.zbdszveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_cafuta2016.pdf
Nekrep I.
Vodič »Uporaba in namestitev programa EndNote za MF«. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2016.
Dostopno na: http://uni-lj.beta.libguides.com/endnote
Rožić A, Turk N.
Trends in Slovenian helath science librarianship, 2006-2016. Health information and libraries journal
2016; 33(4):332-333. Dostopno na: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12154/full
Rožić A, Tržan-Herman N, Cafuta V.
Iskanje zdravstvenih informacij. Delavnica za splošne knjižnice; 2016 apr 21; Medicinska fakulteta,
Ljubljana.
Turk N.
Sprememba sloga citiranja v Zdravniškem vestniku = Change of citation style in Zdravniški vestnik.
Zdravniški vestnik 2016; 85(2): 81-82
Centralna medicinska knjižnica.

Rezultati ankete o zadovoljstvu uporabnikov s ponudbo Centralne medicinske knjižnice (CMK),
izvedene v letu 2016. Dostopna na:
http://www.mf.uni-lj.si/media-library/2017/01/8085f5a0eec98f8dd55ac806f7b7298f.pdf
Centralna medicinska knjižnica: viri in storitve. Predstavitev na: 19. Schrottovi dnevi, 2016 mar 18-19;
Ljubljana.
Centralna medicinska knjižnica: viri in storitve. Predstavitev na: 47. Plečnikov memorial ; 2016 dec 8;
Medicinska fakulteta, Ljubljana.
Centralna medicinska knjižnica: viri in storitve. Predstavitev na: Peventiva v otroškem in mladinskem
zobozdravstvu - dobra klinična praksa; 2016 apr 21; Medicinska fakulteta, Ljubljana.
Izvedeni tečaji:
o

Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani: hitro iskanje biomedicinskih informacij za
raziskovalno in strokovno delo

o

Iskanje informacij v Ovid Medline: začetni tečaj

o

Iskanje literature v Ovid Medline: nadaljevalni tečaj

o

Osnove iskanja medicinske literature: spoznajmo PubMED
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o

Iskanje relevantne literature v sistemu PubMED: nadaljevalni tečaj

o

Iskanje slovenske medicinske literature: Katalog CMK, Biomedicina Slovenica

o

Kdo vas citira? Web of Science, Google Scholar, Scopus

o

Mendeley - orodje za urejanje referenc in medsebojno povezovanje

o

Program za urejanje referenc in citiranje EndNote Site License: začetni tečaj

o

Program za urejanje referenc in citiranje EndNote Site License: nadaljevalni tečaj

Informativne zloženke CMK:
Centralna medicinska knjižnica: povezujemo znanje in ljudi (informativna brošura), Cenik storitev
CMK, Knjižnični red, Pogoji uporabe e-virov, Servis Subito, Katalog CMK, Digitalna knjižnica, Medline
Plus, Pubmed, E-knjige, E-revije, Izobraževalni tečaji, Access Medicine, Medknjižnična izposoja,
Loansome Doc, Ovid Web Gateway, Infuzija medicinskega znanja za študente, Dentalna medicina v
CMK
Objave na portalu CMK:
o

Izbor e-priročnikov za študij, Seznam slovenskih biomedicinskih revij, Katalog učbenikov,
Poljudna dela v CMK, Knjižne novosti;

o

Zbirke spletnih povezav: Medicinska področja, Zdravje za vse, Seznam slovenskih
biomedicinskih knjižnic, Zbirke e-priročnikov

o

Podportali: Za zdravnike, Za zobozdravnike, Za študente, Za tuje študente, Stalno
izobraževanje, Strokovne smernice, Slovenske strokovne smernice, Mobilna CMK, Odprti
dostop v biomedicini, O uporabi in namestitvi programa EndNote za MF

Centralna medicinska knjižnica.

Razstava učnega gradiva MF od 1919 do danes. (Stalna razstava na dekanatu MF)

Predstojnica CMK
mag. Anamarija Rožić, dr.med.
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