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POROČILO O DELU 2011
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 temeljne 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 2011 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 in
učinkoviti ponudbi informacij na spletnem portalu, izobraževanju uporabnikov ter hitri in
kakovostni dobavi dokumentov iz tujine. Pomembno je povečala število čitalniških mest za študente
MF, vzpostavila mobilno učilnico in posodobila programsko in strojno opremo za oddaljen dostop
do digitalne knjižnice.

FINANCIRANJE
Delovanje CMK se je v letu 2011 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
626.037,97 € kot je razvidno iz tabele 1, kar je bilo za 3% manj kot leto prej. Glavni razlog za
spremembo je manjše nakazilo ARRS, ker je bilo 39.344 € od že odobrenih sredstev namenjenih za
neposreden nakup e-revij v okviru konzorcija Springer, v katerega so vključene tudi revije CMK tega
založnika.
CMK je kandidirala na javnem razpisu za sredstva Agencije za raziskovalno dejavnosti RS (ARRS) za
nakup tuje periodike in baz podatkov v letu 2011 ter na podlagi zahtevnih razpisnih pogojev
zasedla drugo mesto. Iz sredstev ARRS je bilo nakazanih 350.748.37 €, kar je 10% manj kot leto
prej.
Prihodki CMK
ARRS
Članarine
Sponzorjii
Sredstva MF za učbenike
Sredstva MF za revije
Strokovna dejavnost CMK
Skupaj

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

2011
350.748,37 €
59.930,64 €
34.282,32 €
34.853,84 €
96.413,35 €
49.809,45 €
626.037,97 €

Tabela 1. Prihodki CMK
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Razlika (%)
-10,09%
17,26%
-12,34%
2,51%
24,07%
-10,22%
-3,31%

Prihodki iz strokovne dejavnosti CMK so se zmanjšali za 10% zaradi zmanjševanja obsega klasičnih
storitev, namenjeni so predvsem pokrivanju stroškov tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja,
izobraževanja, nabava opreme, depoziti v tujino itd.). Prihodki iz članarin so se povečali za 17%
predvsem zaradi povečanega povpraševanja po oddaljenem dostopu do e-virov, ki za avtentikacijo
zahteva aktivno članstvo. Prihodki sponzorjev so se zmanjšali za 12%. 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 ter nekaj novih revij, skupaj v višini 96.413€.
Nabava abonmaja revij in baz za leto 2011 je potekala konec leta 2010 in začetek leta 2011. CMK je
že v letu 2010 izvedla javno naročilo za nakup revij za obdobje 2011-2013. Nakazana sredstva ARRS
so pri nabavi abonmaja revij in baz 2011 pokrila 69% potreb, 31% so zagotovila sredstva MF,
članarine in prispevki sponzorjev.
Nabava učbenikov sodi med pomembne letne cilje in poteka 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 2011 znašala 544.238,37
€ in je razvidna iz tabele 2.
Poraba sredstev
ARRS
Članarine
Sponzorjii
Sredstva MF za učbenike
Sredstva MF za revije
Skupaj

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

2011
350.748,37 €
46.582,38 €
40.159,66 €
34.181,52 €
72.566,44 €
544.238,37 €

Razlika (%)
-10,09%
31,73%
74,38%
8,61%
-3,18%
-1,92%

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. Za bolj kakovostno izvajanje storitev je bilo pripravljenih več delovnih
protokolov.
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 zmanjšalo za 2%, med zaposlenimi na MF za 11% in med študenti MF za 9%, predvsem
zaradi manjše uporabe klasičnih storitev. Zaradi velike uporabe digitalne knjižnice in čitalnice štetje
obiskov preko transakcij v sistemu COBISS ne zadošča, zato se od oktobra 2010 uporablja tudi
števec prehodov, ki je zabeležil večji celoletni obisk knjižnice. Omenjene aktivnosti so razvidne iz
tabele 3.
Zaradi razvoja storitev po meri uporabnikov je v letu 2011 (junij-julij) potekala spletna ankete o
zadovoljstvu uporabnikov CMK, na katero se je odzvalo 212 uporabnikov, med njimi 67%
dodiplomskih študentov. Najpogostejši razlogi za obisk knjižnice so izposoja gradiva, uporaba
čitalnice in računalniške opreme; najpogosteje uporabljajo tiskane knjige in podatkovne baze, skoraj
polovica nikoli ne uporablja e-revij in e-knjig; večina je zadovoljna s prostori, opremo in odprtostjo
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knjižnice, predlagajo več čitalniških in računalniških mest; večina je zelo zadovoljna s storitvami in
osebjem; večina meni, da bodo novi prostori pomembno izboljšali storitve CMK; največ jih je med
predlaganimi razvojnimi usmeritvami izbralo postavitev tihe čitalnice. Glede na rezultate ankete
smo pripravili načrt izboljšav, ki je bil delno realiziran že v letu 2011.
Prijaznejše in hitrejše gotovinsko plačevanje storitev poteka sedaj tudi na izposoji, prej se je
gotovina sprejemala le v kopirnici., na željo uporabnikov je bilo uvedeno negotovinsko plačevanje
storitev s kreditnimi karticami Na izposoji redno poteka razstava novih zanimivih knjig, ki si jih
uporabniki pogosto izposodijo.
Aktivnosti
Aktivni člani CMK
Aktivni člani: študenti MF
Aktivni člani: zaposleni na MF
Novovpisani člani
Obiski knjižnice (števec prehodov)
Obiski v knjižnici (COBISS) in preko OPACa

2010
4.031
2.258
598
790
45.198
29.998

2011
3.942
2.062
535
767
60.857
29.744

Razlika (%)
-2%
-9%
-11%
-3%
35%
-1%

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 12.627 vprašanj, ki so se
v 54% 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 2011 je bilo izposojenih 45.260 enot gradiva, kar je 11% manj kot leto prej (tabela
4). Upad izposoje je predvsem posledica povečane uporabe digitalne knjižnice in oteženega odstopa
do CMK zaradi gradbišča. Obseg medknjižnične izposoje gradiva in dobave dokumentov CMK za
potrebe uporabnikov iz vse Slovenije, ki niso člani knjižnice, je ostal na isti ravni.
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

2010
24.023
13.650
1230
9143
20.958
18.392
2.566

2011
19.814
10.540
859
8.415
19.763
17.775
1988

Razlika (%)
-18%
-23%
-30%
-8%
-6%
-3%
-23%

5.703
3.350
2.357
50.684

5.683
3.679
2.004
45.260

0%
10%
-15%
-11%

Tabela 4. Izposoja, medknjižnična izposoja in posredovanje člankov
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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 73%, in sicer največ pri podatkovnih bazah, med
katerimi se je zelo uveljavila Zbirka e-revij CMK MF v okviru novega orodja Ovid LinkSolver (tabela
5).
Uporaba e-virov
E-revije
Podatkovne baze
E-knjige
Skupaj

2010
105.743
64.173
55.571
225.487

2011
123.873
201.752
64.612
390.237

Razlika (%)
17,1%
214,4%
16,3%
73,1%

Tabela 5. Uporaba e-virov
CMK razpolaga s kakovostno opremo za reprodukcijo svojega gradiva. V letu 2011 je za potrebe
uporabnikov izdelala 66.846 kopij, 106.092 tiskov in 24.700 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.
Udeležilo se jih je 499 slušateljev, ker je 13% več. Bibliotekarji CMK so izvedli 44 ur informacijskega
opismenjevanja za študente 1. letnika v okviru predmeta Biomedicinska informatika in 6 ur za
slušatelje podiplomskega tečaja otroškega in preventivnega zobozdravstva. V okviru študentskega
raziskovalnega kongresa MF je potekala delavnica Osnove biomedicinskega raziskovanja, kjer je
CMK sodelovala s prispevkom Iskanje informacij za raziskovalno delo.
CMK redno organizira usposabljanje uporabnikov za učinkovito uporabo e-virov v obliki tečajev. Čez
vse leto je bilo izvedenih 21 tečajev, katerih se je udeležilo 125 tečajnikov (tabela 6). V okviru
projekta Zdravstveni kotiček je potekala delavnica Iskanje zdravstvenih informacij za informatorje
splošnih knjižnic.
Izobraževanje uporabnikov
Število organiziranih izobraževanj
Število udeležencev izobraževanj
Število vaj za študente
Število tečajev
Število tečajnikov
Število pedagoških ur skupaj

2010

2011
41
441
10
31
143
102

34
499
13
21
125
94

Razlika (%)
-17,1%
13,2%
30,0%
-32,3%
-12,6%
-7,8%

Tabela 6. Izobraževanje uporabnikov
Bibliotekarji so nudili uporabnikom 45 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.
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
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udeležencem strokovnih medicinskih srečanj 15. Schrottovi dnevi in 42. Plečnikov memorial in
zaposlenim na Inštitutu za varovanje zdravja.
Spletna anketa o potrebah po informacijskem izobraževanju med študenti je pokazala, da najbolj
potrebujejo znanja o iskanju dokazov za odgovore na klinična vprašanja, o orodjih Web 2.0 in o
preiskovanju bibliografskih baz.

SPLETNA PONUDBA
Skrb za prijazno in učinkovito uporabo virov in storitev, ki so na voljo na portalu, v digitalni
knjižnici in preko oddaljenega dostopa terja stalno nadgrajevanje spletne ponudbe s sodobnimi
rešitvami. Posodabljanje poteka tudi na portalu Univerze v Ljubljani DIKUL.
Novosti in zanimivosti se v obliki novic redno objavljajo na portalu. Predstavljanje CMK poteka tudi
na 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. Tedensko so se osveževale
novice na prvi strani portala. Stalno je bila prisotna skrb za aktualnost vsebin. Za angleške strani je
na voljo nov sistem, ki omogoča neposredno preslikavo slovenskih strani. Razvijalci portala so
pripravili mobilno verzijo portala MF, ki nudi mobilni dostop do portala CMK. Statistika je
zabeležila enak obisk in manjši upad zahtevanih strani glede na lansko leto(tabela 7).
Portal CMK
Število obiskov
Število strani
Število zahtevkov

2010
73.555
270.490
270.635

2011
74.182
235.815
235.827

Razlika (%)
0,9%
-12,8%
-12,9%

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. Oddaljen dostop
do digitalne knjižnice CMK preko lastnega strežnika je bil posodobljen z novo programsko in
strojno opremo., ki zagotavlja zanesljivejše delovanje. Statistika uporabe oddaljenega dostopa se je
pomembno povečala tudi v letu 2011, in sicer s 46% povečanjem števila obiskov in 28%
povečanjem števila zahtevanih strani.
Oddaljeni dostop CMK
Število obiskov
Število strani
Število zahtevkov

2010
22.253
1.950.347
4.419.263

2011
32.422
2.500.976
6.055.039

Tabela 8. Uporaba oddaljenega dostopa
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Razlika (%)
45,7%
28,2%
37,0%

Zbirka e-revij šteje preko 1600 enot, katerih povezave je potrebno redno posodabljati v več iskalnih
sistemih. Pri tem je v pomoč novo orodje Ovid Linksolver, ki zagotavlja učinkovito upravljanje in
uporabo e-revij ter tudi storitev povezovanja zapisov v bibliografskih bazah z e-revijami in polnim
tekstom člankov.
CMK je uvedla več novosti za prijazno uporabo digitalne knjižnice in oddaljenega dostopa. Hiter
dostop do e-revij in iskanja člankov omogoča rešitev v obliki gumbov »Poišči članek« in »Poišči
revijo«. Na voljo je novo informacijsko orodje za potrebe zobozdravnikov podportal Digitalna
knjižnica za dentalno medicino. Povezave na e-vire so opremljene z ikono, ki nudi kratko
informacijo o vsebini vira.

Portal DIKUL
Integracija iskalnega orodja DiKUL (portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani) na portalu CMK,
ki uporabnikom olajša dostop in preiskovanje e-virov, dostopnih na UL, zahteva redno
posodabljanje. Statistični progam je zabeležil 2.219 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 2011 je bilo v katalogu COBISS inventariziranih 2.972 enot tiskanega gradiva in odpisanih
15.532 enot, predvsem zastarelih knjig. Zbirka tiskanega knjižnega gradiva vsebuje 148.777 enot.
Digitalna knjižnica ponuja 1.625 e-revij, 11 podatkovnih baz in 6.816 e-knjig za področje
biomedicine. Z nakupom je bilo zagotovljenih 2.120 enot tiskanega in e-gradiva.

Revije in podatkovne baze
Zbirka revij zajema naslove v tiskani ali elektronski obliki, nekatere najpomembnejše revije pa so
na voljo v obeh oblikah. Zbirka se po potrebi nadgrajuje z novimi naslovi preko lastne ali
konzorcijske nabave. Prirast revij v CMK je štel 1.327 tiskanih in elektronskih naslovov. Preko
lastne nabave je bilo zagotovljenih 271 tiskanih (- 27%) in 990 elektronskih revij (131% več), ki so
naročene samostojno ali vključene v različne podatkovne baze, kjer se je število e-revij še posebej
povečalo. Nakup podatkovnih baz se je z 10 povečal za naslov Primal Pictures Interactive Anatomy.
Revije in podatkovne baze
Prirast (naslovi)
Revije CMK (tiskane + elektronske)
E-revije: biomedicina (vklj s konzorcijskimi)
Podatkovne baze
Nakup (naslovi)
Tiskane revije
E-revije
Podatkovne baze
Poraba sredstev (abonma 2010/2011)

2010

2011

Razlika (%)

890
1.625
10

1.327
1.628
11

49,1%
0,2%
10,0%

369
427
10
530.072 €

271
990
11
507.466 €

-26,6%
131,9%
10,0%
-4,3%

Tabela 7. Prirast in nakup revij in podatkovnih baz ter poraba sredstev
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Nadaljevalo se je sodelovanje v univerzitetnih konzorcijih za dostop do e-revij, ki skupaj z lastno
ponudbo omogočajo uporabo 1.628 naslovov biomedicinskih e-revij, kar je enako kot leto prej. Za
abonma revij in podatkovnih baz 2011 je bilo porabljenih 507.466 €, kar je 4% manj kot 2010.

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 2011/2012 in ga je potrdila
Študijska komisija MF. CMK zagotavlja pokritost z osnovnimi učbeniki za vsaj 10% vpisanih
študentov, tako je v letu 2011 zagotovila učno gradivo za 21 predmetov učnega programa. Posebno
pozornost je namenila novim predmetom v okviru novega enovitega magistrskega študija. Nabava
učbenikov je potekala po ustreznem postopku javnega naročila, kjer je bil za dobavo izbrane
literature izbran dobavitelj Lex Libris.
V letu 2011 je prirast zaloge monografij znašal 1.353 tiskanih enot (44% več), od tega 565 enot
učbenikov, kar je 61% več kot leto prej (tabela 8). V navedenih številkah so vključeni tudi darovi
knjižnici. Namenska sredstva, v znesku 38.254 €, so bila porabljena za nakup 511 učbenikov in
146 e-knjig. Preko lastne nabave in konzorcijskih zbirk je bilo uporabnikom dostopnih že 6.816
biomedicinskih e-knjig, ki nudijo informacijsko podporo pri študiju in kliničnemu delu.
Monografije
Prirast (enote)
Monografije CMK skupaj
Učbeniki
E-knjige: biomedicina (vklj. s konzorcijskimi)
Nakup (enote)
Monografije skupaj
Učbeniki
E-knjige
Poraba sredstev

2010

2011

Razlika (%)

941
349
1.843

1353
565
6.816

43,8%
61,9%
269,8%

466
292
124
39.930 €

702
511
146
38.245 €

50,6%
75,0%
17,7%
-4,2%

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, kjer so naslovi razvrščeni 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, ki računalniško še ni obdelano, in sicer predvsem dela MF in
pomembne revije. V letu 2011 je poleg obdelave potekal tudi odpis inventarnih enot zastarelih in
poškodovanih gradiv.
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Popis knjižničnega gradiva
V januarju je bil zaključen ročni popis 2. petine knjižničnega gradiva, za odpis je bilo predlaganih
14.463 enot zastarelih monografij in so bile po odobritvi Upravnega odbora MF izločene iz zbirke.
V decembru (1. – 16.12.2011) je potekal ročni popis 3. petine knjižničnega gradiva, v katerem so bile
popisane serijske publikacije z naslovi od A do Č. Popisanih je bilo 35.936 enot, med popisom je
knjižnica normalno delovala.

KADRI
Zaposleni so pridobivali nova znanja na delavnicah, domačih in tujih kongresih, strokovnih obiskih
in internih seminarjih. Za spoznavanje sodobnih smernic in izmenjavo izkušenj je bilo pomembno
strokovno izpopolnjevanje Stanke Jelenc v medicinski knjižnici Katoliške univerze v Lillu, ki je
potekalo preko izmenjave v okviru projekta Erasmus.
Zaposleni so aktivno, s prispevki sodelovali na naslednjih strokovnih srečanjih:
1. EAHIL Workshop 2011. Active learning and research partners in health, 5th-8th July 2011,
Istanbul, Turkey;
2. Informacijska pismenost v visokem šolstvu, 6. junij 2011, Ljubljana;
3. Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Knjižnica: odprt prostor za
znanje, 20.-22. oktober 2011, Maribor.
Dva sodelavca sta opravila bibliotekarski strokovni izpit, in sicer Mitja Iskrič za diplomiranega
bibliotekarja in Kristina Beganovič za knjižničnega delavca.
V sodelovanju z Zavodom za varstvo pri delu in Službo za varstvo pri delu MF je v teku izdelava
izjave o varnosti z oceno tveganja za CMK. Zaradi velikega števila obiskov v knjižnici je v skladu z
zakonodajo sodelavka Tatjana Skvarč obiskala tečaj prve pomoči.

PROSTORI, OPREMA
Zaradi potreb študentov je CMK zagotovila 17 novih čitalniških mest, skupaj 117, in sicer v
družabnem kotičku in čitalnici., kjer je postavila dodatne stole in mize. Študenti pogrešajo tiho
čitalnico za nemoten študij, ki je v načrtu za leto 2012.
Zaživelo je brezžično akademsko omrežje Eduroam, ki je dosegljivo z vseh čitalniških mest v
prostorih za uporabnike in omogoča uporabo interneta in digitalne knjižnice s prenosnih
računalnikov in mobilnih telefonov uporabnikov.
Uporabnikom je za samostojno delo na razpolago 17 osebnih računalnikov (2 nova sta zamenjala
dotrajana) z dostopom do interneta, licenčnih elektronskih virov, programskega paketa MS Office in
tiskanja na laserski tiskalnik. Poleg tega je CMK za izobraževanje uporabnikov nabavila 4 notesnike,
projektor in projekcijsko platno, ki omogočajo postavitev mobilne učilnice. V letu 2011 je bila za
potrebe knjižničnih delovnih procesov posodobljena računalniška oprema s 3 monitorji in osebnim
računalnikom. Nadaljevalo se je uspešno sodelovanje s firmo Mircom, ki skrbi za vzdrževanje
računalniške infrastrukture.
Pomembni pridobitvi za zaposlene sta nova čajna kuhinja in nova pisarna, kar je omogočila MF.
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V okviru inventure je potekal odpis zastarelega gradiva, ki bo omogočil pripravo prostora za tiho
čitalnico.

SODELOVANJE
Na MF redno poteka sodelovanje z učitelji in študenti pri izbiri gradiva za pedagoški proces in pri
gradnji knjižničnih zbirk. Knjižnični odbor MF spremlja delovanje knjižnice in podpira njen razvoj.
CMK v Komisiji za razvoj knjižničnega sistema UL zastopa biomedicinski krog knjižnic. Sodeluje v
več delovnih skupinah in pri pripravi dokumentov za potrebe knjižničnega sistema UL.
Kot osrednja knjižnica za biomedicino v biomedicinskem krogu slovenskih knjižnic koordinira
nekatere skupne dejavnosti.
Pomemben je začetek plodnega sodelovanja s splošnimi knjižnicami pri pospeševanju zdravstvene
pismenosti občanov. V ta namen je CMK sodelovala pri izvedbi pilotskega projekta Zdravstveni
kotiček, katerega rezultati so pilotski kotički v dveh splošnih knjižnicah in dva objavljena članka.
Sodelovanje poteka tudi v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije v več delovnih telesih.

ZAKLJUČEK
CMK je v letu 2011 uspešno opravljala svoje poslanstvo, skrbela je za kakovosten izbor tiskanih in
elektronskih virov in ustrezno informacijsko podporo dejavnostim MF. Veliko pozornosti je
namenila dobremu zadovoljevanju potreb uporabnikov. Ti vse pogosteje za delo in študij
uporabljajo digitalno knjižnico in oddaljeni dostop, kar se odraža tudi v statistikah uporabe. Zato so
bila v letu 2011 uspešno realizirana prizadevanja za posodobitev računalniške podpore in
prijaznejšo spletno ponudbo z uporabniško naravnanimi orodji. Knjižnica je postala priljubljeno
mesto 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.

OBJAVLJENA IN IZVEDENA DELA
1. Turk N. (2011)
Do open access biomedical journals benefit smaller countries? The Slovenian experience. Health
information and libraries journal, 28: 143-7.
2. Rožić A.(2011)
Iskanje znanstvenih informacij na področju biomedicine za raziskovalno delo.
Med Razgl, 50(Suppl 7): 25-34.
3. Rožić A, Tržan-Herman N, Jakac-Bizjak V. (2011)
Working together for public health. Cooperation of health and public library in Slovenia. EAHIL
Workshop: Active Learning and Research Partners in Health; 5th-8th July 2011; Koc University;
Istanbul. Workshop Programme & Book of Abstracts: 109.
4. Rožić A, Tržan-Herman N, Kodela T & Pevec T. (2011)
Splošne knjižnice za zdravje občanov: rezultati pilotskega projekta. Strokovno posvetovanje Zveze
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bibliotekarskih društev Slovenije. Knjižnica: odprt prostor za znanje, 20.-22. oktober 2011, Maribor.
Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 121-136.
5. Jelenc S. (2011)
Skodelica kave, simpatični Francozi, obisk knjižnic v Lillu in študij medicine: strokovno
izpopolnjevanje na Katoliški univerzi v Lillu, 16. -20. maj 2011. Knjižničarske novice, št. 10: 10-15.
6. Dimec J, Rožić A & Oberč B. (2011)
Informacijska pismenost v medicini: Izkušnje Inštituta za biomedicinsko statistiko in biomedicinsko
informatiko in Centralne medicinske knjižnice. Referat na delavnici: Informacijska pismenost v
visokem šolstvu. 16. junij 2011, Ljubljana.
7. Oberč B. & Turk N. (2011).
Predstavitev CMK na 42. Memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika z mednarodnim
simpozijem »Tumorji v povezavi s človeškimi virusi papiloma«; 1. do 2. december 2011; Medicinska
fakulteta v Ljubljani.
8. Oberč B. & Turk N. (2011).
Predstavitev CMK na 14. Schrottovih dnevih, 11. do 12. marec 2011, Ljubljana.
9. Rožić A, Tržan-Herman N. & Oberč B. (2011).
Delavnica za informatorje splošnih knjižnic. Iskanje zdravstvenih informacij. 6. junij 2011, Ljubljana.
10. Informativne zloženke CMK:
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
11. Objave na portalu CMK:
Seznam licenčnih e-revij, Seznam prosto-dostopnih e-revij, Seznam slovenskih biomedicinskih revij,
Katalog učbenikov, Poljudna dela v CMK, Knjižne novosti, zbirke spletnih povezav: Medicinska
področja, Zdravje za vse, Seznam slovenskih biomedicinskih knjižnic
Predstojnica CMK
mag. Anamarija Rožić, dr.med.
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