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POROČILO O DELU 2012
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.
V letu 2012 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 razvoju portala, digitalne knjižnice, izobraževanju, informacijskih tehnologij
ter prijazni ponudbi za študente in uporabnike z MF. Na podlagi rezultatov ankete o zadovoljstvu
uporabnikov v letu 2011 je pripravila plan ukrepov za leto 2012, ki ga je v veliki meri uspešno
realizirala. Izvedla je številne adaptacije prostorov za izboljšanje pogojev študija v knjižnici. Dela v
knjižnici so trajala več kot šest mesecev, kar je motilo izvajanje predvsem klasičnih storitev.
Digitalna knjižnica je delovala nemoteno.

FINANCIRANJE
Delovanje CMK se je v letu 2012 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
623.459 € kot je razvidno iz tabele 1, kar je bilo za 0,4% manj kot leto prej.
CMK je kandidirala na javnem razpisu za sredstva Agencije za raziskovalno dejavnosti RS (ARRS) za
nakup tuje periodike in baz podatkov v letu 2012 ter na podlagi zahtevnih razpisnih pogojev
zasedla drugo mesto. Iz sredstev ARRS je bilo nakazanih 390.092 €, kar je 11,2% več kot leto prej.
Prihodki CMK
ARRS
Članarine
Sponzorjii
Sredstva MF za učbenike
Sredstva MF za revije
Strokovna dejavnost CMK
Skupaj

2011
350.748 €
59.931 €
34.282 €
34.854 €
96.413 €
49.809 €
626.038 €

2012
390.092 €
65.745 €
20.391 €
36.000 €
74.188 €
37.043 €
623.459 €

Razlika (%)
11,22%
9,70%
-40,52%
3,29%
-23,05%
-25,63%
-0,41%

Tabela 1. Prihodki CMK
Prihodki iz strokovne dejavnosti CMK so se zmanjšali za 25,6% zaradi zmanjševanja obsega
klasičnih in večje uporabe digitalnih storitev. Ta sredstva so namenjena predvsem pokrivanju
stroškov tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja, izobraževanja, nabava opreme, depoziti v tujino
itd.). Prihodki iz članarin so se povečali za 9,7% predvsem zaradi povečanega povpraševanja po
oddaljenem dostopu do e-virov, ki za avtentikacijo zahteva aktivno članstvo. Prihodki sponzorjev so
se zmanjšali za 40,5%, zaradi zmanjšanja sponzorskih sredstev in prenosa nakazil v leto 2013.
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Obseg namenskih sredstev za pedagoško literaturo pa je bil večji za 3,3%. MF je zagotovila
manjkajoča sredstva za vzdrževanje obsega naročil na tujo periodiko in baze podatkov ter nekaj
novih revij, skupaj v višini 74.188 €.
Nabava abonmaja revij in baz za leto 2012 je potekala konec leta 2011 in začetek leta 2012. CMK je
že v letu 2010 izvedla javno naročilo za nakup revij za obdobje 2012-2013. Nakazana sredstva ARRS
so pri nabavi abonmaja revij in baz 2012 pokrila 70% potreb, 30% 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 2012 znašala 620.550 €
in je razvidna iz tabele 2.
Poraba sredstev
ARRS
Članarine
Sponzorjii
Sredstva MF za učbenike
Sredstva MF za revije
Skupaj

2011
350.748 €
46.582 €
40.160 €
34.182 €
72.566 €
544.238 €

2012
390.092 €
76.240 €
11.455 €
38.550 €
104.213 €
620.550 €

Razlika (%)
11,22%
63,67%
-71,48%
12,78%
43,61%
14,02%

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 in posodobljenih 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. V letu 2012 je bilo
3.804 aktivnih članov, kar je 4% manj, med zaposlenimi na MF za 4% manj in med študenti MF kar
16% več, verjetno tudi zaradi boljših pogojev za študij. Obisk beleži števec prehodov, ki je naštel
27.696. obiskov, kar je 7% manj. Obisk se je zmanjšal v prvi polovici leta zaradi obsežnih
adaptacijskih del, v drugi pa povečal za radi boljših študijskih pogojev. Omenjene aktivnosti so
razvidne iz tabele 3.
Na podlagi rezultatov spletne ankete o zadovoljstvu uporabnikov v letu 2011, v kateri je sodelovalo
67% študentov, je CMK pripravila načrt ukrepov za izboljšanje ponudbe. Uspešno je realizirala
naslednje cilje: nova čitalnica za študente, nov klimatski sistem v knjižnici, namestitev
prezračevalnega sistema v čitalnici in preureditev glavnega hodnika z namestitvijo računalniškega
kioska in razširitvijo družabnega kotička. Izboljšala je tudi ponudbo reprografskih storitev.
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CMK je sodelovala na predstavitvi Raziskave o dostopnosti študijske literature v okviru članic UL, ki
jo je izvedel ŠOU. Iz rezultatov je med drugim razvidno, da študenti MF v CMK dobijo vso iskano
literaturo v 43%, večino literature pa v 48% primerov. To je odličen rezultat, saj 91% študentov
pridobi v CMK skoraj vse, kar potrebuje.
Aktivnosti
Aktivni člani CMK
Aktivni člani: študenti MF
Aktivni člani: zaposleni na MF
Novovpisani člani
Obiski knjižnice
Obiski v knjižnici (COBISS) in preko OPACa

2011
3.942
2.062
535
767
60.857
29.744

2012
3.804
2.386
511
684
53.998
27.696

Razlika (%)
-4%
16%
-4%
-11%
-11%
-7%

Tabela 3. Članstvo knjižnice in obiski
Z obsegom informacijske ponudbe se razvija tudi referenčna dejavnost, ki nudi ustrezno strokovno
podporo pri reševanju informacijskih problemov in uporabi elektronskih virov. Zaposleni so
odgovorili na 9.669 vprašanj uporabnikov in za odgovore porabili 601 uro.

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 2012 je bilo izposojenih 40.918 enot gradiva, kar je 10% manj kot leto prej (tabela
4). Upad izposoje je predvsem posledica povečane uporabe digitalne knjižnice in obsežnih
adaptacijskih del. Obseg medknjižnične izposoje gradiva in dobave dokumentov CMK za potrebe
uporabnikov iz vse Slovenije je upadel za 20% zaradi vse širšega dostopa do elektronskih virov in
varčevalnih ukrepov.
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

2011
19.814
10.540
859
8415
19.763
17.775
1988
5.683
3.679
2.004
45.260

2012
17.029
6.616
434
9979
19.345
16.979
2366
4.544
3.022
1.535
40.918

Razlika (%)
-14%
-37%
-49%
19%
-2%
-4%
19%
-20%
-18%
-23%
-10%

Tabela 4. Izposoja, medknjižnična izposoja in posredovanje člankov
CMK omogoča preko knjižničnega portala dostop do elektronskega gradiva 24 ur na dan 7 dni v
tednu, tudi iz lokacij zunaj MF. Digitalna knjižnica se vse bolj uveljavlja pri uporabnikih, kar se kaže
v velikem obsegu uporabe e-virov. Statistika uporabe e-revij, podatkovnih baz in e-knjig , in sicer
število vpogledov v polna besedila dokumentov ali njihovih delov, se je skupaj povečala za 5,9%,
največji porast pa je bil z 20% zabeležen pri podatkovnih bazah (tabela 5).
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Uporaba e-virov
E-revije
Podatkovne baze
E-knjige
Skupaj

2011

2012

123.873
73.950
49.913
247.736

116.551
89.207
56.472
262.230

Razlika (%)
-5,9%
20,6%
13,1%
5,9%

Tabela 5. Uporaba e-virov
CMK razpolaga s kakovostno opremo za reprodukcijo svojega gradiva, ki jo je nadgradila z novo,
zmogljivo multifunkcijsko napravo. V letu 2012 je za potrebe uporabnikov izdelala 121.092 kopij,
tiskov in 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 se posodabljajo v skladu z razvojem informacijske ponudbe in potrebami
uporabnikom. Izobraževanj se je udeležilo 431 slušateljev, ker je 14% manj, predvsem zaradi
manjšega vpisa novincev. Bibliotekarji CMK so izvedli 40 ur informacijskega opismenjevanja za
študente 1. letnika v okviru predmeta Biomedicinska informatika. Novost je predstavitev CMK na
vajah s spletnim fotovodičem po knjižnici in informativno brošuro za študente. Nova zgibanka v
angleškem jeziku nudi informacije za tuje študente. Na podlagi rezultatov spletne ankete o
izobraževalnih potrebah študentov sta bili organizirani dve izobraževanji: EndNote Web in Uporaba
e-knjig.
CMK redno organizira usposabljanje uporabnikov za učinkovito uporabo e-virov v obliki tečajev. Čez
vse leto je izvedla 24 tečajev, katerih se je udeležilo 119 tečajnikov (tabela 6).
Izobraževanje uporabnikov
Število organiziranih izobraževanj
Število udeležencev izobraževanj
Število vaj za študente
Število tečajev
Število tečajnikov

2011

Število udeležencev individualnega usposabljanja
Število pedagoških ur skupaj

2012
34
499
13
21
125

42
431
10
24
119

Razlika (%)
23,5%
-13,6%
-23,1%
14,3%
-4,8%

110
139

127
170

15,5%
22,3%

Tabela 6. Izobraževanje uporabnikov
Bibliotekarji so nudili individualno informacijske svetovanje 127 uporabnikom, 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.
Pomembna novost je ponudba e-izobraževanj z uporabo videokonferenc in spletne učilnice.
Uspešno so potekala 4 izobraževanja preko videokonferenc, v spletni učilnici Moodle pa je na voljo
več vodičev za informacijsko opismenjevanje študentov. Nov pristop pri izobraževanju je bil zelo
uspešno predstavljen na Posvetovanju visokošolskih in specialnih knjižnic.
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CMK je predstavila svojo informacijsko ponudbo na Schrottovih in Plečnikovih dnevih in izvedla 2
delavnici za Zdravstveni dom Ljubljana.

PORTAL CMK
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.
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.
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. Statistika je
zabeležila manjši upad obiskov in zahtevanih strani glede na lansko leto(tabela 7).
Portal CMK
Število obiskov
Število strani
Število zahtevkov

2011
74.182
235.815
235.827

2012
72.603
215.568
215.584

Razlika (%)
-2,1%
-8,6%
-8,6%

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 uporabo e-virov 7 dni v tednu in 24 ur na dan.
CMK je v okviru baze BMJ Best Practice začela z gradnjo zbirke slovenskih smernic, kjer so sedaj pri
posameznih temah na voljo tako mednarodne kot slovenske smernice. Novost so podportali za
zdravnike in tuje študente ter za strokovne smernice in stalno izobraževanje. Pomembna pridobitev
je organizacija zbirke e-knjig v abecednem in tematskem seznamu.
Učinkovito upravljanje in uporabo e-revij omogoča Ovid Linksolver, ki zagotavlja tudi storitev
povezovanja zapisov v bibliografskih bazah z e-revijami in polnim tekstom člankov ter abecedne in
tematske sezname e-revij. Novost je vključitev abecednega seznama 43.000 e-knjig iz različnih ved,
dostopnih za UL.
Oddaljeni dostop CMK
Število obiskov
Število strani
Število zahtevkov

2011
32.422
2.500.976
6.055.039

Tabela 8. Uporaba oddaljenega dostopa
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2012
29.409
2.551.798
5.420.129

Razlika (%)
-9,3%
2,0%
-10,5%

Oddaljen dostop do digitalne knjižnice CMK preko lastnega strežnika je na voljo vsem uporabnikom
z MF. Uporabniki se še navajajo na novo programsko opremo, zato je statistika zabeležila 25.672
obiskov (12% manj) in hkrati 2.670.939 zahtevanih strani (11% več) (tabela 8).

GRADNJA KNJIŽNIČNIH ZBIRK
CMK vsako leto veliko pozornosti nameni gradnji kakovostne zbirke klasičnih in elektronskih
informacijskih virov. Redno izvaja vrednotenje uporabe nabavljenega gradiva in pripravi letni plan
nabave v skladu s strokovnimi smernicami in potrebami uporabnikov.
V letu 2012 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. CMK je za uporabnike zagotovila 1.262 tiskanih in elektronskih revij, ki jih
nabavlja neposredno pri dobaviteljih ali pa so vključene v baze podatkov. Nadaljevala je sodelovanje
v konzorcijih za dostop do revij SciDirect, Wiley, Sage in v PsychInfo tudi do baz. Skupaj s
konzorcijskimi povezavami zagotavlja elektronski dostop do okoli 1.700 biomedicinskih revij.
Obnovila je naročila na 11 podatkovnih baz in kupila novo BMJ Best Practice za podporo študiju
kliničnih predmetov. Za nabavo tujih revij in baz je CMK porabila 560.365 €, 70% tega zneska je
pokrila s sredstvi, ki jih je pridobila na razpisu ARRS, ostalo pa iz sredstev MF, članarin in
sponzorjev.
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 2011/2012)

2011

2012

Razlika (%)

1.327
2.985
11

1.610
2.914
11

21,3%
-2,4%
0,0%

271
990
11
507.466 €

304
1.192
12
560.362 €

12,2%
20,4%
9,1%
10,4%

Tabela 9. Prirast in nakup revij in podatkovnih baz ter poraba sredstev

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 2012/2013 in ga je potrdila
Študijska komisija MF. V skladu z možnostmi se upoštevajo tudi želje študentov. CMK je pridobila
1.064 enot tiskanih monografij od tega 301 učbenikov, kar je 47% manj kot leto prej tudi zaradi
dražjih izdaj. Prizadeva si zagotoviti pokritost z osnovnim učnim gradivom za 15% vpisanih
študentov. Za podporo študiju je na voljo 146 enot e-knjig, katerih uporaba med študenti raste. Za
nabavo je bilo porabljenih 60.185 €, večina za učbenike in e-knjige. Povečana poraba sredstev je
predvsem posledica plačil dveh naročnin za zbirko e-knjig Access Medicine (za leti 2011 in 2012).
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Monografije
Prirast (enote)
Monografije CMK skupaj
Učbeniki
E-knjige (vklj. s konzorcijskimi)
Nakup (enote)
Monografije skupaj
Učbeniki
E-knjige
Poraba sredstev

2011

2012

Razlika (%)

1353
565
24.421

1064
301
42.949

-21,4%
-46,7%
75,9%

702
511
146
38.245 €

528
256
147
60.185 €

-24,8%
-49,9%
0,7%
57,4%

Tabela 10. 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.
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,
slovenska biomedicinska literatura in pomembne revije. V letu 2012 je poleg obdelave potekal tudi
odpis inventarnih enot zastarelih in poškodovanih gradiv.

Popis knjižničnega gradiva
V januarju je bil zaključen ročni popis 3. petine knjižničnega gradiva, popisanih je bilo 35.936 enot
serijskih publikacij z naslovi revij od A–Č odpis 4.256 enot zastarelih serijskih publikacij.
V decembru (5. – 19.12.2012) je potekal ročni popis 4. petine knjižničnega gradiva, popisanih je bilo
27.000 enot, knjižnica je normalno delovala.

KADRI
Zaposleni so pridobivali nova znanja na delavnicah, domačih in tujih kongresih, strokovnih obiskih
in internih seminarjih po letnem programu.
V CMK se je zaposlila nova sodelavka Vesna Cafuta, diplomirana biologinja.
V sodelovanju z Zavodom za varstvo pri delu in Službo za varstvo pri delu MF je v bila izdelana
izjave o varnosti z oceno tveganja za CMK in pripravljen seznam ukrepov, ki so se že začeli izvajati.
Nana Turk se je preko Cmepius izmenjave udeležila strokovnega izpopolnjevanja v univerzitetni
knjižnici v Varšavi.
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PROSTORI, OPREMA
V knjižnici so več kot pol leta potekala obsežna adaptacijska dela. Prenovljeni so bili: dve pisarni,
glavni hodnik, čitalnica, sejna soba CMK, glavni hodnik in okna v mansardi.
Pomembna pridobitev je nova čitalnica za študente z 20 sedeži , ki je umeščena v prenovljeno
skladišče revij. V CMK je sedaj na voljo 145 čitalniških sedežev.
Največji finančni zalogaj je bila namestitev novega klimatskega sistema za celotno 2. in 3. nadstropje
knjižnice in prezračevalnega sistema v čitalnici.
Postavitev računalniškega kioska s 3 računalniki na glavnem hodniku je novost, ki so jo študenti
zelo dobro sprejeli. Uporabnikom je sedaj v prostorih knjižnice namenjenih 24 računalnikov.
Nova multifunkcijska naprava omogoča kakovostno črno-belo in barvno kopiranje, tiskanje in
skeniranje. Nova storitev je samopostrežno kopiranje, v pripravi je še samopostrežno tiskanje za
uporabnike.

SODELOVANJE
Vsako leto poteka aktivno sodelovanje s Knjižničnim odborom MF, kateremu CMK vsako leto poroča
o delu in načrtih. Dobro sodelovanje poteka z vsemi s službami dekanata, dekanom in tajnico
fakultete. Fakulteta redno zagotavlja sredstva za nabavo gradiva in investicijska dela, ki so bila v letu
2012 še posebej obsežna. CMK je sodelovala pri evalvaciji NAKVIS, ki je potekala na MF za potrebe
akreditacije UL.
CMK je aktivno sodelovala v Komisiji za razvoj knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani 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.
Sodelovanje je potekalo tudi s slovenskimi biomedicinskimi knjižnicami, ki se je konec leta 2012
zaključilo z delovnim sestankom.
Sodelovanje poteka tudi v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije v več delovnih telesih.

ZAKLJUČEK
CMK je v letu 2012 uspešno opravljala svoje poslanstvo, skrbela je za kakovosten izbor tiskanih in
elektronskih virov in ustrezno informacijsko podporo dejavnostim MF. Veliko pozornosti je
namenila zagotavljanju ponudbe po meri uporabnikov, še posebej študentov in zaposlenih na MF.
Rezultat teh prizadevanj so številne izboljšave prostorov in opreme, ki omogočajo boljše pogoje za
študij in prijetnejše okolje za 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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OBJAVLJENA IN IZVEDENA DELA
1. Majcenović D., Oberč B., Turk N., Rožić A. (2012)
Izobraževanje na daljavo: izkušnje v Centralni medicinski knjižnici: Prispevek na 5. posvetovanju
Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice pri ZBDS: Izzivi sodobnih tehnologij;
17.-18.oktober 2012, Ljubljana.
2. Turk N. (2012)
Študijski obisk: "New media in education and professional development of librarians" Varšava, 14.18. maj 2012. Knjižničarske novice, 22 (8): 2-6.
3. Turk N. (2012)
Sofija - Plovdiv – Balchik. Knjižničarske novice, 22 (9): 9-15.
4. Oberč B.& Turk N. (2012)
Predstavitev CMK na 43. Memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika z naslovom «Novosti v
citopatologiji: most med kliniko in diagnostično patologijo«; 6. do 7. December 2012; Medicinska
fakulteta v Ljubljani.
5. Oberč B.& Turk N. (2012)
Predstavitev CMK na 15. Schrottovih dnevih; 16 do 17. Marec 2012, Ljubljana.
6. Oberč B.& Turk N. (2012)
Predstavitev CMK na 17. Slovenskih parodontoloških dnevih z mednarodno udeležbo; 13. in 14.
april 2012, Bled.
7. Rožić A.,Oberč B., Turk N. (2012)
Delavnica Iskanje informacij za Zdravstveni dom Ljubljana; 5.6. in 2.10.2012, Medicinska
fakulteta, Ljubljana.
8. Informativne zloženke CMK:
Cenik storitev CMK, Knjižnični red, Pogoji uporabe e-virov, Servis Subito, Katalog CMK, Digitalna
knjižnica, Medline Plus, Pubmed, Pogosta vprašanja, E-knjige, E-revije, Izobraževalni tečaji, Access
Medicine, MD Consult, Medknjižnična izposoja, Loansome Doc, Ovid Web Gateway, Družinska
medicina v CMK, Dermatologija v CMK: zbirka tiskanih in elektronskih virov, Patologija v CMK, Best
Practice, Infuzija medicinskega znanja za študente
9. Objave na portalu CMK:
Izbor e-priročnikov za študij, Seznam slovenskih biomedicinskih revij, Katalog učbenikov, Poljudna
dela v CMK, Knjižne novosti, zbirke spletnih povezav: Medicinska področja, Zdravje za vse, Seznam
slovenskih biomedicinskih knjižnic
Podportali: Za zdravnike, Za zobozdravnike, Za študente, Za tuje študente
Zbirka slovenskih smernic (v bazi Best Practice)
10. Razstava učnega gradiva MF od 1919 do danes na dekanatu MF

Predstojnica CMK
mag. Anamarija Rožić, dr.med.
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