Knjižnica UL PeF

Predstavitev časopisne čitalnice Knjižnice UL PeF
Opis
Tečaj je namenjen predstavitvi časopisne čitalnice Knjižnice UL PeF in njenih storitev
(izposoja visokošolskih del, izposoja revij v čitalnico, e-dostop do naročenih e-revij, pomoč
pri iskanju virov, informacijsko opismenjevanje uporabnikov, kopiranje člankov).
Trajanje: 30-45 min
Razpisani roki: oktober, november za skupine študentov, enkrat mesečno za ostale
Namenjen je študentom, zaposlenim UL PeF, drugim obiskovalcem in gostom Knjižnice UL
PeF.

Cilji
Cilj predstavitve časopisne čitalnice je uporabnikom predstaviti storitve časopisne čitalnice in
jih usposobiti za samostojno uporabo nekaterih njenih storitev. Cilji predstavitve so, da
uporabniki:
• poznajo prostore in prednosti časopisne čitalnice,
• poznajo temeljne revije s pedagoškega področja,
• vedo, katere revije z njihovega področja so na voljo v časopisni čitalnici,
• vedo, da je velika večina revij dostopnih tudi v elektronski obliki in poznajo način, na
katerega lahko dostopajo do člankov v polnem besedilu,
• poznajo značilnosti revij in razlike med revijo in zbornikom,
• znajo na učinkovit način iskati vire,
• znajo poiskati in opredeliti podatke za pripravo literature (revije in visokošolska dela), ki
jo iščejo,
• poznajo dodatne storitve in izobraževanja, ki so na voljo v Knjižnici UL PeF.

Vsebine
1. Lokacija in odprtost (8.00 – 19.00, sobota zaprto, poletni čas)
2. Prostor:
o računalniki (3), prenosni (2), blokiran dostop do posameznih strani,
o čitalniška mesta (22),
o Wi-Fi EDUROAM in omrežje PeF(geslo: 88888888) za prenosne računalnike in
mobilne telefone,
o klima,
o ločen prostor za miren študij,
o možnost priklopa napajanja za lastne naprave,
o bralniki.
3. Gradivo
o Nabavljanje elektronskih virov in besedilnih zbirk se opravlja v sklopu
konzorcijev COSEC (Emerald, EBSCOhost, SAGE,
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o
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PsycArticles,…) in CTK (ScienceDirect, SpringerLink, Wiley). Posamezne tiskane
naslove revij pa knjižnica UL PeF naroča tudi samostojno.
Našteje in pokaže se lokacija nekaterih osnovnih pedagoških znanstvenih
publikacij: CEPS Journal, Defektologica Slovenica, Didakta, Educa, Pedagoška
obzorja, Preverjanje in ocenjevanje, Revija za elementarno izobraževanje, Socialna
pedagogika, Sodobna pedagogika, Šolski razgledi, Vodenje v vzgoji in
izobraževanju, Vzgoja in izobraževanje.
Pokaže se revije glede na ciljno skupino s posameznega področja:
 pokaže se naročene tiskane revije,
 e-revije: slovenske (opozori se na posebne povezave na dLib),
EBSCOhost, tuje,
 oddaljen dostop.
Pokaže se primere visokošolskih del in razlike med njimi (diplome, magisteriji,
doktorati). Poudari se, da so od leta 2011 v PeFprints (opis in ogled PeFprints s
praktičnimi prikazi).
Predstavitev BIBLOS LIB
Opozori se na signaturo ZZ: skladišče – dostopno šele naslednji dan (nove tudi v
PeFprints, povezava v COBISS/OPAC).

4. Iskanje
o Kako iz seznama literature ugotoviti, katera literatura je članek, knjiga ali zbornik?
o Razlika med lokalnim katalogom in vzajemnim
o Navodila za iskanje diplom
 signatura,
 naslov, letnica, letnik (revije)
o Navodila za iskanje člankov v revijah
o Navodila za iskanje člankov v posamezni reviji
o Pomoč pri uporabi PeFprints
5. Kako poteka izposoja na dom:
o izposojevalni rok visokošolskih del 1 teden,
o podaljševanje (»Moja knjižnica«, rok 1 teden),
o izposoja magisterijev in doktoratov ter revij ni mogoča, če sta dva izvoda je en na
voljo za izposojo,
o trezor za vračanje visokošolskih del,
o postopek rezervacije (izberemo katalog knjižnice UL Pedagoške fakultete,
poiščemo želeno gradivo, izberemo iskani izvod, izberemo izvod za rezervacijo,
vnesemo številko članske/študentske izkaznice in geslo za storitev Moja knjižnica,
pregledamo podatke, počakamo na obvestilo po e-pošti in gradivo prevzamemo na
izposoji),
o bralniki: rok izposoje 21 dni brez možnosti podaljšanja, Dogovor o izposoji
bralnika v Knjižnici UL PeF, Pogoji izposoje.
6. Fotokopiranje člankov
o najprej preverimo, če je na voljo e-verzija
o izposoja revij na dom ni možna
o fotokopiranje člankov iz knjižnice (poudari se pravni vidik)
7. Druge storitve
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o Opozori se na naslednje rubrike na spletni strani knjižnice: Revije, E-viri, Pogosta
vprašanja: Oddaljeni dostop, Informacijska poizvedba.
o (novosti, zanimive povezave)
o pogosta vprašanja in odgovori, navodila za iskanje
o bralniki: rok izposoje, povemo za možnost nalaganja knjig iz BIIBOS LIB
(omenimo, da to lahko naredimo skupaj). Pokažemo seznam že naloženih knjig na
bralnikih. Uporabnike seznanimo z navodili za uporabo bralnikov/navodili za
nalaganje knjig na naši spletni strani.
o naročilo podrobne informacijske poizvedbe (za izdelavo informacijske poizvedbe
potrebujemo: ime in priimek, e-pošto, temo raziskovanja/naloge, ključne besede v
slovenskem in angleškem jeziku)
8. Dodatna izobraževanja (Izobraževanje uporabnikov za iskanje informacij s pomočjo
COBISS/OPAC, Izobraževanje uporabnikov za iskanje po e-virih: začetni, nadaljevalni,
Izobraževanje uporabnikov za uporabo dLib.si, Izobraževanje uporabnikov za uporabo
DiKUL, Delo z bralniki, Izobraževanje za citiranje virov in navajanje virov po APA
standardih)
9. Anketna vprašalnika Knjižnice UL PeF o predlogih za izobraževanje in po udeležbi na
izobraževanju

Oblike in metode dela
Predstavitev v časopisni čitalnici in računalniški učilnici. Odgovori na vprašanja udeležencev.
Oblikovanje nagradnih vprašanj v spletni učilnici. Razdelijo se primeri slovenskih in tujih
revij. Primeri vključujejo delo z revijami.
Za manjše skupine poteka skupinsko delo z e-viri na računalnikih v časopisni čitalnici, za
večje pa v računalniški učilnici.

