Knjižnica UL PEF

Izobraževanje uporabnikov za iskanje inf ormacij s pomočjo
COBISS+
Opis
Tečaj je namenjen predstavitvi sistema COBIB.SI s poudarkom na lokalnem katalogu
Knjižnice UL PEF.
Trajanje: 30–45 min
Razpisani roki: oktober, november za skupine študentov, enkrat mesečno za ostale
Namenjen je študentom (do 20) in drugim zainteresiranim študentom

Cilji
Cilj predstavitve iskanja informacij s pomočjo COBISS+ je uporabnike usposobiti za
samostojno iskanje gradiva. Uporabniki spoznajo:
• sistem COBISS+,
• mobilno aplikacijo mCOBISS,
• razlike med lokalnim katalogom in vzajemno zbirko,
• različne načine iskanja,
• dostopnost gradiva,
• pomen signature in iskanje lokacije gradiva,
• dostop do navodil na spletni strani Knjižnice UL PEF,
• storitev Moja knjižnica,
• storitev Košarica,
• naučijo se samostojno iskati gradivo v katalogu in ga najti na policah.

Vsebine
osnove:
• kaj je COBISS+ in čemu je namenjen
• mCOBISS (potisna obvestila)
• pregled storitev, dostop (povezave na spletni strani Knjižnice UL PEF) in
odjava iz sistema
• pomoč
2. podatkovne zbirke:
• vzajemna zbirka (splošno iskanje, članki)
• lokalna zbirka PEF (lokacija)
• lokalne podatkovne zbirke (katalogi) knjižnic (NUK, druge visokošolske,
splošne)
3. osnovno iskanje
• prednosti enostavnega iskalnega obrazca,
4. izbirno iskanje
• pregled kategorij
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izbor zapisov
le viri z e-dostopom
iskanje po določenem jeziku publikacije
pomembne ključne besede (dipl*, mag*, Prešernova nagrada, ...)
ukazno iskanje
rezultati iskanja:
• kratki in polni zapis
• predmetne oznake
• povezave do e-virov v zapisu (dostop do e-virov, URL naslov)
• kaj storiti, če knjige ni v naši knjižnici (rezervacija, pregled zaloge v drugih
knjižnicah, čitalniška izposoja)
pomen oznak v signaturi (ZZ, II)
iskanje gradiva na polici
opis dostopnosti elektronskih virov in povezava (oddaljen dostop)
košarica (izvoz v EndNote Web)
servis Moja knjižnica:
• pregled izposojenega gradiva in podaljšanje
• rezervacija gradiva
• pregled in sprememba podatkov in gesla
Navodila za iskanje na spletni strani Knjižnice UL PEF:
• Vodič Iskanje gradiva v Knjižnici UL PeF
• Navodila za iskanje člankov v posamezni reviji
• Pogosta vprašanja in odgovori
Dodatna izobraževanja (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)

Oblike in metode dela
Predstavitev v računalniški učilnici. Praktična predstavitev iskanja gradiva v Knjižnici UL
PEF. Odgovori na vprašanja udeležencev. Vaje za študente v spletni učilnici.
Primeri iskanj vključujejo naloge, ki so jih dobili študenti glede na njihovo smer. Knjižničar
glede na smer študija oz. predmetno področje skupaj s študenti pripravi ustrezne poizvedbe.
Pred zaključkom predstavitve gredo udeleženci v knjižnico, kjer jim knjižničar pojasni
razporeditev gradiva v prostem pristopu. Glede na signature, ki so jih poiskali v katalogu,
udeleženci sami poiščejo gradivo na polici.

