Knjižnica UL PeF

Izobraževanje uporabnikov za iskanje po e-virih – začetni
Opis
Tečaj je namenjen predstavitvi elektronskih virov, ki so dostopni v Knjižnici UL PeF.
Trajanje: 45 min
Razpisani roki: oktober, november za skupine študentov, enkrat mesečno za ostale.
Namenjen je študentom 1. letnikov.

Cilji
Po predstavitvi udeleženci poznajo:
• uporabo pojma elektronski vir,
• iskalno zahtevo viri z e-dostopom v lokalnem katalogu PeF,
• rubriko E-viri na spletni strani knjižnice,
• rubriko Revije na spletni strani knjižnice,
• možnost uporabe storitve oddaljenega dostopa,
• katalog e-virov UL,
• e-knjige in e-revije v dLib-u,
● druge e-vire (BIBLOS LIB, Enciklopedije in slovarji, PeFprints).

Vsebine
1. Definicije pojmov (e-knjiga, e-revija).
2. Lokalni katalog PeF (izbor zapisov, le viri z e-dostopom, URL dostop).
3. Predstavitev oddaljenega dostopa:
• kaj je oddaljeni dostop,
• nekateri viri so dostopni le iz lokacije PeF,
• kdo lahko dostopa (status), kje se dobi geslo,
• proces dostopa – preko mrežnika NUK (navodila na naši spletni strani).
4. E-viri na spletni strani Knjižnice UL PeF (izbor):
• dLib (e-knjige, časopisje in članki, znanstveno časopisje in članki)
• katalog e-virov UL
• BIBLOS LIB (e-knjige založbe UL PeF)
• Mrežnik NUK (uvod)
• Seznam slovenskih revij
• Seznam tujih revij
• Seznam revij po področjih - UDK
5. Predstavitev drugih e-virov
• PeFprints, o zbirki, spletna Galerija PeFprints, rubrika Naše revije)
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• BIBLOS LIB (spletni portal za izposojo e-knjig slovenskih založb, Založba
UL PeF)
• Enciklopedije in slovarji
6. Dodatna izobraževanja (Predstavitev spletne strani Knjižnice UL PeF, Izobraževanje
uporabnikov za iskanje po e-virih – nadaljevalni, Izobraževanje uporabnikov za
uporabo dLib.si, Delo z bralniki)
7. Anketna vprašalnika Knjižnice PeF o predlogih za izobraževanje in po udeležbi na
izobraževanju

Oblike in metode dela
Predavanja in vaje v računalniški učilnici. Sprotni odgovori na vprašanja udeležencev.
Reševanje nagradnih vprašanj za vaje v spletni učilnici.

