Knjižnica UL PeF

Predstavitev spletne strani Knjižnice UL PeF
Opis
Tečaj je namenjen predstavitvi vsebin spletnih strani Knjižnice UL PeF. Uporabniki se
seznanijo s tem, kaj vse lahko najdejo na spletni strani knjižnice.
Trajanje: 30 min
Razpisani roki: oktober, november za skupine študentov, enkrat mesečno za ostale.
Namenjen je študentom 1. letnikov.

Cilji
Cilj predstavitve spletne strani knjižnice UL PeF je uporabnikom pokazati vse informacije o
knjižnici in njenih storitvah na enem mestu in jih usposobiti za samostojno uporabo nekaterih
njenih storitev. Po predstavitvi uporabniki poznajo osnovne podatke o knjižnici (kontaktne
naslove, cenik, odprtost, pogoje in roke izposoje, Pravilnik knjižnice) ter posamezne rubrike:
●
novice,
●
izbranih 10,
●
knjižne novosti,
●
predlogi za nabavo,
●
revije,
●
katalog PeF,
●
COBISS (Moja knjižnica),
●
repozitorij PeFprints,
●
e-viri,
●
oddaljeni dostop,
●
pogosta vprašanja (iskanje, citiranje),
●
zanimive povezave,
●
izobraževanje,
●
knjižnica v Spletni učilnici PeF.

Vsebine
prva stran:
● naslov spletne strani in umeščenost na spletni strani fakultete
● drevesna struktura menijev in vsebine (o knjižnici; vpis in izposoja – podatki
in navodila o izposoji; cobiss – razlika med vzajemno in lokalno zbirko, moja
knjižnica, najbolj brane publikacije)
● podlistki so različni na različnih straneh
2. novice:
● mesto RSS povezave
● pogoste novice z povezavami
● pomoč pri naročanju
3. izbranih 10:
● mesto povezave
● ažuriranje vsak mesec
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vsebina in razlaga povezav na cobiss

revije:
seznam slovenskih revij
seznam tujih revij
seznam revij po področjih - UDK
iskanje in rezultati iskanja
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●
●
●
●
●
●
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podatkovne zbirke
navodila za uporabo oddaljen dostop
druge baze podatkov in drugi informacijski viri
katalog PeF in COBIB
odprti dostop
BIBLOS LIB.
knjižne novosti:
• mesto povezave
• povezave v dokumentu
PeFprints:
● spletni naslov PeFprints
● razlaga, kaj je repozitorij
● povezave v dokumentu
pomoč uporabnikom:
● pogosta vprašanja
● naročilo informacijskih poizvedb
● navodila za: iskanje po katalogu, iskanje knjig, iskanje člankov v zbornikih,
iskanje člankov v revijah, iskanje člankov v posamezni reviji, iskanje diplom,
rezervacijo gradiva, izposojo e-knjig v BIBLOS LIB, uporabo bralnikov,
uporabo EndNote Web
● Youtube kanal Knjižnice PeF – vsi posnetki navodil
zanimive povezave:
• enciklopedije in slovarji
• hitre povezave spodaj, oddaljen dostop, mrežnik NUK
izobraževanje:
• koledar izobraževanj
• podatki o vsebini, kontaktih in možnostih izobraževanja
• individualno izobraževanje
• skupinsko izobraževanje
• anketna vprašalnika
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, Izobraževanje za citiranje virov in navajanje virov
po APA standardih, Delo z bralniki).
anketna vprašalnika Knjižnice PeF o predlogih za izobraževanje in po udeležbi na
izobraževanju

Oblike in metode dela
Predstavitev v računalniški učilnici. Odgovori na vprašanja udeležencev. Oblikovanje
nagradnih vprašanj v spletni učilnici UL PeF.

