OSREDNJA HUMANISTIČNA KNJIŽNICA FILOZOFSKE FAKULTETE
KNJIŽNICA ODDELKA ZA MUZIKOLOGIJO
Z vpisom na Filozofsko fakulteto postanete člani Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete, ki
združuje 19 knjižnic 21 oddelkov.
KRATKA NAVODILA ŠTUDENTOM OB OBISKU KNJIŽNICE ODDELKA ZA MUZIKOLOGIJO
Ob vstopu v knjižnico predložite veljavno študentsko izkaznico.
PRIROČNA KNJIŽNICA
Brez nadzora bibliotekarja lahko pregledujete klasične kataloge, gradivo priročne knjižice,
koristite prostore čitalnice in računalnike. Internet lahko uporabljate za iskanje gradiva po javno
dostopnem katalogu COBISS, za pregledovanje spletne glasbene enciklopedije The New Grove
Dictionary of Music and Musicians (2. izd.) ter za poslušanje glasbe. Grove Music Online, RILM,
RISM in glasbene posnetke Naxos Music Library lahko pregledujete tudi z drugih lokacij, ko
uredite članstvo v Narodni in univerzitetni knjižnici (brez plačila članarine).
vzeto s spletnih strani http://www.nuk.uni-lj.si/vstop.cgi
Glasbeni posnetki

Naxos Music Library

Muzikologija/ znanstvena bibliografija

RILM Abstracts of Music Literature

Enciklopedija muzikologije

Grove Music Online

Seznami glasbenih tiskov, rokopisov
in zvočnih posnetkov

International Bibliography of Printed Music, Music Manuscripts and
Recordings , Repertoire International des Sources Musicales Serie
A/II Manuscrits musicaux apres 1600

V prostem dostopu so postavljene tekoče slovenske in tuje glasbene revije, ki jih ne izposojamo
na dom. Prav tako so zgolj za čitalniško izposojo dostopni zvočni in video posnetki za
poslušanje v knjižnični fono-videoteki. Knjižno gradivo, ki je postavljeno v priročni knjižnici, je
dostopno v čitalnici in se ne izposoja na dom. Manjše število tega gradiva lahko kopirate v
knjižnici v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (UL RS št.21/1995, str. 15851606). Cena kopije je 10 SIT. Knjižnično gradivo, ki ni bilo natisnjeno, ni dovoljeno kopirati (npr.
diplomske naloge in drugo).
Za poslušanje glasbe in igranje na klavinovo si izposodite slušalke, ki jih po uporabi vrnete
bibliotekarju. Preden zapustite knjižnico, bibliotekarju prinesete vse gradivo, ki ste ga
pregledovali, da ga bibliotekarja vneseta v računalnik za vodenje statistike izposoje v oddelčni
čitalnici. Prosimo vas, da omenjeno gradivo vrnete na isto mesto ter dvignete študentsko
izkaznico.
koristne spletne povezave:
www.grovemusic.com
www.cobiss.si
www.nuk.uni-lj.si

Glasbena enciklopedija – GROVE MUSIC ON LINE
sistem COBIS
Nacionalna in univerzitetna knjižnica, glej INFORMACIJSKI VIRI in glasba

KATALOGI
Prostor Knjižnice Oddelka za muzikologijo ne omogoča prostega pristopa do gradiva. Za iskanje
in naročanje gradiva je zato potrebno uporabljati knjižnične kataloge v listkovni in računalniški
obliki. Knjižna gradiva imajo lokacijsko številko – signaturo, ki jo je ob naročanju potrebno
navesti (MUZ A 342; MUZ 213; MUZ B 93). Pri glasbenih posnetkih ločujemo v klasičnem
katalogu naslednje signature: CD za zgoščenke; A za vinilne male in srednje plošče, B in C za
vinilne LP plošče; M in m za magnetofonske trakove, npr. CD 356. Pri notnem gradivu je
potrebno po katalogih poiskati oznako formata (80 za študijske partiture; 40 večji format; fo za
največje formate). Pri iskanju gradiva je potrebno dopolnjevati oba kataloga, saj je določeno
gradivo dostopno samo v enem izmed obeh katalogov:
LISTOVNI KATALOG 1965-2000
abecedni imenski katalog (AIK)
abecedni stvarni katalog (ASK)
abecedni katalog notnega gradiva
abecedni katalog glasbenih posnetkov
RAČUNALNIŠKI KATALOG po letu 2005; s postopnim vnašanjem retrospektive

IZPOSOJA NA DOM
Izposoja v knjižnici Oddelka za muzikologijo je delno avtomatizirana. Za gradivo, ki ni
opremljeno s črtno kodo, je treba izpolniti zadolžnico.
Rok izposoje za knjižno gradivo je 1 mesec, notno gradivo 14 dni; gradivo ki je starejše od 50
let je dostopno samo za čitalniško izposojo.
Izposojevalni rok se lahko podaljša osebno, po telefonu, po telefonskem odzivniku (bibliofon)
ali preko COBISS/OPAC (za pridobitev gesla glej informacije na oglasni deski). Če je gradivo
izposojeno, se lahko rezervira osebno ali po telefonu. Po preteku izposojevalnega roka
pošljemo pisni opomin. Uporabnik mora poravnati stroške opomina in zamudnino po veljavnem
ceniku. Uporabnik je odgovoren za izposojeno gradivo. Poškodovano (strgano, podčrtano,
popisano …), oz. izgubljeno gradivo mora nadomestiti oz. poravnati odškodnino po veljavnem
ceniku.
BIBLIOFONSKI ŠTEVILKI: 031 / 90 90 28 in 01 / 563 49 28
PODALJŠEVANJE PREKO SPLETA: http://www.cobis.si

URNIK IZPOSOJE IN ČITALNICE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK

9-13
9-13
9-17
9-13
9-13

KONTAKTNI OSEBI
Lidija Podlesnik, univ. dipl. muz. in prof. gl.
Peter Grum, univ. dipl. geog. in muz.

INFORMACIJE
Telefon: 01 241 1440
Spletna stran: http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/muzikologija/knjiznica.htm
E-naslov: ohk.muz@ff-uni-lj.si
Pripravila Lidija Podlesnik.

Ljubljana, november 2005

