Gozdarstvo v času in prostoru
GDK 945.15(045)=163.6

Prenovljeni prostori Gozdarske knjižnice
Gozdarsko knjižnico predstavljajo knjižnični
prostor, knjižnične storitve in knjižnično osebje, ki
jih pomnijo vse generacije študentov gozdarstva.
Ustanovljena je bila leta 1948, kot specialna knjižnica, pri tedanjem Inštitutu za gozdno in lesno
gospodarstvo. Leta 1968 je postala tudi knjižnica
Oddelka za gozdarstvo in s tem prevzela visokošolsko funkcijo. Ko se je leta 1995 omenjenima
ustanoviteljema pridružil tudi takrat ustanovljeni
Zavod za gozdove Slovenije, je postala »osrednja
skupna točka in vez med raziskovalno, pedagoško in operativno vejo slovenskega gozdarstva«
(Koler-Povh in Božič, 2008).
V letu 2018 jo je obiskovalo 357 uporabnikov.
70 % uporabnikov predstavljajo študenti gozdarstva, preostali del pa večinoma zaposleni in
upokojeni raziskovalci iz Gozdarskega inštituta
Slovenije (GIS), Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL (BFGO) in Zavoda za
gozdove Slovenije (ZGS). Na tem mestu velja

poudariti da so, skladno z veljavno Pogodbo o
delovanju Gozdarske knjižnice, vsi zaposleni pri
podpisnikih pogodbe (GIS, BF in ZGS), oproščeni
plačila članarine.
V letu 2010 je bila knjižnica, in z njo uporabniki,
deležna velike spremembe. V nov namenski prizidek zgradbi Oddelka za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire BF UL, je bil preseljen del knjižnične
zbirke in oblikovana je bila Enota BFGO. Gozdarska knjižnica od takrat deluje na dveh lokacijah.
V zgradbi inštituta, na Večni poti 2, je Enota
GIS. Tu se hrani 66 % vsega gradiva. Preostanek,
predvsem študijsko gradivo je uporabnikom na
voljo v enoti BFGO, ki se nahaja na Večni poti
83, v zgradbi fakultetnega oddelka za gozdarstvo.
Danes knjižnica hrani 36.628 enot gradiva, od
tega 25.005 knjig, 11. 338 enot revij in 285 enot
na drugih nosilcih. 77 % gradiva je bibliografsko
popisanega, podatki pa so dosegljivi v prosto
dostopnem računalniškem katalogu COBISS+

Slika 1: Gozdarska knjižnica, enota GIS pred prenovo (foto: M. Peteh, L. Žižek Kulovec)
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(https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search). V Zbirki
posebnega strokovnega gradiva knjižnica hrani
1.974 diplomskih del, 257 magistrskih del in
193 doktorskih disertacij (seznam je dosegljiv
na povezavi Digitalne knjižnice BF http://www.
digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo.htm).
Omeniti moramo tudi hrambo 2.800 elaboratov
in poročil raziskovalcev GIS in BFGO, od katerih jih je 530 bilo digitalizirali v okviru projekta
EUFORINO med letoma 2015 in 2016 in so danes
prosto dosegljivi v repozitoriju SciVie-DiRROS
(http://dirros.openscience.si/info/index.php/slo/).
Konec leta 2018 je na vrsto za prenovo prišla
tudi enota GIS. Zaradi razvoja založništva (večina
revij je dostopnih v e-obliki), velike in časopisne
čitalnice v Enoti BFGO (kjer je 27 od 50 čitalniških
mest opremljenih računalniki), smo ob prenovi v
Enoti GIS obdržali le dve čitalniški mesti. Kljub
zmanjšanju površine knjižnice (del prostora je
preoblikovan v samostojno sejno sobo), smo z
ustrezno postavitvijo novih namenskih knjižnih

polic, uspeli ohraniti dovolj prostora za vso gradivo
in funkcionalno razporeditev prostora samega.
Gozdarska knjižnica, kot kulturni hram gozdarske stroke, je odprta vsem uporabnikom od
ponedeljka do petka; enota BFGO med 8. in 15.
uro, enota GIS pa med 12. in 15. uro.
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Maja Peteh, vodja Gozdarske knjižnice

Slika 2: Gozdarska knjižnica, enota GIS, po prenovi
(konec leta 2018) (foto: M. Peteh, L. Žižek Kulovec)
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Slika 3: Gozdarska knjižnica, enota GIS, po prenovi (konec leta 2018) (foto: M. Peteh, L. Žižek Kulovec)

Slika 4: Gozdarska knjižnica, enota GIS, po prenovi (konec leta 2018) (foto: M. Peteh, L. Žižek Kulovec)
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