Mrežnik je portal več kot 200 izbranih informacijskih virov,
ki so namenjeni iskanju znanstvene, strokovne in študijske
literature. Prosto in odprto dostopni viri so na voljo vsem
obiskovalcem portala, licenčni pa izven prostorov knjižnic
(prek oddaljenega dostopa) le članom knjižnic Univerze v
Ljubljani, CTK in NUK po predhodni prijavi. Nekateri licenčni
viri so na omenjeni način dostopni le študentom in osebju
UL. Viri, do katerih je možen oddaljen dostop in pogoji
dostopa, so zbrani na posebnem seznamu.

mEga iskalnik NUK omogoča na enem mestu hitro in preprosto
iskanje člankov, knjig in drugega gradiva iz kataloga NUK ter številnih
drugih bibliografskih zbirk, kot tudi iskanje in prebiranje celotnih
besedil člankov, e-knjig in enciklopedij iz zbirk ponudnikov kot so:
EBSCOHost, dLib, EMERALD, SAGE, Oxford UP, JSTOR, Springer, Wiley,
OAIster, OAPEN Library itn. Možna je tudi izposoja elektronskih knjig.
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omogoča študentom in zaposlenim na UL uporabo več kot 100
naročniških virov tudi z lokacij izven knjižnic UL. Drugi člani
omenjenih knjižnic pa na tak način lahko uporabljajo del teh
virov, tako npr. člani NUKa, ki niso študenti ali zaposleni na UL,
več kot 50. Podrobnosti dobite na:

Center za informacijske storitve (CIS) je skupaj z Informacijskim
središčem (IS) osrednji oddelek NUK, kjer:



http://mreznik.nuk.uni-lj.si/viri/po-pogojih-dostopa
Oddaljen dostop lahko uporabljajo: člani Narodne in
univerzitetne knjižnice, Centralne tehniške knjižnica Univerze v
Ljubljani in člani knjižnic naslednjih fakultet Univerze v Ljubljani:
Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Akademije za
likovno umetnost, Akademije za glasbo, Biotehniške fakultete,
Ekonomske fakultete, Fakultete za arhitekturo, Fakultete za
družbene vede, Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za
farmacijo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za pomorstvo in
promet, Fakultete za računalništvo in informatiko, Fakultete za
socialno delo, Fakultete za strojništvo, Fakultete za šport,
Fakultete za upravo, Filozofske fakultete, Medicinske
fakultete, Naravoslovnotehniške fakultete, Pedagoške
fakultete, Pravne fakultete, Teološke fakultete, Veterinarske
fakultete in Zdravstvene fakultete.
Za prijavo sta potrebna veljavna številka izkaznice in geslo. Geslo
je isto, kot se uporablja v sistemu COBISS za npr. elektronsko
naročanje gradiva, pregled izposojenega gradiva itn. V primeru,
da si gesla še niste izbrali ali pa to ne deluje, se oglasite v eni od
omenjenih knjižnic.
Za iskanje gradiva priporočamo tudi uporabo mEga iskalnika
NUK, ki omogoča sočasno iskanje po celotnih besedilih
elektronskih revij in knjig iz zbirk številnih ponudnikov
(EBSCOHost, ScienceDirect, Web of Science, JSTOR, EMERALD,
SAGE itn.), med drugim tudi dLiba in kataloga NUK. Vsi
uporabniki (tudi nečlani) lahko v iskalniku iščejo in prebirajo
celotna besedila v prosto dostopnih virih; Vsi člani naše knjižnice
lahko uporabljajo prosto dostopne vire in večino naročniških
virov; študenti in zaposleni na UL, ki so člani naše knjižnice, pa
->
lahko uporabljajo vse vire.








posredujemo informacije o gradivu v NUK in drugih
knjižnicah v Sloveniji ter po svetu;
svetujemo in pomagamo pri samostojnem iskanju
informacij in literature;
opravljamo zahtevnejše tematske in retrospektivne
poizvedbe;
odgovarjamo na vaša vprašanja, ki jih uporabniki zastavijo
osebno, prek telefona, prek spletnega obrazca „Vprašajte
NUK“ in/ali referenčnega servisa „Vprašaj knjižničarja“;
izvajamo izobraževalne tečaje za iskanje po računalniškem
katalogu in elektronskih informacijskih virih;
lahko uporabljate elektronsko in avdio-video (AV) gradivo,
ki ga predhodno naročite v prostoru za vpis in izposojo;
dve delovni postaji za zahtevnejša študijska opravila
(pisanje seminarskih ali diplomskih nalog itn)
je na voljo obsežna referenčna zbirka z enciklopedij,
slovarjev, imenikov, leksikonov, bibliografij, atlasov ipd.

V Informacijskem središču (IS) so na voljo samopostrežni
tiskalnik (printbox), samopostrežni kopirni stroj in 19
terminalov za naročanje gradiva, dostop do interneta,
shranjevanje in tiskanje dokumentov; računalnik za prebiranje
elektronskega obveznega izvoda. Delovna postaja in terminali so
opremljeni s programskim paketom MS Office. Na voljo je tudi
šestnajst (16) študijskih mest. Uporabljate lahko brezžična
omrežja NUK, Eduroam in Libroam.

Lokacija pritličje:
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8. – 20.
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Sre.

8. – 20.

9. – 18.

Opozarjamo vas, da je potrebno spoštovati določila licenčnih
pogodb, ki so jih knjižnice sklenile s ponudniki informacijskih
virov. Dovoljena je samo uporaba za osebne namene.

Čet.

8. – 20.

9. – 14.

Pet.

8. – 20.

9. – 14.

Podrobnejša navodila so dosegljiva na spletni strani

Sob.

9. – 14.
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