CTK

Dijaki SŠTS se v okviru obveznih izbirnih vsebin vsako leto udeležijo vodenega ogleda Centralne tehniške
knjižnice v Ljubljani. Dogodek tradicionalno organizira Valentin Peternel, udeležijo pa se ga dijaki četrtih
letnikov obeh programov poklicnotehniškega izobraževanja in dijaki tretjih letnikov srednjega
strokovnega izobraževanja.
V okviru vodenega ogleda CTK se izvedejo naslednje dejavnosti:


iskanje informacij o lokaciji CTK



orientacija v mestu



seznanitev z zgodovino CTK



seznanitev z osnovnimi informacijami o CTK



seznanitev s pomembnostjo navajanja virov v avtorskih delih












seznanitev s ponudbo storitev CTK
voden ogled oddelkov CTK
seznanitev z načinom vpisa v CTK
spoznavanje načinov iskanja gradiva
spoznavanje načinov naročanje gradiva
podrobnejši ogled oddelka s strokovno literaturo
podrobnejši ogled oddelka s standardi
podrobnejši ogled oddelka s strokovnimi revijami
seznanitev z delovanjem oddelka za mednarodno izposojo
individualni ogled CTK

Najpomembnejše je spoznanje, da je potrebno pri avtorskih delih (seminarskih, raziskovalnih, projektnih,
zaključnih nalogah) navajati zanesljive vire, ki jih je možno dobiti ravno v CTK. V informacijski dobi namreč
dijaki vse prepogosteje posegajo po podatkih iz svetovnega spleta, ki pa velikokrat niso preverjeni in so
lahko nezanesljivi. Dijake moramo navajati k prevzemanju osebne odgovornosti in njenih posledic pri
izdajanju avtorskih in drugih del. Vse prepogosto smo priča dejstvu, da posamezniki zasedejo odgovorna
mesta, na katerih udobno sedijo, uveljavljajo svoje pristojnosti, odgovornostim pa se diplomatsko izogibajo.

Centralna tehniška knjižnica (CTK) Univerze v Ljubljani je visokošolska knjižnica, ki je od leta 2003
pridružena članica Univerze v Ljubljani in predstavlja eno od dveh univerzitetnih knjižnic v okviru
knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani. Njena osrednja naloga je izvajanje knjižnične in informacijske
dejavnosti predvsem za študente, visokošolske učitelje in raziskovalce s področja tehnike in naravoslovja,
vendar je kot javna knjižnica s svojimi informacijskimi viri in storitvami dostopna najširšemu krogu
uporabnikov. Učitelji si prizadevamo, da bi to ustanovo obiskovali tudi dijaki srednjih šol in da bi koristili
strokovno literaturo vsaj pri zaključni nalogi četrte izpitne enote poklicne mature. A kaj ko je svetovni splet
tako vabljiv in ker ''ata Google'' vse ve …

mag. Valentin Peternel

Dijaki SŠTS pred vhodom v CTK

Dijaki SŠTS pozorno poslušajo uvodno predstavitev

Dijaka SŠTS pregledujeta standard SIST ISO 31

In na koncu še poklon Cankarju

