
Kako poiskati 
knjigo v knjižnici 

Oddelka za 
geografijo? 



V COBISS+ poiščemo signaturo knjige: 

 

Signatura Razpoložljivost gradiva 

Signaturo prepišemo na listek in prosimo bibliotekarko, da poišče knjigo, 
 ali pa knjigo poiščemo sami… 



Oznake gradiva 
• Knjige so v knjižnici Oddelka za geografijo postavljene po 

področjih (glej načrt). 
• Področja so v signaturah označena z UDK oznakami (npr. 551.4 

za geomorfologijo). 
• Signatura za želeno knjigo je: 

 
   II   9045   551.4   TOOLS 

 

 
• Na začetku vsake vrste polic s knjigami je seznam področij z 

UDK oznakami, vsako področje pa ima tudi svojo barvno oznako. 
 
 

Format Številka Področje (UDK oznaka) 



 

Področja z barvnimi oznakami na začetku vsake vrste s policami. 

Področje 

UDK oznaka 

Barvna 
 oznaka 



 

Poiščemo polico z ustreznim področjem, UDK in barvno oznako. 
Tudi na knjigah so barvne oznake. 



 
• Na policah so knjige postavljene po velikosti, ki je označena s 

formati III, II in I. Največje knjige so formata III (višina 
hrbta nad 25 cm). Znotraj formatov tečejo številke od manjše 
proti večji, z leve proti desni strani police. Pri nekaterih 
področjih na koncu stoji tudi škatla s separati.  

• Knjige so opremljene z nalepkami. 
 
 
 
 
 

Format 

Področje-geomorfologija 

Oznaka za separate 

Zaporedna številka knjige 



• Poleg področij obče geografije, so knjige postavljene tudi po 
regionalnem principu. 

• Knjige, ki obravnavajo določeno področje na primeru Slovenije, 
imajo v signaturi pred formatom (oznaka I, II, III) še oznako 
SLO. 

• Primer za: Gams, I., 2004. Kras v Sloveniji v prostoru in času, 
Ljubljana, 515 str. 

Signatura: SLO III 6656 551.44 GAMS I. Kras 6 
 
• Poiščemo vrsto s policami, kjer so oznake SLO in področje 

krasoslovje, barvne oznake imajo S.  
• Na policah so knjige postavljene po formatih (I, II, III) in 

znotraj formatov po številkah od manjše proti večji. Na koncu 
stojijo škatle s separati. 

Regionalna oznaka za Slovenijo Področje 



Nalepka na knjigi 

Krasoslovje- Slovenija 

Format Številka 

SLO III 6656 551.44 GAMS I. Kras 6 
Signatura 

Napis na polici in oznake na knjigah 

Oznake na začetku vrste s policami 



• Knjige, ki pokrivajo regionalna področja, imajo spredaj 
regionalno oznako npr. DOL, EVR, AFR… 

• Primer: Zbornik Zborovanja slovenskih geografov na Gorenjskem. 
V COBISS/OPAC-u poiščemo signaturo : 

 GORE  II   5733  913  GORENJSKA 02  
 
 
Poiščemo pravo vrsto s policami in pravo polico z oznako GORE (za 

Gorenjsko). 

Regionalna oznaka 
Format 

Številka 

Format Številka 

Regionalna oznaka 



Ko izberete gradivo, ki si ga želite izposoditi, 
poiščite bibliotekarko, da ga bo izposodila. 
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