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Univerzitetna knjižnica Univerze v Novi Gorici je name-
njena vsem študentom in sodelavcem Univerze v Novi 
Gorici, pa tudi drugim, ki jih zanima gradivo s področij, 
ki jih knjižnica pokriva. V knjižnični zbirki je predvsem 
gradivo s področja ekologije, fizike, kemije, matemati-
ke, biologije, gospodarstva, slovenistike, humanistike, 
vinogradništva in umetnosti.
S kakovostnim izborom, obdelavo in posredovanjem 
gradiva in informacijskih virov nudi podporo izobraže-
valni, raziskovalni in umetniški dejavnosti na univerzi.

Knjižnično gradivo 
•	 knjige
•	 serijske	publikacije	
•	 neknjižno	gradivo	
•	 elektronske	revije	in	baze	podatkov
•	 zaključna	dela	študija	

iskanje gradiva
•	 katalogi	knjižnic
•	 baze	podatkov
•	 repozitorij	UNG

Za pomoč pri iskanju gradiva se lahko dogovorite po 
e-pošti library@ung.si ali se zglasite v knjižnici v času 
uradnih ur.

Vpis in članstvo 
Člani knjižnice ob vpisu izpolnijo pristopno izjavo.
•	 študentje	članstvo	izkazujejo	s	študentsko	izkaznico
•	 zaposleni	članstvo	izkazujejo	s	člansko	izkaznico,	ki	

jo prejmejo v knjižnici
•	 ostali	 ob	 vpisu	 predložijo	 veljaven	 osebni	 doku-

ment, članstvo izkazujejo s člansko izkaznico, ki jo 
prejmejo ob vpisu



Storitve

Izposoja
•	 na dom si lahko gradivo izposodijo samo člani knjižnice
•	 na	dom	 si	 ni	mogoče	 izposoditi	 čitalniškega,	 refe-

renčnega, arhivskega gradiva, revij in časnikov
•	 gradivo,	ki	ga	želite	uporabljati	v	čitalnici,	je	potreb-

no evidentirati pri izposojevalnem pultu
•	 običajno	je	rok	izposoje	za	gradivo	21	dni

Podaljševanje roka izposoje  
in rezervacije gradiva
•	 je	mogoče	osebno,	po	telefonu	05/3315220,	preko	

e-pošte library@ung.si ali storitve Moja knjižnica
•	 rok izposoje gradiva je mogoče podaljševati, dokler 

ga nekdo drug ne rezervira
•	 rezervacije so brezplačne

Naročanje gradiva z drugih lokacij UNG
•	 gradivo lahko študentje in zaposleni, ki študirajo/

delajo na drugih lokacijah UNG (Ajdovščina, Vipava) 
naročijo po elektronski pošti library@ung.si

•	 gradivo v fizični obliki vam bo dostavila interna ku-
rirska pošta na željeno lokacijo UNG, gradivo v elek-
tronski obliki pa vam pošljemo po elektronski pošti

Medknjižnična izposoja
•	 član lahko naroči gradivo, ki ga knjižnica nima, iz 

drugih slovenskih knjižnic ali iz tujine
•	 gradivo je mogoče naročiti osebno ali preko e-pošte 

library@ung.si 
•	 gradivo izposojeno preko medknjižnične izposoje 

je mogoče uporabljati le v prostorih knjižnice in ni 
namenjeno izposoji na dom, razen v primerih, ko 
knjižnica, ki gradivo posodi, to dovoli

•	 storitev je plačljiva (cenik je objavljenem na:  
http://www.ung.si/sl/knjiznica/cenik/)

Čitalnica
•	 uporabnikom je na voljo 35 čitalniških mest 
•	 5 računalnikov z dostopom do svetovnega spleta 

in možnost brezžične povezave do spleta z lastnim 
računalnikom

Študentom je na voljo tudi čitalnica v prostorih 
UNG v Vipavi.

Reproduciranje knjižničnega gradiva
•	 tiskanje iz knjižničnega gradiva je omogočeno z ra-

čunalnikov v čitalnici po predhodnem dogovoru z 
bibliotekarjem, storitev je plačljiva (cenik je objavlje-
nem na: http://www.ung.si/sl/knjiznica/cenik/)

Vodenje bibliogra fij raziskovalcev 
•	 navodila za vnos bibliografij pošljemo po e-pošti
•	 storitev je brezplačna za vse, ki so zaposleni na UNG, 

za ostale uporabnike je storitev plačljiva (cenik je ob-
javljenem na: http://www.ung.si/sl/knjiznica/cenik/)

Izobraževanje in informacijsko opismenjevanje 
uporabnikov
•	 po dogovru po e-pošti library@ung.si ali v knjižnici v 

času uradnih ur
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