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PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE KNJIŽNIČARJEV 

ABC šolskega knjižničarstva              PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1 

TERMIN: 27. november 2023 

ČAS: 9.00–17.00 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen šolskim knjižničarjem, ki želijo izpopolniti svoje znanje za delo v šolski knjižnici.  

CILJI: Udeležencem predstaviti organizacijo in delo v šolski knjižnici ter jim predstaviti možnosti optimizacije dela 

in jih seznaniti z zakonskimi obveznostmi delovanja knjižnice.   

VSEBINA:  

• zakonodajni in sistemski okvirji delovanja šolske knjižnice 

• načrtovanje ter izvedba del in nalog v šolski knjižnici 

• šolske knjižnice in njihovi deležniki 

• praktični primeri in delavnica 

Prijavljene vabimo, da morebitna vprašanja s področja vsebine tečaja vnaprej pošljejo na elektronski naslov 
izobrazevanje@nuk.uni-lj.si. 
NAČIN IZVEDBE: predavanja, delavnica 

TEČAJ IZVAJA: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR 

Avtorsko pravo za knjižnice               PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje 

TERMIN: Termin bo določen naknadno. 

ČAS: 10.00–12.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki želijo okrepiti znanje s področja avtorskega prava in izvedeti 

odgovore na konkretna vprašanja, povezana z avtorskimi pravicami, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.  

CILJ: Udeležence seznaniti s primeri reševanja avtorskopravnih vprašanj, s katerimi se lahko srečajo v praksi. 

VSEBINA: V okviru tečaja bodo predstavljene osnove avtorskega prava s ponazoritvijo primerov iz prakse knjižnic 

ter novosti, ki jih knjižnicam prinaša implementacija Direktive (EU) 2019/790 o avtorski in sorodnih pravicah na 

enotnem digitalnem trgu v slovenski pravni red.  

Prijavljene vabimo, da morebitna vprašanja s področja vsebine tečaja vnaprej pošljejo na elektronski naslov 

izobrazevanje@nuk.uni-lj.si. 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve 

TEČAJ IZVAJA: Urša Chitrakar (CŠH odvetnice) 

KOTIZACIJA: 40 EUR 

BibSiSt – kako se izogniti najpogostejšim napakam pri izpolnjevanju poročila o delu knjižnice               PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje 

TERMIN: Termin bo določen naknadno. 

ČAS: 10.00–11.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki izpolnjujejo statistične vprašalnike za poročanje o delu knjižnic. 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/usposabljanje-solskega-knjiznicarja
mailto:izobrazevanje@nuk.uni-lj.si
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/avtorsko-pravo-za-knjiznice
mailto:izobrazevanje@nuk.uni-lj.si
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/knjiznicna-statistika-namen-in-uporaba
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CILJI: Udeležence seznaniti z načinom in časovnim načrtom izvedbe statističnih meritev ter prikazati uporabo 

interaktivnega vprašalnika. 

VSEBINA: Na tečaju bodo predstavljeni vzorci vprašalnikov za poročanje o delu knjižnic ter najpogostejša 

vprašanja in napake, ki se pojavljajo ob njihovem izpolnjevanju.  

Prijavljene vabimo, da morebitna vprašanja s področja vsebine tečaja vnaprej pošljejo na elektronski naslov 

izobrazevanje@nuk.uni-lj.si. 

NAČIN IZVEDBE: predstavitve 

TEČAJ IZVAJATA: Linda Škufca, mag. Damjana Tizaj Marc (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: brezplačno 

CLARIN – slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije                      PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12 

TERMIN: 22. februar 2023 

ČAS: 10.00–13.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki sodelujejo z raziskovalci na področju humanistike, družboslovja 

in drugih, z jezikom povezanih ved. 

CILJ: Udeležence seznaniti s slovensko raziskovalno infrastrukturo za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI. 

VSEBINA: Predavanje bo predstavilo raziskovalno infrastrukturo za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI, s 

poudarkom na podpori, ki jo lahko nudi jezikoslovnih študijam. Na kratko bomo povzeli zgodovino CLARIN.SI in 

njeno vpetost v evropsko infrastrukturo CLARIN, nato pa se bomo posvetili trem stebrom delovanja CLARIN.SI: 

repozitoriju jezikovnih virov, spletnim storitvam in podpori raziskav. 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje 

TEČAJ IZVAJA: dr. Tomaž Erjavec (Institut "Jožef Stefan") 

KOTIZACIJA: brezplačno 

Digitalna orodja v knjižnicah              PRIJAVA  

TRAJANJE: 2 dni 

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje 

TERMIN: 1.–2. marec 2023 

ČAS: 9.00–12.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki pri svojem delu uporabljajo različna digitalna orodja. 

CILJ: Udeležence usposobiti za uporabo digitalnih rešitev pri izvajanju dejavnosti knjižnic. 

VSEBINA: 

• računalništvo v oblaku: prednosti in načini dela, sodelovalno delo z uporabo oblačnih storitev, shranjevanje 

podatkov, različne metode varnostnega kopiranja 

• digitalni podpis in potrdilo: osnove digitalnih potrdil (podpisov), vrste in načini pridobitve, uporaba (npr. e-

storitve, podpisovanje dokumentov) 

• varovanje osebnih podatkov in zasebnosti ter avtorske pravice in licence: kaj so osebni podatki, nevarnosti in 

načini varovanja osebnih podatkov, avtorske pravice (osnove avtorskih pravic, licence in uporaba gradiv 

upoštevaje avtorstvo) 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje 

TEČAJ IZVAJA: Simon Dražič (Tinta - izobraževanje, računalništvo in svetovanje, Simon Dražič s.p.) 

KOTIZACIJA: 70 EUR 

mailto:izobrazevanje@nuk.uni-lj.si
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/clarin-slovenska-raziskovalna-infrastruktura-za-jezikovne-vire-in-tehnologije
http://www.ijs.si/ijsw/JSI
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/digitalna-orodja-v-knjiznicah
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Iskanje in uporaba e-virov v knjižnicah             PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje 

TERMIN: 8. maj 2023 

ČAS: 9.00–14.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki uporabnikom zagotavljajo dostop do elektronskih časopisov in 

elektronskih knjig. Udeležba je priporočljiva tudi za knjižničarje, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit. 

CILJI: Udeležence seznaniti z različnimi elektronskimi viri, razlikami med uporabniškimi vmesniki, značilnostmi 

elektronskih časopisov in elektronskih knjig ter odprtim dostopom. 

VSEBINA: 

• nabava elektronskih informacijskih virov v knjižnicah 

• zagotavljanje dostopa do elektronskih virov 

• pomen elektronskih časopisov v znanstvenem informiranju, tipični načini uporabe 

• značilnosti uporabniških vmesnikov za uporabo elektronskih časopisov 

• komercialni servisi elektronskih časopisov, ki so dostopni v Sloveniji – pregled in vaje iskanja 

• servisi elektronskih časopisov v odprtem dostopu, licenčni režimi odprtega dostopa, pomen odprtega dostopa 

• slovenska znanstvena periodika v elektronski obliki, pomen Digitalne knjižnice Slovenije  

• pomen elektronskih knjig 

• značilnosti uporabniških vmesnikov za elektronske knjige 

• komercialni servisi elektronskih knjig, ki so dostopni v Sloveniji  

• elektronske knjige v odprtem dostopu 

• pomen agregatorjev elektronskih knjig  

• NUK – storitev E-knjige po naročilu 

• izposoja elektronskih knjig 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje 

TEČAJ IZVAJA: Nataša Jordan (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 50 EUR 

Isti cilj, različne poti                    PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan  

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje 

TERMIN: 12. april 2023 

ČAS: 9.00–12.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen vsem, ki želijo vzpostaviti učinkovito in predvsem konstruktivno komunikacijo ter 

v svojem delovnem okolju delovati usklajeno. 

CILJ: Izboljšanje in krepitev odnosov, medosebne komunikacije ter posledično delovne klime. 

VSEBINA: Skozi humoren način se boste sprehodili skozi svoje močne in šibke točke ter izvedeli, kako učinkovito 

in drugače pristopiti k drugim osebnostnim tipom. Spoznali boste svoj osebnostni tip ter osnovne značilnosti 

vsakega tipa posebej. Zavedeli se boste, kaj so vaše močne in nekoliko manj močne značilnosti. Kaj vas navdušuje, 

kaj vas moti? Kaj vas motivira ter kaj vas ovira ali omejuje? Poznavanje osebnostnih tipov vam bo v veliko pomoč 

pri komunikaciji tako v privatnem kot poslovnem svetu. 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje 

TEČAJ IZVAJA: mag. Sonja Peklenik (Inštitut KRATOS) 

KOTIZACIJA: 60 EUR 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/iskanje-in-uporaba-e-virov-v-knjiznicah
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/isti-cilj-razlicne-poti
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Izločanje, odpis in inventura v šolski knjižnici            PRIJAVA  

TRAJANJE: 2 dni  

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje 

TERMIN: 19.–20. oktober 2023 

ČAS: 9.00–12.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen šolskim knjižničarjem, ki želijo izpopolniti svoje znanje pri izločanju, odpisu in 

inventuri v šolski knjižnici.  

CILJ: Razrešitev dilem, s katerimi se šolski knjižničarji soočajo pri izločanju, odpisu in inventuri knjižničnega 

gradiva. 

VSEBINA:  

• zakonodajni okvirji za izločanje, odpis in inventuro 

• izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

• inventura v šolski knjižnici 

• primeri iz prakse in odgovori na vprašanja 

Prijavljene vabimo, da morebitna vprašanja s področja vsebine tečaja vnaprej pošljejo na elektronski naslov 

izobrazevanje@nuk.uni-lj.si. 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve 

TEČAJ IZVAJATA: Tereza Poličnik Čermelj, Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR 

Izobraževanje in delavnica kriznega komuniciranja                PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: Italijanska ulica 8, Ljubljana (prostori izvajalca izobraževanja) 

TERMIN: 30. marec 2023 

ČAS: 9.00–15.00 

UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s komuniciranjem v nepredvidenih 

situacijah. 

CILJ: Udeležence seznaniti z načini odgovarjanja v težkih, kriznih, nepričakovanih situacijah tako med sodelavci, 

uporabniki in kot tudi v medijih.  

VSEBINA: V uvodnem delu bodo udeleženci spoznali, kako reagirati v različnih neprijetnih situacijah: tako med 

sodelavci, doma, v poslu, na sestankih, v medijih. Kako reagirati, ko morate sporočiti neprijetno novico, ko 

nekomu ne morete pomagati, ko se nekdo razjezi, ko se srečate s konfliktno osebo. Kje so pasti pisne 

komunikacije v sporu ali v neprijetnih situacijah? Kako komunicirati z mediji, ko se zgodi nesreča ali se znajdete v 

težki poslovni situaciji. Na delavnici bo izveden trening javnega nastopanja s pogovori – več nastopov pred 

kamero v različnih situacijah ter analiza le-teh. 

NAČIN IZVEDBE: predstavitve, praktično delo 

TEČAJ IZVAJA: mag. Andreja Jernejčič (Lin&Nil, d. o. o.) 

KOTIZACIJA: 120 EUR 

Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje finančne pismenosti – osnovna in napredna raven        PRIJAVA  

TRAJANJE: 2 dni  

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje in NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1 

TERMIN: 15. in 30. marec 2023 

ČAS: 9:00 -16:00 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo izvajali izobraževanja s področja finančne pismenosti za 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/izlocanje-odpis-in-inventura-v-solski-knjiznici
mailto:izobrazevanje@nuk.uni-lj.si
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/izobrazevanje-in-delavnica-kriznega-komuniciranja
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/izobrazevanje-na-podrocju-financne-pismenosti-v-splosnih-knjiznicah-osnovna-raven
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uporabnike knjižnic.  

CILJ: Udeležence opolnomočiti za poučevanje uporabnikov s področja finančne pismenosti. 

VSEBINA: Tečaj je sestavljen iz 11 modulov ter finančne delavnice v Banki Slovenije in Bankariumu. 

• finančno načrtovanje in osebni proračun 

• krediti in posojila 

• zavarovanja 

• obisk Banke Slovenije in Bankariuma (delavnica) 

• finančni sistem 

• varčevanje in naložbe 

• spletno bančništvo 

• spletno nakupovanje 

• varstvo potrošnikov in njihove pravice 

• varnost financ na spletu 

• dedovanje 

• zaposlovanje v pokoju 

NAČIN IZVEDBE: kombinirano učenje: tečaj se izvaja v spletni obliki kot samostojno izobraževanje v spletni učilnici 

Moodle ob podpori predavateljev. Prvi dan je skupno srečanje z uporabo aplikacije Zoom, drugi dan srečanje v 

NUK, namenjeno vprašanjem in odgovorom, delavnici v Banki Slovenije in Bankariumu. 

TEČAJ IZVAJAJO: Milena Bon, dr. Alenka Kavčič Čolić (Narodna in univerzitetna knjižnica), Alina Meško (Zveza 

potrošnikov Slovenije) 

KOTIZACIJA: 100 EUR  

Po vseh uspešno končanih nalogah vseh modulov dobi udeleženec potrdilo za vsako raven, knjižnica pa certifikat 

za izvajanje usposabljanj uporabnikov z dostopom do vseh modulov finančne pismenosti za izvajanje izobraževanj. 

Udeležencem brez andragoško pedagoških znanj ali izkušenj priporočamo udeležbo na tečaju Izobraževanje 

knjižničarjev za poučevanje odraslih v spletnem učnem okolju. 

Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje odraslih v spletnem učnem okolju                                    PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje 

TERMINA: 14. junij 2023 

ČAS: 9.00–16.00 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki usposabljajo odrasle uporabnike knjižnic. 

CILJI: Udeležence seznaniti z osnovami poučevanja odraslih v spletnem učnem okolju. 

VSEBINA:  

Poučevanje odraslih:  

• uvod k poučevanju odraslih 

• kako se odrasli učijo 

• preproste rešitve za boljše sodelovanje 

• reševanje konfliktov 

• uporabna spletna orodja za izobraževanje odraslih  

• etični kodeks izobraževalca – primer na področju finančnega opismenjevanja 

• ocenjevalni test/preizkus pridobljenega znanja 

Spletni tečaji – namigi in orodja: 

• uvod in ključna priporočila 

• kako načrtujem spletno usposabljanje (metodološke smernice) 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/izobrazevanje-knjiznicarjev-v-splosnih-knjiznicah-za-poucevanje-odraslih-na-podrocju-financne-pismenosti
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• izbrana orodja za podporo izvajanju spletnih usposabljanj (pregled) 

• orodja niso vse 

• ne naredite teh napak 

NAČIN IZVEDBE: kombinirano učenje – tečaj se izvaja v spletni obliki kot samostojno izobraževanje v spletni 

učilnici Moodle ob podpori predavateljev.  

TEČAJ IZVAJATA: Milena Bon, dr. Alenka Kavčič Čolić (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR 

Izobraževanje za učinkovito iskanje digitalnih vsebin na portalu Digitalne knjižnice Slovenije      PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje  

TERMINA: 7. marec 2023, 4. oktober 2023 

ČAS: 10.00–12.30  

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z naprednimi možnostmi iskanja vsebin na 

portalu Digitalne knjižnice Slovenije. 

CILJI: Udeležence seznaniti s funkcionalnostmi portala Digitalna knjižnica Slovenije in jih usposobiti za samostojno 

iskanje digitalnih vsebin po portalu.  

VSEBINA: Predstavitev funkcionalnosti portala Digitalna knjižnice Slovenije (dLib.si), ki omogoča enostaven 

dostop do digitalizirane in izvorno digitalne slovenske pisne kulturne dediščine, ki jo hranijo slovenske knjižnice 

in druge dediščinske ustanove. Uporabnikom nudi raznolike možnosti iskanja po portalu in dostop do celotnih 

besedil sodobnih in starejših znanstvenih revij, časopisov, knjig, zemljevidov, fotografij in notnega gradiva. S tem 

predstavlja nepogrešljiv pripomoček pri študiju in raziskovanju, hkrati pa tudi obsežen vir kulturno-zgodovinsko 

pomembnega in zanimivega gradiva za prostočasne aktivnosti in osebno raziskovalno delo. Tečaj vsebuje splošno 

predstavitev delovanja portala in različne vrste izvorno digitalnih in digitaliziranih gradiv ter praktičen prikaz 

načinov iskanja in uporabe. 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve 

TEČAJ IZVAJA: Janko Klasinc, mag. Zoran Krstulović (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: brezplačno 

Mediji kot vir informacij               PRIJAVA  

TRAJANJE: 2 dni 

KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12 in spletno okolje 

TERMIN:  14.–15. september 2023 

ČAS: 11.00–13.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki jih zanimajo mediji kot kraj artikulacij družbenih vprašanj in 

konfliktov. 

CILJ: Udeležence seznaniti s problematiko medijske pristranosti ter z načini, kako iz različnih medijskih poročanj 

razbrati, kaj je bil dogodek. 

VSEBINA: 

• množični mediji skozi zgodovinski pregled od začetkov časopisja do moderne dobe 

• nastanek posameznih medijev, njihova vpetost v družbo, načini pridobivanja informacij, oblike poročanja, 

pojavitev avtorskih člankov in prikaz zgodovine časopisnih žanrov, kot so intervju, vojno dopisništvo, 

komentar, gledališka kritika, polemika itd. 

• svoboda izražanja in cenzura ter z njo povezane konfiskacije, sodni pregoni in medijske strategije, kako 

bralcem sporočati »prepovedane teme« 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/izobrazevanje-za-ucinkovito-iskanje-digitalnih-vsebin-na-portalu-digitalne-knjiznice-slovenije
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/medijska-pismenost
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• prepletanje ustvarjalcev medija z bralci in publiko, graditev fenomena javnosti, torej medija kot kraja 

artikulacij družbenih vprašanj in konfliktov 

NAČIN IZVEDBE: predavanje, diskusija 

TEČAJ IZVAJA: dr. Bernard Nežmah (Visokošolsko izobraževanje Bernard Nežmah s.p.) 

KOTIZACIJA: 70 EUR 

Na pomoč! Odločevalci me ne razumejo             PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan  

KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12 

TERMIN: 9. marec 2023 

ČAS: 9.00–14.30  

UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena vsem, ki se srečujejo z uvajanjem sprememb v delovnem okolju. 

CILJI: Skozi igrifikacijo preizkusiti vpliv odločitev na okolico in razumeti ter izboljšati pristope upravljanja 

sprememb pri vodenju in komunikaciji, projektih in drugih aktivnostih. 

VSEBINA: Uporaba igrifikacije ustvari realistično, vendar varno okolje, ki omogoča udeležencem delavnice 

raziskovati in preizkušati različne metode, teorije in pristope vodenja ljudi, projektov, sprememb. Vse to pa so 

lahko kompleksni projekti z veliko spremenljivkami, ki so v končni fazi odvisni od tega ali bodo ljudje spremenili 

svoje delovanje in obnašanje ali ne. In kaj je boljšega kot to, da lahko svoje vodstvene odločitve in pristope 

preizkusiš v resni igri? 

Na delavnici bomo raziskovali: 

• kdo je najpomembnejši dejavnik uspeha projekta ali spremembe 

• kako lahko povečaš možnost uspeha projekta 

• kdaj bi moral začeti z izobraževanjem ljudi 

• in kako brati misli ljudem, ko pride do uvajanja sprememb  

Delavnica bo potekala v slovenskem jeziku, igra pa se delno igra v angleščini. 

NAČIN IZVEDBE: predstavitve, delavnice 

TEČAJ IZVAJA: PDiVizija d.o.o. 

KOTIZACIJA: 120 EUR 

Odličnost pri pisanju poslovnih besedil             PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan   

KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12 

TERMIN: 13. september 2023 

ČAS: 9.00–15.00  

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen vsem, ki bi radi izboljšali svojo pisno komunikacijo. 

CILJI: Osvežiti jezikovna pravila (pravopisna in slovnična), s katerimi lahko pravilno in prepričljivo napišemo 

različne besedilne vrste, seznaniti se z jezikovnimi novostmi, spoznati pravila jezikovnega bontona in spoznati 

pravila netikete (pisanje elektronskih sporočil). 

VSEBINA:  

• splošne značilnosti pisnega sporočanja 

• pravopisne in slovnične značilnosti (velika in mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen/z vezajem, 

prevzete besede in besedne zveze, sklanjanje …) 

• jezikovni bonton (nagovarjanje, vikanje/tikanje, podpisi, žigosanje …) 

• najpogostejše jezikovne zadrege (nekatere tujke, sklanjanje kratičnih poimenovanj, raba velike začetnice v 

različnih jezikovnih situacijah) 

• netiketa (bonton in pravila v elektronskem sporazumevanju) 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/na-pomoc-odlocevalci-me-ne-razumejo
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/odlicnost-pri-pisanju-poslovnih-besedil
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NAČIN IZVEDBE: predstavitve, vaje 

TEČAJ IZVAJA: Irena Potočar Papež (Elite izobraževanje, d.o.o.) 

KOTIZACIJA: 70 EUR 

Odprta znanost – občanska znanost v knjižnicah              PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje 

TERMIN: 20. april 2023 

ČAS: 10.00–11.30 

UDELEŽENCI: Izobraževanje je namenjeno knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z možnostmi sodelovanja na 

področju občanske znanosti.  

CILJ: Udeležence seznaniti s konceptom občanske znanosti in jih povabiti k razmisleku za sodelovanje knjižnic na 

tem področju. 

VSEBINA: 

• Koncept občanske znanosti: Občanska znanost (angl. citizen science) predstavlja koncept 

znanstvenoraziskovalnega dela, pri katerem so na različne načine, z različnih vidikov in v različnih oblikah v 

raziskave vključeni zainteresirani občani. Ti lahko delujejo v različnih fazah raziskave kot npr. pri zbiranju in 

ustvarjanju raziskovalnih podatkov, pri načrtovanju raziskave in pri formulaciji raziskovalnega problema ali 

celo pri analizi podatkov ter pri interpretaciji rezultatov.  

• Občanska znanost povezuje knjižnice: Knjižnice so lahko vezni člen med občani, ki bi želeli sodelovati v 

raziskavah in raziskovalci oziroma raziskovalnimi projekti. Pri pridobivanju interesentov za sodelovanje v 

raziskavah lahko knjižnična mreža odigra pomembno vlogo. Knjižnice lahko opozarjajo tudi na izsledke 

raziskav, ki imajo pomen in vrednost za lokalno okolje. 

NAČIN IZVEDBE: predavanje 

TEČAJ IZVAJA: Odprta akademija (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani) 

KOTIZACIJA: brezplačno 

Orodja za analizo podatkov o delu knjižnice              PRIJAVA  

TRAJANJE: 2 dni   

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1 

TERMIN: 17.–18. oktober 2023 

ČAS: 9.00–15.30 

UDELEŽENCI: Izobraževanje je namenjeno knjižničarjem, ki se želijo usposobiti za analiziranje podatkov o delu 

knjižnice, okrepiti znanje programa MS Excel ter se spoznati s programom MS Power BI. 

CILJ: Udeležence usposobiti za analiziranje podatkov, pridobljenih iz sistema COBISS ali drugih virov s 

programoma MS Excel in MS Power BI. 

VSEBINA:  

• baze podatkov 

• Excel vrtilne tabele 

• Excel Power Pivot, priprava analiz v obliki vrtilnih tabel in vrtilnih grafikonov, prikaz enostavnih kazalnikov 

uspešnosti 

• Power BI Dashboard, objava poročila na Power BI portalu, prikaz več ključnih informacij v obliki vrtilnih 

grafikonov na enem listu 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, praktično delo 

TEČAJ IZVAJA: B2 izobraževalni center, d.o.o. 

KOTIZACIJA: 250 EUR 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/odprta-znanost-obcanska-znanost-v-knjiznicah
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/orodja-za-analizo-podatkov-o-delu-knjiznice
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Popravila manjših poškodb na knjigah             PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan  

KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12 

TERMIN: 19. maj 2023, 6. september 2023 

ČAS: 9.00–14.30 

UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena knjižničarjem, ki pri svojem delu potrebujejo veščine za manjša popravila 

knjig.  

CILJ: Udeležence naučiti osnovnih veščin popravil knjig in jih usposobiti za samostojno delo pri popravilu manjših 

poškodb na gradivu. 

VSEBINA:  

• knjiga in njeni sestavni deli 

• različni tipi vezav, postopki izdelave 

• materiali, hramba in zaščita knjižničnega gradiva  

• rokovanje z gradivom 

• uporaba orodij in materialov 

• manjša popravila knjig (hrbti, strganine itd.) 

• vaje na primerih poškodovanih knjig, primeri čiščenja, zaščite 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, praktično delo 

TEČAJ IZVAJATA: Andreja Kozjek, Andrej Štolfa (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR  

Trening obvladovanja stresa              PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan  

KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12  

TERMIN: 11. maj 2023 

ČAS: 9.00–14.30 

UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena vsem, ki pri svojem delu čutijo posledice prekomernih obremenitev in z 

njimi povezan stres.  

CILJ: Udeležence seznaniti z vajami in strategijami za obvladovanje stresa ter načini preprečevanje izgorevanja.  

VSEBINA:  

• kdo sem in kako delujem – pomen samozavedanja pri obvladovanju stresa 

• razumevanje stresa in njegovih manifestacij 

• opozorilni znaki stresa 

• razvijanje učinkovitih strategij za spoprijemanje s stresom 

• pomen obvladovanja stresa na telesni ravni (dihanje, sprostitvene tehnike) 

• avtomatični pilot v naši glavi: pomen zavestnega upravljanja s svojimi mislimi 

• kognitivne tehnike za upravljanje s stresom 

• upravljanje s svojo energijo 

• individualni načrt upravljanja s stresom 

• praktične vaje in konkretni napotki za zmanjšanje tveganja za stres 

NAČIN IZVEDBE: delavnica 

TEČAJ IZVAJA: Majda Šavko (Elite izobraževanje d.o.o.) 

KOTIZACIJA: 120 EUR 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/delavnica-za-osnovne-postopke-popravila-knjig
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/trening-obvladovanja-stresa
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Učinkovito referenčno delo v sodobni knjižnici             PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje 

TERMIN: 17. april 2023 

ČAS: 9.00–14.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki delajo oz. se usposabljajo za delo v referenčni službi in želijo 

spoznati novosti na tem področju.  

CILJ: Udeležence seznaniti s sodobno referenčno službo v knjižnici.  

VSEBINA: 

• knjižnice v sodobni informacijski družbi (značilnosti sodobne informacijske družbe in vloga knjižničarjev v njej) 

• spremenjene potrebe in ravnanja uporabnikov v sodobni informacijski družbi (informacijsko vedenje) 

• informacijska in referenčna dejavnost (referenčna vprašanja, referenčni pogovor, informacijska pismenost, 

kompetence referenčnih knjižničarjev, primer virtualnega referenčnega servisa itd.) 

• značilnosti elektronskih informacijskih virov in načini iskanja informacij (tipi e-virov, sekundarni viri – 

bibliografske zbirke, primarni viri – celotna besedila, uporabniški vmesniki, osebni profili, poizvedovanje, 

primeri elektronskih informacijskih virov) 

• orodja za poenostavitev iskanj in uporabo e-virov knjižnic (oddaljen dostop, katalogi e-gradiv, standard 

openURL, orodja za odkrivanje informacij itd.) 

• promocija elektronskih informacijskih virov in storitev 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje 

TEČAJ IZVAJA: Srečko Bončina (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 50 EUR 

Uporabnost spletnih orodij v šolski knjižnici              PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1  

TERMIN: 4. december 2023 

ČAS: 9.00–17.00 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen šolskim knjižničarjem, ki želijo pri svojem delu uporabljati različna spletna orodja.  

CILJ: Udeležence seznaniti z uporabnimi aplikacijami in spletnimi orodji za delo v šolski knjižnici. 

VSEBINA: 

• kompetence šolskega knjižničarja 

• izobraževanje s pomočjo aplikacij in spletnih orodij 

• uporaba brezplačnih aplikacij ter spletnih orodij v šolski knjižnici 

• praktično delo 

Prijavljene vabimo, da morebitna vprašanja s področja vsebine tečaja vnaprej pošljejo na elektronski naslov 
izobrazevanje@nuk.uni-lj.si. 
NAČIN IZVEDBE: predavanja, delavnica 

TEČAJ IZVAJA: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR 

Usposabljanje svetovalcev za odprto objavljanje              PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1 

TERMIN: 21. marec 2023 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/ucinkovito-referencno-delo-v-sodobni-knjiznici
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/spletna-orodja-in-aplikacije-za-solske-knjiznice
mailto:izobrazevanje@nuk.uni-lj.si
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/permanentno-izobrazevanje/odprti-dostop-in-plenilski-zalozniki
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ČAS: 9.00–12.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki uporabnikom zagotavljajo informacije o odprto dostopnih virih 

(elektronskih časopisih in knjigah), zagotavljajo pomoč avtorjem pri objavah v odprtem dostopu ter preverjajo 

verodostojnost revij za objave. 

CILJI: Udeležence seznaniti z novostmi na področju odprtega dostopa in pastmi, ki jih povzročajo sporne 

založniške prakse. 

VSEBINA: 

• objave v odprtem dostopu in razlogi za objavo v odprtem dostopu 

• novosti v odprtem dostopu 

• poslovni modeli 

• založniške politike 

• uveljavljanje ugodnosti pri objavah za avtorje 

• sporni založniki 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve 

TEČAJ IZVAJA: Nataša Jordan (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 50 EUR  
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IZOBRAŽEVANJE ZA VZAJEMNO KATALOGIZACIJO 

Strokovna obdelava knjižničnega gradiva              PRIJAVA  

TRAJANJE: 2 dni 

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1 

TERMIN: 20.–21. april 2023 

ČAS: 9.00–16.30  

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen predvsem bodočim aktivnim udeležencem sistema COBISS, priporočljiv pa je tudi 

za delo v pasivnem okolju sistema. Obvezen je za vse, ki želijo pridobiti dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo v 

sistemu COBISS in nimajo diplome visokošolskega študija s področja bibliotekarstva.  

CILJ: Udeležence seznaniti s teoretičnimi osnovami katalogizacije monografskih publikacij. 

VSEBINA:  

• osnove katalogizacije monografskih publikacij 

• normativna kontrola 

• predmetne oznake in klasifikacija 

NAČIN IZVEDBE: predavanja 

TEČAJ IZVAJAJO: Irena Kavčič, mag. Darija Rozman, Metka Sternad (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 140 EUR 

Opravljen tečaj je pogoj za udeležbo na tečaju Katalogizacija v sistemu COBISS – začetni tečaj (IZUM) za tiste 

knjižničarje, ki nimajo diplome visokošolskega študija s področja bibliotekarstva. 

Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS                 PRIJAVA  

TRAJANJE: 5 dni 

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1 

TERMINA: 29. maj – 2. junij 2023 

ČAS: 9.00–16.30 prvi dan, ostali dnevi 8.30–16.00 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen predvsem bodočim aktivnim udeležencem sistema COBISS, priporočljiv pa je tudi 

za delo v pasivnem okolju sistema. Obvezen je za vse, ki želijo pridobiti dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo v 

sistemu COBISS.  

POGOJ UDELEŽBE:  

✓ opravljen tečaj: Katalogizacija v sistemu COBISS – začetni tečaj (IZUM) 

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo monografskih publikacij v sistemu COBISS. 

VSEBINA:  

• katalogizacija monografskih publikacij v formatu COMARC/B 

• normativna kontrola (CONOR) 

• predmetne oznake in klasifikacija 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje 

TEČAJ IZVAJAJO: Irena Kavčič, Aljoša Pelhan, Darko Vrhovšek (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 250 EUR 

Udeležba na tečaju je pogoj za pridobitev dovoljenja A za vzajemno katalogizacijo. Priporočljivo ga je obiskati 

takoj po opravljenem tečaju: Katalogizacija v sistemu COBISS – začetni tečaj (IZUM). 

  

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/strokovna-obdelava-knjiznicnega-gradiva
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/strokovna-obdelava-knjiznicnega-gradiva
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/katalogizacija-monografskih-publikacij-tecaj-za-bodoce-aktivne-udelezence-sistema-cobiss-si
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Katalogizacija kontinuiranih virov               PRIJAVA  

TRAJANJE: 5 dni 

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje 

TERMIN: 20.–24. november 2023 

ČAS: 9.00–14.30  

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo katalogizirali kontinuirane vire v sistemu COBISS. 

POGOJA UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo 

✓ opravljen tečaj: Katalogizacija v sistemu COBISS – nadaljevalni tečaj (IZUM) 

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo kontinuiranih virov v sistemu COBISS. 

VSEBINA:  

• ISBD – definicija in zvrsti kontinuiranih virov 

• značilna območja ISBD in ustrezna polja v formatu COMARC/B  

• katalogizacija serijskih publikacij in integrirnih virov 

• dodeljevanje ISSN kontinuiranim virom 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje 

TEČAJ IZVAJATA: mag. Neja Mlakar, Valentina Velkavrh (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 200 EUR 

Opravljen tečaj je pogoj za pridobitev dovoljenja B2 za vzajemno katalogizacijo. 

Katalogizacija kontinuiranih virov – izpopolnjevalni tečaj             PRIJAVA  

TRAJANJE: 2 dni  

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje  

TERMIN: 16.–17. marec 2023 

ČAS: 9.00–12.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki že katalogizirajo kontinuirane vire v sistemu COBISS in želijo 

obnoviti svoje znanje.  

POGOJ UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje B2 za vzajemno katalogizacijo 

CILJI: Osvežitev znanja katalogizacije kontinuiranih virov, udeležence opozoriti na najpogostejše napake pri 

katalogizaciji kontinuiranih virov v sistemu COBISS ter jih seznaniti z novostmi.  

VSEBINA:  

• pregled vsebine katalogizacije kontinuiranih virov 

• novosti na področju katalogizacije kontinuiranih virov 

Prijavljene vabimo, da morebitna vprašanja s področja vsebine tečaja vnaprej pošljejo na elektronski naslov 

izobrazevanje@nuk.uni-lj.si. 

NAČIN IZVEDBE: predavanja 

TEČAJ IZVAJATA: mag. Neja Mlakar, Valentina Velkavrh (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR  

Katalogizacija sestavnih delov                PRIJAVA  

TRAJANJE: 2 dni 

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1  

TERMIN: 5.–6. december 2023  

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/katalogizacija-kontinuiranih-virov
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/katalogizacija-kontinuiranih-virov
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/katalogizacija-kontinuiranih-virov-izpopolnjevalni-tecaj
mailto:izobrazevanje@nuk.uni-lj.si
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/katalogizacija-sestavnih-delov
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ČAS: 9.00–14.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo katalogizirali sestavne dele v sistemu COBISS. 

POGOJA UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo 

✓ opravljen tečaj: Katalogizacija v sistemu COBISS – nadaljevalni tečaj (IZUM) 

Priporočljivo je, da imajo udeleženci opravljen tečaj Katalogizacija kontinuiranih virov.  

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo sestavnih delov v sistemu COBISS. 

VSEBINA:  

• Smernice za uporabo ISBD-jev pri opisu sestavnih delov – definicija sestavnega dela  

• značilna območja Smernic in ustrezna polja v formatu COMARC/B 

• katalogizacija sestavnih delov 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje  

TEČAJ IZVAJA: Tamara Debeljak, Boris Rifl (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 110 EUR 

Opravljen tečaj je pogoj za pridobitev dovoljenja B1 za vzajemno katalogizacijo. 

Katalogizacija neknjižnega gradiva               PRIJAVA  

TRAJANJE: 4 dni  

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1 

TERMIN: 24.–27. oktober 2023 

ČAS: 9.00–16.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo katalogizirali neknjižno gradivo v sistemu COBISS.  

POGOJ UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo 

Priporočljivo je, da imajo udeleženci opravljen tečaj Katalogizacija v sistemu COBISS – nadaljevalni tečaj (IZUM). 

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo neknjižnega gradiva v sistemu COBISS. 

VSEBINA:  

• vrste neknjižnega gradiva in njihove posebnosti 

• bibliografski opis neknjižnega gradiva po ISBD in ustrezna polja v formatu COMARC/B (posebnosti za 

posamezno vrsto neknjižnega gradiva) 

• katalogizacija neknjižnega gradiva 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje  

TEČAJ IZVAJAJO: Irena Kavčič, Urša Kocjan, dr. Renata Šolar, Suzana Šulek (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 200 EUR 

Opravljen tečaj je pogoj za pridobitev dovoljenja C za vzajemno katalogizacijo. 

Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: osebno ime             PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje  

TERMINA: 22. marec 2023, 28. november 2023  

ČAS: 9.00–14.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo sodelovali pri redakciji baze podatkov CONOR v sistemu 

COBISS. 

POGOJ UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/katalogizacija-neknjiznega-gradiva
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/tecaj-za-redaktorje-baze-podatkov-conor
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CILJI: Udeležence usposobiti za samostojno kreiranje popolnih normativnih zapisov in za redakcijo že obstoječih 

normativnih zapisov v bazi podatkov CONOR s poudarkom na oblikovanju normativne točke dostopa za osebno 

ime. 

VSEBINA:  

• izbira imena za normativno točko dostopa za osebno ime 

• oblikovanje normativne točke dostopa za osebno ime 

• variantne in sorodne točke dostopa 

• format COMARC(A) 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje  

TEČAJ IZVAJA: Irena Kavčič (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR 

Opravljen tečaj je pogoj za udeležbo na tečajih: Katalogizacija v sistemu COBISS – ažuriranje CONOR (IZUM), Tečaj 

za redaktorje baze podatkov CONOR: ime korporacije (NUK) ter Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: ime 

rodbine (NUK). 

Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: ime korporacije            PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan (klasična izvedba) ali 2 dni (spletno okolje)  

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1, oz. spletno okolje 

TERMINA: 29. marec 2023 (klasična izvedba), 7.–8. december 2023 (spletno okolje) 

ČAS: 9.00–16.30 (klasična izvedba) oz. 9.00–12.30 (spletna izvedba) 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen predvsem bodočim kreatorjem in redaktorjem normativnih zapisov za 

korporacije, priporočljiv pa je za vse, ki se pri katalogizaciji srečujejo z imeni korporacij. Tečaj je obvezen za vse, 

ki želijo pridobiti pooblastilo CAT_NEWCB. 

POGOJA UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo 

✓ opravljen Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: osebno ime (NUK) 

CILJI: Osvežitev poznavanja pravil za oblikovanje normativnih točk dostopa za korporacije, udeležence seznaniti 

z novostmi in jih usposobiti za samostojno oblikovanje normativnih zapisov za imena korporacij. 

VSEBINA: 

• pregled pravil za oblikovanje normativnih točk dostopa za imena korporacij 

• novosti pri oblikovanju normativnih točk dostopa za imena korporacij 

• izbira imena za normativno točko dostopa za ime korporacije 

• variantne in sorodne točke dostopa 

• format COMARC/A – normativni zapisi za imena korporacij 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje 

TEČAJ IZVAJATA: Suzana Šulek, Valentina Velkavrh (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR 

Udeležba na tečaju podaljšuje aktivnost dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. 

Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: ime rodbine             PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1 

TERMIN: 30. november 2023 

ČAS: 9.00–16.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen predvsem bodočim kreatorjem in redaktorjem normativnih zapisov za rodbine. 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/tecaj-za-redaktorje-baze-podatkov-conor-korporativna-imena
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/tecaj-za-redaktorje-baze-podatkov-conor-ime-rodbine
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POGOJA UDELEŽBE: 

✓ dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo, 

✓ opravljen Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: osebno ime (NUK).  

CILJ: Udeležence seznaniti s posebnostmi pri oblikovanju normativnih točk dostopa za imena rodbin. 

VSEBINA: 

• pregled pravil za oblikovanje normativnih točk dostopa za imena rodbin 

• izbira imena za normativno točko dostopa  

• variantne in sorodne točke dostopa 

• format COMARC/A – normativni zapisi za imena rodbin 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje 

TEČAJ IZVAJA: Valentina Velkavrh (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR 

Navedba sestankov v bibliografskem zapisu              PRIJAVA  

TRAJANJE: 2 dni 

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje  

TERMIN: 23.–24. februar 2023 

ČAS: 9.00–12.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen katalogizatorjem, ki obdelujejo bibliografske vire, vezane na sestanke. 

POGOJ UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo 

CILJI: Osvežitev poznavanja pravil za katalogizacijo bibliografskih virov, vezanih na sestanke, in udeležence 

seznaniti z novostmi. 

VSEBINA: 

• podatek o sestanku v bibliografskem opisu 

• normativna, variantna in sorodna točka dostopa za sestanek v normativnem zapisu za sestanek in v 

bibliografskem zapisu 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje 

TEČAJ IZVAJATA: Suzana Šulek, Valentina Velkavrh (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR 

Katalogizacija drobnih tiskov                PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan  

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje 

TERMIN: 15. februar 2023 

ČAS: 9.00–12.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo katalogizirali drobne tiske v sistemu COBISS.  

POGOJ UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo 

Priporočljivo je, da imajo udeleženci opravljen tečaj Katalogizacija v sistemu COBISS – nadaljevalni tečaj (IZUM). 

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo drobnih tiskov v sistemu COBISS. 

VSEBINA:  

• značilna območja ISBD ter ustrezna polja v formatu COMARC/B 

• katalogizacija drobnih tiskov 

• primeri izdelave zbirnih zapisov pri katalogizaciji drobnih tiskov in posameznih zapisov za drobni tisk 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/sestanki-v-bibliografskem-zapisu
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/katalogizacija-drobnih-tiskov
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NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje  

TEČAJ IZVAJA: Veronika Potočnik, Mojca Trtnik (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 50 EUR 

Katalogizacija neknjižnega gradiva: notno gradivo – izpopolnjevalni tečaj           PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1 

TERMIN: Termin bo določen, ko se bo na tečaj prijavilo vsaj 6 udeležencev. 

ČAS: 9.00–16.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki že katalogizirajo notno gradivo v sistemu COBISS in se pri delu 

srečujejo z zahtevnejšimi primeri.  

POGOJ UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje C za vzajemno katalogizacijo 

CILJI: Udeležence usposobiti za katalogizacijo zahtevnejših primerov notnega gradiva, jih seznaniti z 

najpogostejšimi dilemami pri katalogizaciji notnega gradiva v sistemu COBISS ter jih opozoriti na novosti. 

VSEBINA:  

• katalogizacija zahtevnejših primerov 

• novosti na področju katalogizacije notnega gradiva 

Udeleženci lahko ob prijavi pošljejo primere gradiv, za katere bi želeli pomoč pri katalogizaciji in razlago na tečaju, 

na elektronski naslov izobrazevanje@nuk.uni-lj.si. 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje 

TEČAJ IZVAJA: dr. Alenka Bagarič (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR 

Katalogizacija neknjižnega gradiva: glasbeni zvočni posnetki – izpopolnjevalni tečaj        PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1 

TERMIN: Termin bo določen, ko se bo na tečaj prijavilo vsaj 6 udeležencev. 

ČAS: 9.00–16.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki že katalogizirajo glasbene zvočne posnetke v sistemu COBISS in 

se pri delu srečujejo z zahtevnejšimi primeri.  

POGOJ UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje C za vzajemno katalogizacijo 

CILJI: Udeležence usposobiti za katalogizacijo zahtevnejših primerov glasbenih zvočnih posnetkov, jih seznaniti z 

najpogostejšimi dilemami pri katalogizaciji glasbenih zvočnih posnetkov v sistemu COBISS ter jih opozoriti na 

novosti. 

VSEBINA: 

• katalogizacija zahtevnejših primerov 

• novosti na področju katalogizacije glasbenih zvočnih posnetkov 

Udeleženci lahko ob prijavi pošljejo primere gradiv, za katere bi želeli pomoč pri katalogizaciji in razlago na tečaju, 

na elektronski naslov izobrazevanje@nuk.uni-lj.si. 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje 

TEČAJ IZVAJA: dr. Alenka Bagarič (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/katalogizacija-neknjiznega-gradiva-notno-gradivo-izpopolnjevalni-tecaj
mailto:izobrazevanje@nuk.uni-lj.si
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/katalogizacija-neknjiznega-gradiva-glasbeni-zvocni-posnetki-izpopolnjevalni-tecaj
mailto:izobrazevanje@nuk.uni-lj.si
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Katalogizacija neknjižnega gradiva: video gradivo – izpopolnjevalni tečaj           PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1 

TERMIN: Termin bo določen, ko se bo na tečaj prijavilo vsaj 6 udeležencev. 

ČAS: 9.00–16.30 (čas trajanja je okviren, prilagojen bo glede na število udeležencev in poslane primere) 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki že katalogizirajo video gradivo v sistemu COBISS in želijo obnoviti 

svoje znanje.  

POGOJ UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje C za vzajemno katalogizacijo 

CILJI: Osvežitev znanja katalogizacije video gradiva, udeležence opozoriti na najpogostejše napake pri 

katalogizaciji video gradiva v sistemu COBISS ter jim predstaviti novosti. 

VSEBINA:  

• posebnosti pri katalogizaciji video gradiva 

• novosti na področju katalogizacije video gradiva 

• najpogostejše dileme pri katalogizaciji video gradiva 

Udeleženci lahko ob prijavi pošljejo primere gradiv (kopije embalaže in besedila na sami videoplošči, posnetke 

najavnih/odjavnih špic itd.), za katere bi želeli pomoč pri katalogizaciji in razlago na tečaju na elektronski naslov 

izobrazevanje@nuk.uni-lj.si. 

NAČIN IZVEDBE: predavanja 

TEČAJ IZVAJA: Suzana Šulek (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR  

Katalogizacija antikvarnega knjižnega gradiva              PRIJAVA  

TRAJANJE: 2 dni 

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1 

TERMIN: Termin bo določen, ko se bo na tečaj prijavilo vsaj 6 udeležencev. 

ČAS: 9.00–16.30  

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen bodočim katalogizatorjem antikvarnega knjižnega gradiva, natisnjenega do 

vključno leta 1820. 

POGOJ UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo 

Priporočljivo je, da imajo udeleženci opravljen tečaj Katalogizacija v sistemu COBISS – nadaljevalni tečaj (IZUM). 

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo antikvarnega knjižnega gradiva v sistemu COBISS.  

VSEBINA: 

• ISBD(A) osnovni pregled – območja in viri podatkov 

• koristni viri in priročniki za delo z antikvarnim gradivom 

• posebnosti in poudarki pri katalogizaciji starejšega knjižnega gradiva (likovne komponente, naslovna stran, 

posebnosti izvoda, provenience, privezki, različice stavka, prstni odtis) 

• katalogizacija antikvarnega gradiva – pregled po območjih oz. poljih in podpoljih v COMARC/B formatu s 

poudarkom na značilnih poljih in strukturi polja 200 s podpolji 

• delo z normativnimi zapisi 

• lokacijski podatki 

• najpogostejše poškodbe gradiva in prepoznavanje stopnje ohranjenosti gradiva 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje 

TEČAJ IZVAJAJO: Urša Kocjan, dr. Jasna Malešič, dr. Sonja Svoljšak (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/katalogizacija-neknjiznega-gradiva-video-gradivo-izpopolnjevalni-tecaj
mailto:izobrazevanje@nuk.uni-lj.si
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/katalogizacija-antikvarnega-knjiznega-gradiva
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KOTIZACIJA: 140 EUR 

Opravljen tečaj je pogoj za pridobitev dovoljenja D za vzajemno katalogizacijo. 

Katalogizacija antikvarnega knjižnega gradiva – delavnica            PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1 

TERMIN: Termin bo določen, ko se bo na tečaj prijavilo vsaj 6 udeležencev. 

ČAS: 9.00–16.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki aktivno katalogizirajo antikvarno gradivo v sistemu COBISS ter 

se pri delu srečujejo z zahtevnejšimi primeri.  

POGOJ UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje D za vzajemno katalogizacijo 

CILJ: Osvežitev znanja katalogizacije antikvarnega knjižnega gradiva v sistemu COBISS. 

VSEBINA:  

• kratka obnova pomembnejših posebnosti pri katalogizaciji antikvarnega gradiva 

• katalogizacija antikvarnega gradiva iz zbirke NUK ob pomoči predavateljic in skupno reševanje zahtevnejših 

primerov 

Udeleženci lahko s seboj prinesejo gradivo, ki bi ga želeli katalogizirati v okviru delavnice. 

NAČIN IZVEDBE: vaje, diskusija 

TEČAJ IZVAJATA: Urša Kocjan, dr. Sonja Svoljšak (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR  

Katalogizacija neknjižnega gradiva: rokopisno gradivo, zapuščine in tvorjene zbirke         PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1 

TERMINA: 23. maj 2023 

ČAS: 9.00–16.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo katalogizirali rokopisno gradivo in tvorjene zbirke v sistemu 

COBISS.  

POGOJ UDELEŽBE: 

✓  dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo. 

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo rokopisnega gradiva, zapuščin in tvorjenih zbirk v 

sistemu COBISS. 

VSEBINA:  

• vrste rokopisnega gradiva in njihove značilnosti 

• urejanje zapuščinskih fondov  

• bibliografski opis in ustrezna polja v formatu COMARC/B 

• posebnosti pri katalogizaciji zapuščin in rokopisnega gradiva  

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje 

TEČAJ IZVAJAJO: Marjeta Šušterčič, Valentina Velkavrh (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR  

  

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/katalogizacija-antikvarnega-knjiznega-gradiva-delavnica
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/katalogizacija-neknjiznega-gradiva-rokopisno-gradivo-zapuscine-in-tvorjene-zbirke
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Katalogizacija elektronskih virov, dostopnih prek spleta             PRIJAVA  

TRAJANJE: 2 dni   

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje 

TERMINI: 27.–28. marec 2023  

ČAS: 9.00–12.30  

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki katalogizirajo elektronske vire, dostopne prek spleta.  

POGOJ UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo 

Priporočljiva so tudi dovoljenja B1, B2 in C za vzajemno katalogizacijo. 

CILJI: Osvežitev znanja katalogizacije elektronskih virov, dostopnih prek spleta, udeležence opozoriti na 

najpogostejše dileme pri katalogizaciji tovrstnega gradiva v sistemu COBISS ter jim predstaviti novosti. 

VSEBINA:  

• posebnosti pri katalogizaciji elektronskih virov, dostopnih prek spleta 

• novosti na področju katalogizacije elektronskih virov, dostopnih prek spleta 

• najpogostejše dileme pri katalogizaciji elektronskih virov, dostopnih prek spleta 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje 

TEČAJ IZVAJATA: Irena Kavčič, Suzana Šulek (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR  

Udeležba na tečaju podaljšuje aktivnost dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. 

Katalogizacija – izpopolnjevalni tečaj               PRIJAVA  

TRAJANJE: 2 dni  

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje 

TERMINA: 17.–18. oktober 2023  

ČAS: 9.00–12.30 (spletna izvedba) 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki katalogizirajo gradivo v sistemu COBISS. 

POGOJ UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo 

CILJI: Osvežitev znanja katalogizacije knjižničnega gradiva, udeležence opozoriti na najpogostejše dileme pri 

katalogizaciji in na napake v zapisih v sistemu COBISS ter jim predstaviti novosti. 

VSEBINA: 

• najpogostejše napake v bibliografskih in normativnih zapisih v sistemu COBISS 

• novosti na področju katalogizacije knjižničnega gradiva 

Udeleženci lahko ob prijavi pošljejo primere gradiv, za katere bi želeli pomoč pri katalogizaciji in razlago na tečaju, 

na elektronski naslov izobrazevanje@nuk.uni-lj.si. 

NAČIN IZVEDBE: predavanja 

TEČAJ IZVAJA: Irena Kavčič 

KOTIZACIJA: 70 EUR 

Udeležba na tečaju podaljšuje aktivnost dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. 

Osvežitveni tečaj za dodeljevanje UDK vrstilcev              PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1 

TERMIN: 17. maj 2023 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/katalogizacija-elektronskih-virov-dostopnih-na-spletu
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/katalogizacija-izpopolnjevalni-tecaj
mailto:izobrazevanje@nuk.uni-lj.si
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-vzajemno-katalogizacijo/osvezitveni-tecaj-za-dodeljevanje-udk-vrstilcev
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ČAS: 9.00–12.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki katalogizirajo gradivo v sistemu COBISS. 

POGOJ UDELEŽBE:  

✓ dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo 

CILJI: Osvežitev znanj s področja klasifikacije knjižničnega gradiva, konkretno znanj za dodeljevanje UDK vrstilcev. 

Udeležence bomo opozorili na najpogostejše dileme pri sestavljanju UDK vrstilcev in na napake v zapisih v sistemu 

COBISS. 

VSEBINA:  

• osvežitev znanja klasifikacije knjižničnega gradiva  

• ponovitev strukture in zgradbe UDK 

• elektronska izdaja tabel Univerzalne decimalne klasifikacije – UDCMRF12 

• odgovori s primeri na predhodno zastavljena vprašanja v zvezi s klasifikacijo knjižničnega gradiva 

• vaje 

Prijavljene vabimo, da morebitna vprašanja s področja vsebine tečaja vnaprej pošljejo na elektronski naslov 

izobrazevanje@nuk.uni-lj.si. 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje 

TEČAJ IZVAJAJO: Aljoša Pelhan, mag. Darija Rozman, Metka Sternad, Darko Vrhovšek (Narodna in univerzitetna 

knjižnica) 

KOTIZACIJA: 50 EUR 

  

mailto:izobrazevanje@nuk.uni-lj.si
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IZOBRAŽEVANJE ZA ZAČETNIKE V STROKI  

Tečaj za začetnike v stroki – Modul 1: Knjižnično gradivo in knjižnice           PRIJAVA  

TRAJANJE: 5 dni 

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje 

TERMINA: 3.–7. april 2023, 9.–13. oktober 2023  

ČAS: 9.00–13.00 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen začetnikom v knjižničarski stroki. Za kandidate za bibliotekarski izpit za 

knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna.  

CILJI: Udeležence seznaniti z zgodovino knjige in knjižnic, delovanjem slovenskega knjižničnega sistema, 

značilnostmi posameznih vrst knjižnic, osnovami upravljanja s knjižničnimi zbirkami in obdelave knjižničnega 

gradiva ter izposoje gradiva, dela z uporabniki, elektronskimi informacijskimi viri in njihovo uporabo. 

VSEBINA:  

• knjižničarska stroka in knjižničarji 

• vrste knjižnic, njihove naloge in delovanje 

• zgodovina knjige in knjižnic 

• informacijske storitve in informacijski viri 

• izgradnja in upravljanje knjižnične zbirke: nabava, inventarizacija in oprema ter odpis knjižničnega gradiva  

• opisna in vsebinska obdelava knjižničnega gradiva 

• bibliografija 

• družbena omrežja in knjižnice 

• delo z uporabniki 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve  

TEČAJ IZVAJAJO: dr. Melita Ambrožič, Milena Bon, Srečko Bončina, Irena Kavčič, Nataša Knap, Urša Kocjan, Tereza 

Poličnik-Čermelj, Eva Potisek, mag. Darija Rozman, Metka Sternad, Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna 

knjižnica) 

KOTIZACIJA: 210 EUR 

Tečaj za začetnike v stroki – Modul 2: Osnove varovanja in zaščite knjižničnega gradiva           PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12 

TERMINA: 18. april 2023, 19. oktober 2023 

ČAS: 9.00–16.30 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjena knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z osnovami varovanja in zaščite knjižničnega 

gradiva. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna.  

CILJI: Udeležence seznaniti s teoretičnimi osnovami in praktičnimi postopki varovanja in zaščite gradiva ter 

prikazati, kako lahko manjše posege na knjižničnem gradivu opravijo sami. 

VSEBINA: 

• identifikacija različnih vrst črnil, papirja ter njihova trajnost 

• sestavni deli knjige, knjižne vezave 

• vzroki poškodb gradiva 

• optimalni pogoji hranjenja različnih vrst nosilcev informacij 

• pravilno opremljanje knjižničnega gradiva 

• primerna zaščitna sredstva za posamezne vrste nosilcev informacij 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-zacetnike-v-stroki/tecaj-za-zacetnike-v-stroki-modul-1-knjiznicno-gradivo-in-knjiznice
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-zacetnike-v-stroki/tecaj-za-zacetnike-v-stroki-modul-2-osnove-varovanja-in-zascite-knjiznicnega-gradiva
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• naravne katastrofe: poglavitne poškodbe pri poplavi, požaru 

• delovanje v primeru naravnih nesreč 

• digitalizacija knjižničnega gradiva – izbor in priprava gradiva za digitalizacijo 

• čiščenje in manjši posegi na novejšem knjižničnem gradivu – kaj lahko naredimo sami (in česa ne) 

• ogled restavratorske delavnice 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, praktični prikazi 

TEČAJ IZVAJAJO: Andreja Kozjek, dr. Jasna Malešič, Andrej Štolfa (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: 70 EUR 

Tečaj za pripravo na splošni del bibliotekarskega izpita             PRIJAVA  

TRAJANJE: 2 dni 

KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12  

TERMINA: 23.–24. marec 2023, 18.–19. september 2023 

ČAS: 9.00–16.30  

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se pripravljajo na splošni del bibliotekarskega izpita.  

CILJ: Udeležence seznaniti z izpitnimi vsebinami in gradivom za pripravo na bibliotekarski izpit. 

VSEBINA:  

• ustavna in državna ureditev Republike Slovenije 

• zakonodaja s področja delovnih razmerij 

• specialna zakonodaja s področja delovanja zavodov in sistema javnih uslužbencev 

• specialna zakonodaja s področja knjižničarstva 

• specialna zakonodaja s področja avtorske in sorodnih pravic 

• ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema  

• profesionalna etika 

NAČIN IZVEDBE: predavanja 

TEČAJ IZVAJAJO: Katarina Kač (Narodna in univerzitetna knjižnica), mag. Tatjana Likar (Ministrstvo za kulturo RS), 

mag. Marijan Špoljar (Mestna knjižnica Ljubljana), Mojca Žuželj Ogrizek (Univerzitetna knjižnica Maribor)  

KOTIZACIJA: 140 EUR 

Izzivi in pasti priprave pisne naloge za bibliotekarski izpit             PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje  

TERMINI: 16. februar 2023, 20. junij 2023, 29. november 2023  

ČAS: 9.00–14.00 

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se usposabljajo za opravljanje bibliotekarskega izpita za 

bibliotekarja. Priporočljiva je tudi udeležba mentorjev kandidatov za bibliotekarski izpit. 

CILJ: Udeležence seznaniti s formalnimi in vsebinskimi zahtevami, ki jih morajo kandidati upoštevati pri pripravi 

pisne naloge za bibliotekarski izpit.  

VSEBINA:  

• splošno o pisni nalogi 

• vsebina in oblika pisne naloge 

• citiranje in navajanje virov v pisni nalogi 

• najpogostejše napake pri pripravi pisne naloge 

• vloga mentorja v postopku priprave in oddaje pisne naloge 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, razprava 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-zacetnike-v-stroki/tecaj-za-pripravo-na-splosni-del-bibliotekarskega-izpita
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-zacetnike-v-stroki/izzivi-in-pasti-priprave-pisne-naloge-za-bibliotekarski-izpit
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TEČAJ IZVAJATA: dr. Melita Ambrožič, Nataša Knap (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: brezplačno 

Mentorsko delo in podpora kandidatom v času priprave na bibliotekarski izpit          PRIJAVA  

TRAJANJE: 1 dan 

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje 

TERMINA: 18. april 2023, 16. oktober 2023 

ČAS: 9.00–12.30  

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen mentorjem kandidatov za bibliotekarski izpit.  

CILJ: Udeležence seznaniti z vlogo in nalogami mentorja v času strokovnega usposabljanja kandidata in pri pripravi 

pisne naloge za bibliotekarski izpit.  

VSEBINA: 

• splošno o mentorstvu ter vlogi in nalogah mentorja 

• priprava programa in spremljanje strokovnega usposabljanja kandidata na delovnem mestu 

• prijava teme pisne naloge kandidata za bibliotekarski izpit za bibliotekarja 

• dnevnik strokovnega usposabljanja kandidata 

• spremljanje ter pomoč kandidatu pri pripravi pisne naloge za bibliotekarski izpit 

• priprava poročila o strokovnem usposabljanju kandidata 

• prikaz primerov prijave na bibliotekarski izpit, programa strokovnega usposabljanja in ustrezno 

pripravljenega dnevnika strokovnega usposabljanja 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, razprava 

TEČAJ IZVAJAJO: dr. Melita Ambrožič, Nataša Knap, Polona Marinšek (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: brezplačno 

  

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-zacetnike-v-stroki/mentorsko-delo-in-podpora-kandidatom-v-casu-priprave-na-bibliotekarski-izpit-1


 

3 0  |  s t r a n  
 

N U K  |  P R O G R A M  I Z O B R A Ž E V A N J A  2 0 2 3  

IZOBRAŽEVANJE ZALOŽNIKOV 

Seminar za založnike in izdajatelje 

TRAJANJE: 1 dan  

KRAJ IZVEDBE: NUK oz. spletno okolje 

TERMINI: Termini bodo določeni naknadno.  

ČAS: 9.00–13.00  

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen predvsem neformalnim založnikom in izdajateljem.  

CILJI: Udeležence seznaniti z Zakonom o obveznem izvodu publikacij, s predpisi za pridobitev CIP zapisa, 

mednarodnih identifikatorjev (ISBN, ISSN, ISMN) in črtne kode.  

VSEBINA:  

• Zakon o obveznem izvodu publikacij, spremembe in pomen zakona  

• navodila za predajo obveznih izvodov: kaj, koliko, kje, kdaj 

• obvezni izvod neknjižnega gradiva: drobni tiski, avdiovizualne publikacije, elektronski viri 

• obvezni izvod spletnih publikacij 

• mednarodna bibliografska kontrola (CIP) – definicija in namen 

• mednarodni identifikatorji (ISBN, ISSN, ISMN in drugi) in črtna koda  

NAČIN IZVEDBE: predavanja, diskusija  

TEČAJ IZVAJAJO: Urška Drofenik, Damijana Kisovec, Janko Klasinc, Pavla Meglič, Boris Rifl, Irena Sešek (Narodna 

in univerzitetna knjižnica) 

KOTIZACIJA: brezplačno 
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IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV KNJIŽNIC 

 

Tečaji v sklopu izobraževanja uporabnikov knjižnic so namenjeni vsem uporabnikom knjižnic, zlasti dijakom, 
študentom, pedagoškim delavcem, raziskovalcem itd. Vsi tečaji so brezplačni. Posamezen termin tečaja bomo 
izvedli, če bo nanj prijavljenih vsaj deset udeležencev. Datumi tečajev so objavljeni na spletni strani NUK, kjer se 
prijavite na posamezen tečaj. Tečaje izvajamo v spletnem okolju z uporabo aplikacije Zoom.   
  
Tečaje, namenjene informacijskemu opismenjevanju študentom Univerze v Ljubljani, lahko prilagodimo in 
izvedemo tudi “po naročilu”. V primeru zanimanja za izvedbo naročenega tečaja nam pišite na 
izobrazevanje@nuk.uni-lj.si.  

Kako do knjižničnega gradiva in storitev Narodne in univerzitetne knjižnice           

TRAJANJE: 1 dan  

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje  

ČAS: 10.00–12.30 

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje knjižničnega gradiva in uporabo storitev Narodne in 

univerzitetne knjižnice.  

VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili osnovne značilnosti knjižnične zbirke NUK, postavitev gradiva, različne vire 

za iskanje in naročanje gradiva (računalniški in listkovni katalogi), možnosti dostopa in uporabe gradiva ter podali 

pregled storitev NUK, ki so namenjene uporabnikom. Na kratko bomo predstavili tudi možnosti za uporabo 

elektronskih virov na daljavo (računalniški katalog NUK, Digitalna knjižnica Slovenije, Spletni arhiv, Mrežnik, 

Akademska digitalna zbirka).  

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve  

TEČAJ IZVAJA: dr. Gorazd Vodeb (Narodna in univerzitetna knjižnica)  

Iskanje znanstvene literature s pomočjo portala mEga iskalnik NUK v Akademski digitalni zbirki (COBISS+)    

TRAJANJE: 1 dan  

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje  

ČAS: 10.00–11.30  

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje po Akademski digitalni zbirki – ADZ.  

VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili funkcionalnosti mEga iskalnika NUK v Akademski digitalni zbirki na 

programski platformi COBISS+, kjer so implementirani specializirani univerzitetni portali. Predstavili bomo 

različne načine iskanja, načine izdelave iskalnih zahtev, pomene posameznih iskalnih polj, uporabo fasetnega 

omejevanja, uporabo logičnih operatorjev, dostopnost do celotnega besedila in druge funkcionalnosti 

uporabniškega vmesnika. Iskanje bomo predstavili s primeri.  

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve  

TEČAJ IZVAJATA: Nataša Jordan, dr. Gorazd Vodeb (Narodna in univerzitetna knjižnica)  

Elektronski informacijski viri za pomoč pri študiju in raziskovalnem delu            

TRAJANJE: 1 dan   

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje/NUK  

ČAS: 10.00–13.00  

CILJI: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje po elektronskih informacijskih virih, jih seznaniti s pomenom 

izbire informacijskega vira, z različnimi orodji, ki jih lahko uporabljajo pri procesu iskanja, in s skupnimi 

značilnostmi različnih uporabniških vmesnikov.  

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-uporabnike
mailto:izobrazevanje@nuk.uni-lj.si
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VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili, kako izberemo ustrezne vire za iskanje znanstvene in strokovne literature 

in kje lahko dostopamo do virov (Mrežnik). Predstavili bomo značilnosti virov ter osnovna orodja za iskanje: 

bibliografske zapise za publikacije, indekse, tezavre, iskalna polja, uporabo logičnih operatorjev, prikaz in izvoz 

rezultatov, iskalno zgodovino itd. Poudarek bo na licenčnih virih z elektronskimi revijami in knjigami, na kratko 

bomo predstavili tudi Akademsko digitalno zbirko.  

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje  

TEČAJ IZVAJAJO: Srečko Bončina, Nataša Jordan, dr. Gorazd Vodeb (Narodna in univerzitetna knjižnica)  

Uvod v iskanje in uporabo citatnih indeksov                

TRAJANJE: 1 dan   

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje  

ČAS: 10.00–12.00  

CILJ: Udeležence seznaniti z uporabo citatnih indeksov.  

VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili citatne indekse, različne načine iskanja in uporabe. Poudarek bo na 

podatkovnih zbirkah Web of Science, Scopus in Google Scholar ter njihovih kazalnikih vplivnosti (faktor vpliva, 

SNIP, h-indeks itn.). Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.  

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje  

TEČAJ IZVAJA: Barbara Škabar Cerar (Narodna in univerzitetna knjižnica)  

Uporaba orodja za upravljanje bibliografskih referenc EndNote Online 

TRAJANJE: 1 dan   

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje  

ČAS: 10.00–13.30  

CILJ: Udeležence seznaniti s posebnostmi in uporabo orodja za zbiranje, urejanje ter oblikovanje osebnih zbirk 

bibliografskih referenc EndNote Online.  

VSEBINA: Predstavitev orodja za upravljanje bibliografskih referenc, ki jih navajamo (citiramo) pri pisanju 

strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Ustvarili bomo osebne račune, v katere bomo uvažali reference, ki jih 

bomo poiskali v različnih informacijskih virih (EBSCOHost, SienceDirect, COBISS+ itn.). Reference bomo 

organizirali in urejali ter izdelali bibliografije (npr. sezname uporabljene literature). Seznanili se bomo s funkcijo 

vstavljanja citatov med pisanjem besedila (Cite While you Write). Predstavili bomo tudi različne stile citiranja.  

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje  

TEČAJ IZVAJA: Srečko Bončina (Narodna in univerzitetna knjižnica)  

Izobraževanje avtorjev za objavljanje v odprtem dostopu  

TRAJANJE: 1 dan   

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje  

ČAS: 10.00–12.00  

CILJI: Udeležence seznaniti z odprtim dostopom in posebnostmi objavljanja v odprtem dostopu.  

VSEBINA: Na tečaju predstavimo novosti na področju odprtega dostopa, razloge za objavo v odprtem dostopu, 

različne poslovne modele objavljanja v odprtem dostopu, uveljavljanje ugodnosti za avtorje pri objavah, 

(pridobivanje APC vavčerjev), založniške politike in sporne založnike.  

NAČIN IZVEDBE: predavanja  

TEČAJ IZVAJA: Nataša Jordan (Narodna in univerzitetna knjižnica)  
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Predstavitev novih elektronskih informacijskih virov 

TRAJANJE: 1 dan   

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje  

ČAS: 10.00–10.45  

CILJI: Udeležence seznaniti z novimi elektronskimi informacijskimi viri.  

VSEBINA: Predstavitev novih elektronskih informacijskih virov, ki jih za podporo izobraževanju, raziskovanju in 

splošnemu razvoju pridobiva NUK. Predstavljene bodo osnovne in napredne funkcionalnosti virov in njihova 

dostopnost.  

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje  

TEČAJ IZVAJA: Nataša Jordan (Narodna in univerzitetna knjižnica)  
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INFORMACIJE O IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU 

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) bo v letu 2023 organizirala in izvajala različne oblike izobraževanj za 
knjižničarje, 1  založnike in uporabnike knjižnic. Informacije o morebitnih dodatnih izobraževalnih oblikah in 
spremembah v programu bodo sproti objavljene na spletni strani NUK. 
 
KRAJ IN NAČIN IZVEDBE TEČAJEV 

Izobraževalni program izvajamo v računalniški učilnici NUK, Turjaška ulica 1, v učilnici na Leskoškovi cesti 12 in v 
spletnem okolju.  
 
KONTAKT 

Pojasnila o izobraževalnem programu in njegovi izvedbi lahko dobite pri Poloni Marinšek (tel. 01 2001 160, 
elektronski naslov: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si) ali pri Nataši Knap (tel. 01 2001 139, elektronski naslov: 
natasa.knap@nuk.uni-lj.si).  
 
PRIJAVA 
 
Prijava  
Na tečaje se lahko prijavite prek spletne strani NUK, kjer lahko spremljate število prijav na določen tečaj in 
informacije o tem, ali bo tečaj izveden ter obliko izvedbe. 
 
Odjava 
S tečaja se lahko odjavite prek povezave, ki jo dobite v elektronskem sporočilu ob vaši prijavi, ali s sporočilom na 
elektronski naslov izobrazevanje@nuk.uni-lj.si. 
 
Obveščanje 
Prijavljeni na tečaj bodo najkasneje 2 dni pred načrtovanim datumom tečaja po elektronski pošti prejeli obvestilo 
o njegovi izvedbi. Za tečaje, pri katerih datumi še niso določeni, bodo prijavljeni dobili obvestilo o predvidenem 
datumu tečaja, ko bo nanj prijavljeno zadostno število udeležencev. 
 
Kotizacija  
Pri vsaki izobraževalni obliki je navedena višina kotizacije. Udeleženci oz. njihove delovne organizacije nakažejo 
kotizacijo po prejemu računa na TRR pri UJP: 01100-6030371984. Račune pošiljamo po izvedbi tečaja. 
 
Prijavljeni udeleženci, ki odsotnosti ne sporočijo pravočasno, poravnajo kotizacijo v celoti.  
 
V skladu z določbo 8. točke 42. člena ZDDV-1 (Ur. l. RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11) je večina naših tečajev 
uvrščenih med izobraževalne storitve, ki so oproščene plačila DDV, zato v ceni kotizacije DDV ni vključen.  
 
V skladu z omenjeno določbo oprostitev plačila DDV ne velja za tečaje: Avtorsko pravo za knjižnice, Isti cilj, različne 
poti, Izobraževanje in delavnica kriznega komuniciranja, Na pomoč! Odločevalci me ne razumejo, Odličnost pri 
pisanju poslovnih besedil, Orodja za analizo podatkov knjižnice, Trening obvladovanja stresa, zato je pri teh tečajih 
v ceno kotizacije vključen 22 % DDV. 
  

                                                           
1 Izraz knjižničarji v celotnem programu izobraževanja NUK uporabljamo za strokovne knjižničarske delavce. 

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/
mailto:polona.marinsek@nuk.uni-lj.si
mailto:natasa.knap@nuk.uni-lj.si
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/
mailto:izobrazevanje@nuk.uni-lj.si
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PRIDOBITEV DOVOLJENJ ZA VZAJEMNO KATALOGIZACIJO  

Strokovni delavci knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS, lahko sodelujejo v procesu vzajemne katalogizacije ter 
kreirajo in redigirajo bibliografske zapise za vzajemno bazo podatkov, če imajo za to potrebna dovoljenja.  
 
Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo: 
Dovoljenje A – za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij ter za kreiranje zbirnih zapisov in zapisov za 

izvedena dela; 
Dovoljenje B1 – za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov; 
Dovoljenje B2 – za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov; 
Dovoljenje C – za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva; 
Dovoljenje D – za vzajemno katalogizacijo antikvarnega gradiva. 
 
Postopek pridobitve dovoljenj(a) za vzajemno katalogizacijo je natančno opisan na spletni strani IZUM – Dovoljenja 
za vzajemno katalogizacijo. Vloge za opravljanje preizkusa znanja sprejema IZUM. 
 
PREIZKUS ZNANJA 

Kandidat mora, potem ko je izpolnil zahtevane pogoje, pred komisijo najprej opraviti preizkus znanja za pridobitev 
dovoljenja A za kreiranje bibliografskih zapisov za monografske publikacije v lokalni in vzajemni bazi podatkov. 
 
Katalogizator pridobi dovoljenja B1, B2, C oz. D z udeležbo na nadaljevalnih tečajih v IZUM in NUK ter s 
samostojnim kreiranjem najmanj 10 bibliografskih zapisov (in njim pripadajočih normativnih zapisov) za 
kontinuirane vire, sestavne dele, neknjižno gradivo oz. antikvarno gradivo. Nadaljnji postopek je za vsako 
dovoljenje enak kot pri dovoljenju A.  
 
Posamezna dovoljenja za vzajemno katalogizacijo, pregled potrebnih aktivnosti ter postopki/kriteriji za 
ugotavljanje usposobljenosti za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS, so podrobneje opisani v dokumentih, 
objavljenih na spletnih straneh NUK in IZUM.  
 
Termini preizkusov znanja za pridobitev dovoljenj v letu 2023:  
 

Dovoljenje Termin Lokacija Čas 

A 21. 2. 2023 NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1, Ljubljana 9.00 

A 25. 5. 2023 IZUM – predavalnica 101, Prešernova ulica 17, Maribor 9.00 

A 5. 10. 2023 NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1, Ljubljana 9.00 

A 14. 12. 2023 IZUM – predavalnica 101, Prešernova ulica 17, Maribor 9.00 

B1, B2, C, D 16. 2. 2023 NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1, Ljubljana 9.00 

B1, B2, C, D 9. 5. 2023 NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1, Ljubljana 9.00 

B1, B2, C, D 3. 10. 2023 NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1, Ljubljana 9.00 

B1, B2, C, D 7. 12. 2023 NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1, Ljubljana 9.00 

 
  

http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?file=licence&tabid=21&type=licence
http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?file=licence&tabid=21&type=licence
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VZDRŽEVANJE AKTIVNEGA DOVOLJENJA ZA VZAJEMNO KATALOGIZACIJO 

Za ohranitev aktivnega dovoljenja za vzajemno katalogizacijo se mora katalogizator udeležiti izobraževanj, ki jih 
organizirata NUK in IZUM.  V letu 2023 se lahko v NUK udeležite naslednjih tečajev, s katerimi lahko podaljšate 
dovoljenje za vzajemno katalogizacijo: 

• Katalogizacija elektronskih virov, dostopnih prek spleta, 

• Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: ime korporacije, 

• Katalogizacija – izpopolnjevalni tečaj. 
 

V IZUM pa se lahko v letu 2023 udeležite naslednjih tečajev, s katerimi lahko podaljšate dovoljenje za vzajemno 
katalogizacijo: 

• Katalogizacija v sistemu COBISS – nadaljevalni tečaj, 

• Katalogizacija v sistemu COBISS – ažuriranje CONOR, 

• Katalogizacija v sistemu COBISS – dopolnitve in novosti, 

• Predmetno označevanje s Splošnim geslovnikom COBISS. 
 

Udeležba na enem od tečajev podaljšuje dovoljenje za vzajemno katalogizacijo za štiri leta. Več o postopku 
vzdrževanja aktivnega dovoljenja si lahko preberete v dokumentu: Vzdrževanje aktivnega dovoljenja za vzajemno 
katalogizacijo v sistemu COBISS.  

BIBLIOTEKARSKI IZPITI  

Za izvedbo bibliotekarskih izpitov je zadolžena Komisija za bibliotekarski izpit, ki deluje pri NUK. Komisija deluje v 
skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in št. 92/15) in Pravilnikom o bibliotekarskem izpitu (Ur. l. 
RS, št. 75/16; v nadaljnjem besedilu Pravilnik). Obrazec in navodila za prijavo na bibliotekarski izpit ter ostale 
informacije so objavljeni na spletni strani NUK. 
 
PRIPRAVA NA BIBLIOTEKARSKI IZPIT 

Za pripravo na splošni del bibliotekarskega izpita bomo v NUK izvedli tečaj, na katerem bodo obravnavane izpitne 
vsebine splošnega dela izpita, kot so navedene v prilogi I Pravilnika. 
 
Za opravljanje posebnega dela bibliotekarskega izpita za knjižničarja je obvezna udeležba na Tečaju za začetnike v 
stroki (Modul 1 in Modul 2), ki ga izvaja NUK. Tečaj bomo izvedli v pomladanskem in jesenskem terminu.  
 
Kandidatom, ki bodo opravljali posebni del bibliotekarskega izpita za bibliotekarja priporočamo udeležbo na tečaju 
Izzivi in pasti priprave pisne naloge za bibliotekarski izpit, njihovim mentorjem pa Mentorsko delo in podpora 
kandidatom v času priprave na bibliotekarski izpit. 
 
IZPITNA TERMINA 

V letu 2023 bodo bibliotekarski izpiti potekali od 2. do 16. junija (pomladanski izpitni rok) in od 3. do 17. novembra 
(jesenski izpitni rok). 
 
PRIJAVNINA 

Vrsta izpita Znesek 

splošni del bibliotekarskega izpita 50,00 EUR 

posebni del bibliotekarskega izpita za knjižničarja 80,00 EUR 

posebni del bibliotekarskega izpita za bibliotekarja 180,00 EUR 

 
V skladu z določbo 8. točke 42. člena ZDDV-1 (Ur. l. RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11) so bibliotekarski izpiti 
uvrščeni med izobraževalne storitve, ki so oproščene plačila DDV, zato v ceni ni vključen DDV.  
 

http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Priloga_Vzdr%C5%BEevanje_dovoljenja_za_vzajemno_katalogizacijo.pdf
http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Priloga_Vzdr%C5%BEevanje_dovoljenja_za_vzajemno_katalogizacijo.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12748
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3214
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3214
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/bibliotekarski-izpit/prijava-na-bibliotekarski-izpit/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12748
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OPRAVLJANJE BIBLIOTEKARSKEGA IZPITA 

Splošni del bibliotekarskega izpita 

Splošni del bibliotekarskega izpita je enak za vse kandidate in poteka v obliki ustnega preverjanja poznavanja 
vsebin splošnega dela bibliotekarskega izpita, ki so priloga I Pravilnika in so objavljene na spletni strani NUK.  
 
Posebni del bibliotekarskega izpita in pogoji za opravljanje 
Posebni del bibliotekarskega izpita se razlikuje glede na vrsto izpita oz. glede na zahtevano stopnjo izobrazbe 
kandidatovega delovnega mesta. 
 

• BIBLIOTEKARSKI IZPIT ZA KNJIŽNIČARJA 
Izobrazba: srednješolska ali višješolska izobrazba.  
Splošni pogoji za opravljanje izpita: opravljeno strokovno usposabljanje po vnaprej določenem programu in 
pod vodstvom mentorja (pripravi ga knjižnica, kjer je kandidat zaposlen). 
Dodatni pogoj za opravljanje izpita: opravljen program strokovnega izpopolnjevanja (tečaj za začetnike v stroki, 
ki ga organizira in izvaja NUK). 
Kandidati za bibliotekarski izpit za knjižničarja posebni del izpita opravljajo v obliki ustnega preverjanja 
poznavanja izpitnih vsebin, ki so priloga I Pravilnika in so objavljene na spletni strani NUK.  
 

• BIBLIOTEKARSKI IZPIT ZA BIBLIOTEKARJA 
Izobrazba: visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska izobrazba druge stopnje, magisterij znanosti, 
doktorat znanosti. 
Splošni pogoji za opravljanje izpita: opravljeno strokovno usposabljanje po vnaprej določenem programu in 
pod vodstvom mentorja (pripravi ga knjižnica, kjer je kandidat zaposlen). 
Dodatni pogoj za opravljanje izpita: kandidati, ki nimajo formalne bibliotekarske izobrazbe, so v skladu z 39.a 
členom Zakona o knjižničarstvu dolžni pred opravljanjem izpita opraviti študijski program za izpopolnjevanje 
iz bibliotekarstva na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani). Povezava na spletno stran, kjer najdete podrobnejše informacije: Študijski program za 
izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B). 
Kandidati za bibliotekarski izpit za bibliotekarja posebni del izpita opravljajo s predstavitvijo in zagovorom pisne 
naloge, izdelane v času strokovnega usposabljanja za opravljanje bibliotekarskega izpita.  

 

• DOPOLNILNI BIBLIOTEKARSKI IZPIT 
Dopolnilni bibliotekarski izpit lahko opravljajo strokovni knjižničarski delavci z doseženo izobrazbo, ki je višja 
od izobrazbe, za katero so že opravili bibliotekarski izpit za KNJIŽNIČARJA po določbah Pravilnika oz. strokovni 
izpit za KNJIŽNIČARJA ali VIŠJEGA KNJIŽNIČARJA v skladu s Samoupravnim sporazumom o pridobivanju 
kvalifikacij bibliotekarske stroke (Ur. l. SRS, št. 30/80). Izpolnjevati morajo formalne pogoje glede dosežene 
stopnje in vrste izobrazbe oz. pogoje, ki jih določata 37. in 38. člen Pravilnika.  
Dopolnilni bibliotekarski izpit poteka v obliki predstavitve in zagovora pisne naloge. 

 
INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije v zvezi z bibliotekarskim izpitom najdete na spletni strani NUK. Za dodatna pojasnila o 
bibliotekarskih izpitih in njihovi izvedbi pišite na bibliotekarski.izpiti@nuk.uni-lj.si. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12748
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/bibliotekarski-izpit/splosni-del-bibliotekarskega-izpita/
https://www.ff.uni-lj.si/izobrazevanja/center-za-pedagosko-izobrazevanje/programi-za-izpopolnjevanje
https://www.ff.uni-lj.si/izobrazevanja/center-za-pedagosko-izobrazevanje/programi-za-izpopolnjevanje
https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/bibliotekarski-izpit/splosne-informacije/
mailto:bibliotekarski.izpiti@nuk.uni-lj.si

