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642

2005 / 2006
1. stopnja BIN

Bibliotekarstvo in informatika
ENOPREDMETNI

2016/2017
2. stopnja

Združeni program BIZŠ
Bibliotekarstvo, informacijski in 

založniški študiji
ENOPREDMETNI

2022/2023
2. stopnja BIZŠ

DVOPREDMETNI

2009/2010
2. stopnja 

Bibliotekarstvo 
Informacijska znanost z bibliotekarstvom 

Založniški študiji
Šolsko knjižničarstvo (pedagoški) 

ENOPREDMETNI

2018/2019
1. Stopnja BIN

DVOPREDMETNI

2020-
prenova študijskih 
programov 1. in 2. 

stopnje

BOLONJSKI

ŠTUDIJSKI 
PROGRAMI



ALUMNI
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D
2021 -

E
2008 -

D
2024 -

E
2018-

diplomirani bibliotekar in informatik
diplomirana bibliotekarka in informatičarka

1. stopnja 
BIN

2. stopnja
BIZŠ

magister oz. magistrica 
bibliotekarstva, informacijskih in založniških študijev



ZAKAJ? 
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STA R OS T PR OG R A MOV  
eden prvih programov, ki je 
uvedel bolonjsko reformo

SPR E ME MB E
razvoj področij

potrebe na trgu
generacije študentov 

(velikost, interesi, znanja)

težave v izvedbi
kaj deluje, kaj ne
SA MOE V A LV A C IJA

vse več dvopredmetnih 
programov na FF

povečevanje vpisa
kako zagotoviti ustrezno znanje

DV OPR E DME TNOS T



JAN 
2022

KAKO?
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NOVpomlad
JAN 
2021

DECOKTSEPJUNMAYAPRMARFEB
JAN
2020

Oblikovanje delovne 
skupine 

Osnutek kompetenc za 
1. in 2. stopnjo

Predlogi predmetov 
po katedrah

Okvirni predmetniki 
1. in 2. st., obremenitve

Priprava in 
usklajevanje vsebin

Pregled tujih 
programov

Zoom srečanja
~ 45 udeležencev

splošne, visokošolske, 
šolske, specialne knjižnice, 

alumni in „odločevalci“

Oblikovanje izhodišč 
za prenovo in nove 
predmetnike

Prvi osnutki 
predmetnikov 

Začetek priprave učnih 
načrtov za 1. stopnjo

Zoom srečanje z 
zaposlovalci in 
drugimi deležniki

uradni postopki  
za spremembo BIN



KDAJ?

1. 
stopnja

2023/24?

2. stopnja
2024/25?

prvi alumni

sep. 2026 
oz.  2027?
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KAJ?
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sposobnost timskega dela, 
sodelovanja, projektnega dela

sposobnost pisnega in (javnega) 
govornega izražanja

sposobnost samostojnega dela, 
reševanja problemov, analitičnega 
mišljenja

razvijanje profesionalne zavesti, 
odnosa do stroke

razvijanje inovativnosti, kreativnosti, 
samoiniciativnosti, angažiranosti

načini dela

potreba po dvopredmetnosti

potreba pedagoških znanjih

več splošne razgledanosti

notranja izbirnost za izgradnjo profilov

več prakse, povezovanja teorija-praksa

več konkretnih izdelkov

vsaj določene licence COBISS že tekom 
študija

spremljanje aktualnih trendov v tujini, 
dogajanja v stroki pri nas

predmetnik, vsebine

pogovori s stroko



KAJ?

manj obsežni predmeti (KT)

bolj enotno število kreditov pri predmetih

pomen nabora ključnih vsebin za dvopredmetne

več povezovanja treh področij

zmanjšanje ali ukinitev usmeritev  (BIB, IZ, ZAL)

sprememba obstoječega dipl. seminarja

problem zunanje izbirnosti

namesto usmeritev moduli izbirnosti

veščinski predmeti 
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izkušnje

nove smernice = več KU za enako št. KT

kadrovska podhranjenost oddelka

omejitve FF glede izvedbe izbirnih predmetov 

omejitve glede sodelujočih v pedagoškem procesu

zasnova pedagoške smeri = še manj vsebin za D

zunanji dejavniki



NOVI PREDMETNIKI

SME RI
1. STOPNJA: E in D

brez usmeritev

2. STOPNJA: E IN D
usmeritev BIZ in ZAŠ

PR E DME TI
3 KT = 30 KU

6 KT = 45 KU 
(izjema predmeti z vajami)

zaradi D študija veliko temeljnih 
predmetov razdeljenih na dva 
dela: 

1 poslušajo vsi, 2 le enopredmetni

VS E B INE
veliko novih vsebin in predmetov

… branje, posebne zbirke, 
metapodatki, iskanje in 
vrednotenje informacij,  storitve za 
otroke in mladino, uporabniki s 
posebnimi potrebami, knjižnice in 
družbena omrežja
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IZZIVI
različni profili knjižničarjev potrebujejo različna znanja

splošna/široka „humanistična“ znanja vs. 
praktična/ozka „tehnična“ znanja

opredelitev učnih načrtov 
(dovolj splošno, da bodo lahko dlje časa veljavni, dovolj 

ozko, da so jasno opredeljene vsebine)

izvedba predmetov – kako z načinom dela spodbujati 
tudi splošne kompetence 10

🔨


