
 

Pred nami je prva številka Biltena, s katerim želimo knjižnico in njene 

storitve še bolj približati našim uporabnikom. Prva številka sovpada z 

začetkom novega akademskega leta. Zato še posebej pozdravljam bruce 

in vabim, da postanete člani knjižnice. Povabim vas, da se udeležite 

predstavitve knjižnice, ki jo pripravimo za vse študente prvih letnikov 

na začetku študijskega leta. 

Novo študijsko leto je knjižnica pričakala z delno prenovljenimi knjiž-

ničnimi prostori. Veseli smo, da smo pridobili mirno, svetlo čitalnico s 

30 študijskimi mesti, od katerih je 10 opremljenih z računalniki. Nov 

izposojevalno-informacijski pult je postal center dogajanja v knjižnici. 

Nadejamo se, da bomo uporabnikom lahko kmalu ponudili tudi so-

dobnejše opremljena študijska mesta v prostoru knjižnice. 

Knjižničarji si prizadevamo, da je knjižnica središčna točka na fakul-

teti, kjer je mogoče priti do literature in informacij, ki jih potrebujete 

pri študiju, raziskovanju, umetniškem delovanju in pedagoškem proce-

su. Sledimo sodobnim trendom na področju knjižničarstva in informa-

tike in jih vpeljujemo v naše delo in storitve. 

Še vedno pa je na prvem mestu človek. Človeški stik in medsebojna 

komunikacija z vsemi, ki obiščejo knjižnico, sta nam pomembna in 

dragocena.  

Doroteja Božič, vodja Knjižnice UL PEF 

Brucke in bruci, dobrodošli! 

Letos poteka vpis v Knjižni-

co UL PEF od 1. 10. 2019 

naprej. Vpis poteka v knjižnici 

ob predložitvi študentske ali 

osebne izkaznice in s podpisom 

Pristopne izjave.  

Plačana članarina omogoča 

vsem študentom Univerze v 

Ljubljani (dodiplomskim, podi-

plomskim, rednim, izrednim) 

dostop do vseh knjižnic Uni-

verze v Ljubljani, vključno z 

NUK in CTK. Ob izposoji v 

drugih knjižnicah morate  pre-

dložiti študentsko izkaznico.  V 

posamezno knjižnico se morate 

sicer evidenčno vpisati, ni pa 

vam treba plačati članarine, saj 

ste jo poravnali že ob vpisu na 

matično fakulteto.  

Študenti brez statusa poravnajo 

članarino v knjižnici matične 

fakultete, s potrdilom o plačilu 

si lahko eno leto izposojajo 

gradivo v drugih knjižnicah, 

razen v NUK in CTK. . 
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Knjižnica je zasnovana na 

principu prostega pristopa, 

zato si sami poiščete gradivo s 

pomočjo  Kataloga PEF ali 

prosite za pomoč knjižničar-

ke, ki vas seznanimo z nači-

nom iskanja gradiva v knjižni-

ci.  

Na dom si lahko izposodite 

tudi diplome do leta 2011, od 

tega leta dalje so prosto do-

stopne na spletu (kliknite na 

modro povezavo v COBISS-

u), tiskani izvod za izposojo ni 

na voljo. 

Če ste ljubitelji sodobnega 

načina branja, si v naši knjiž-

nici lahko izposodite tudi 

bralnike. Na bralnikih so 

naloženi izbrani naslovi e-

knjig slovenskih založb in 

izbrana dela avtorjev in avto-

ric Pedagoške fakultete v 

Ljubljani. Na vsak bralnik 

lahko sami dodatno prenese-

mo e-knjige po lastni izbiri – 

kako, pa si oglejte v navodilih 

na naši spletni strani. 

Gradivo lahko podaljšate ali 

rezervirate z uporabo storitve  

Moj COBISS (Moja knjižni-

ca). Rok podaljšanja je za knjige 

21 dni, za diplomska dela 7 dni. 

Podaljševati ni mogoče rezervira-

nega gradiva, gradiva z opomi-

nom, pretečenim rokom izposoje 

ali v primeru neurejenega član-

stva v knjižnici. Rezervirate lahko 

največ tri enote. O prispelem 

gradivu vas obvestimo po elek-

tronski pošti. Rezervirano gradi-

vo vas čaka pet delovnih dni. 

Knjige lahko vrnete tudi tako, da 

jih odložite v trezor, ki je name-

ščen v pritličju fakultete. Razdol-

žitev bo urejena naslednji delovni 

dan. 

lahko dostopate tudi do zani-

mivih slovenskih in tujih 

znanstvenih in strokovnih 

člankov naših profesorjev in 

drugih raziskovalcev na Peda-

goški fakulteti.  

Del PeFprints portala je tudi 

Galerija PeFprints, spletna 

galerija Oddelka za likovno 

pedagogiko, ki prikazuje re-

produkcije umetniških del 

Od leta 2011 ima UL PEF 

institucionalni digitalni repozi-

tori j visokošolskih del 

PeFprints, ki ga urejamo v 

knjižnici. Mesečno si ga ogle-

da približno 60000 uporabni-

kov in trenutno vsebuje čez 

5400 zapisov. PeFprints ne 

vsebuje le visokošolskih del, 

temveč tudi dela raziskovalcev 

Pedagoške fakultete, zato 

profesorjev/ic ter njihovih štu-

dentk/ov.  

Vsa dela v PeFprints se nahajajo 

tudi v Repozitoriju Univerze v 

Ljubljani (RUL), ki hrani zaključna 

dela študija ter objave zaposlenih 

na Univerzi. 

Izposoja, rezervacije, podaljševanje in vračanje 

PeFprints in Repozitorij Univerze v Ljubljani 

DiKUL (Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani) 

Portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani  DiKUL je 

spletni portal, s pomočjo katerega lahko iščete v central-

nem indeksu bibliografskih podatkov. Ta zajema več sto 

milijonov naročniških in prosto/odprto dostopnih virov 

svetovnih založnikov ter ostalih ponudnikov strokovnih in 

znanstvenih informacij z vseh znanstvenih ved. S pomočjo 

portala lahko uporabniki UL dostopate tudi do celotnih 

besedil člankov e-revij ter do poglavij e-knjig.  

Prek DiKUL-a si lahko e-knjige tudi izposodite. 

Trezor je namenjen 

vračanju izposojenih knjig 

Knjižnice Pedagoške 

fakultete v Ljubljani. 

Nameščen je v pritličju.  
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Biblos: berite knjige v e-obliki 

Izobraževanja v knjižnici 

Članom naše knjižnice omogočamo izposojo e-knjig tudi v 

BIBLOS-u (slovenski digitalni knjigarni).  

Za izposojo v BIBLOS-u potrebujete: 

 urejeno članstvo v knjižnici, vpisno številko in geslo, 

ki ga uporabljate za storitev Moja knjižnica v Cobiss,  

 napravo, ki omogoča branje e-knjig (na računalniku 

mora biti nameščen program Adobe Digital Editions, 

na pametnem telefonu aplikacija Biblos). 

Mobilno…. 
 

Ob razširjeni uporabi mobilne tehnologije narašča tudi uporaba mobil-

nih aplikacij v študijske namene. Zato smo v knjižnici pripravili spletni 

vodič o mobilnih aplikacijah Viri na mobilnih napravah, s pomočjo 

katerih lahko iščete, urejate, organizirate in izmenjujete gradivo.  

V vodiču predstavljamo mobilne aplikacije za iskanje informacijskih 

virov, do katerih lahko dostopate tudi kot člani naše knjižnice: sloven-

ske (OpenScience, DiKUL, BIBLOS in mCOBISS) in tuje mobilne 

aplikacije (EBSCO, IEEE, JSTOR, SAGE, SpringerLink in PubMed) 

za iskanje informacijskih virov, aplikacije za dostop do revij in časopi-

sov v odprtem dostopu (Scholar, ArXiv eXplorer, Browzine in Pape-

rity) ter aplikacije za organiziranje virov in citiranje (EndNote, Journal 

Indexing Identifier, Journal TOCs, Mendeley in Researcher). Vsaka 

navedena mobilna aplikacija ima dodan kratek predstavitveni opis in 

navodila za njeno uporabo.  

Povezava do vodiča:  

http://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=mobilni  

Vsako leto organiziramo pred-

stavitev knjižnice za študente 

1. letnikov, kjer predstavimo 

osnovne podatke o knjižnici 

(spletna stran, COBISS), pro-

stor ter storitve knjižnice.  

Med različnimi izobraževanji 

za bruce/ke še posebej pripo-

ročamo Izobraževanje upo-

V knjižnici izvajamo individu-

alno izobraževanje ter izobra-

ževanje organiziranih skupin 

študentov in drugih uporabni-

kov knjižnice. 

Izobraževanje prilagodimo 

posamezniku oz. skupini, 

predznanju in dogovorjenemu 

vsebinskemu področju. 

rabnikov za iskanje informacij 

s pomočjo COBISS+, kjer se 

boste seznanili s sistemom 

COBIB.SI s poudarkom na 

lokalnem katalogu Knjižnice 

UL PEF.  

Ponudba izobraževanj: 

https://www.pef.uni-

lj.si/51.html  

Če se želite naročiti na 

individualno izobraževanje 

iz kateregakoli področja, 

pišite na e-poštni naslov 

knjižnica@pef.uni-lj.si. 
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Del knjižničnih e-storitev so 

tudi spletni raziskovalni vodiči, 

ki vsebujejo predloge za upora-

bo različnih podatkovnih baz 

in drugih knjižničnih storitev.  

Najpomembnejši za pisanje 

seminarskih, diplomskih in 

drugih del je vodič Citiranje in 

navajanje virov po 6. verziji 

APA standardov, ki vsebuje 

natančna navodila s primeri za 

citiranje in navajanje virov. 

Za začetek iskanja gradiva v 

naši knjižnici smo pripravili 

spletni vodič Iskanje gradiva v 

Knjižnici UL PEF, Izposoja e

-knjig in uporaba bralnikov in 

vodič za iskanje visokošolskih 

del v COBISS+ , PeFprints in 

RUL Visokošolska dela/

disertacije. 

Za pomoč pri različnih po-

dročjih študija na UL PEF so 

na spletni strani knjižnice na 

voljo še različni predmetni 

vodiči s področij specialne in 

rehabilitacijske pedagogike, 

pedagoške psihologije, šport-

ne vzgoje itd. 

Povezava:  

http://vodici.pef.uni-lj.si  

Spletni raziskovalni vodiči Knjižnice UL PEF 

Vzgoja in izobraževanje 

Revija obravnava sodobne 

smernice v poučevanju in 

načrtovanju pouka ter druge 

aktualne teme s področja šol-

stva. Prinaša različne poglede 

slovenskih šolskih strokovnja-

kov ter praktične izkušnje 

učiteljev in ravnateljev. Name-

njena je ravnateljem, svetoval-

nim delavcem in učiteljem ter 

drugim strokovnim delavcem.  

Pedagoška obzorja 

Didactica Slovenica - Pedago-

ška obzorja je znanstvena 

revija za didaktiko in metodi-

ko ter  objavlja članke, ki so 

razvrščeni v kategoriji znan-

stveni članek in strokovni 

članek.  Letno izidejo štiri 

številke. 

Slovenske pedagoške revije 

Sodobna  pedagogika 

Sodobna pedagogika je znan-

stvena revija za področje 

vzgoje in izobraževanja v slo-

venskem prostoru. Objavlja 

predvsem znanstvene prispev-

ke s področja vzgoje in izo-

braževanja, ki so nastali na 

podlagi teoretičnih in empirič-

nih raziskav. Revija izhaja 

štirikrat letno, izdaja pa jo 

Zveza društev pedagoških 

delavcev Slovenije. 

Pri navajanju literature  pri 

seminarskih nalogah si 

lahko pomagate z navodili 

v spletnem vodiču 

knjižnice »Citiranje in 

navajanje virov po 6. verziji 

APA standardov«. 
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dLib—Digitalna knjižnica Slovenje  

Reviji Pedagoške fakultete UL  

Educa 

Revija EDUCA je namenjena  

vzgojiteljicam /vzgojiteljem v 

vrtcih ter učiteljicam in učite-

ljem na razredni stopnji 

osnovnih šol kot pomoč pri 

vsakodnevnem pedagoškem 

oziroma vzgojnem delu.  Let-

no izide šest številk. 

 

Didakta 

Je ena vodilnih didaktičnih 

revij. V reviji si lahko prebere-

te prispevke učiteljev, ki poro-

čajo o najboljših dosežkih iz 

svoje bogate pedagoške prak-

se in članke strokovnih sode-

lavcev, ki prispevajo svoje 

teoretične izsledke. 

 

Naravoslovna solnica 

Je strokovna revija z naravo-

slovno vsebino, ki objavlja 

prispevke učiteljev/-ic in 

vzgojiteljev/-ic. V njej boste 

našli opise eksperimentov, 

delavnic, naravoslovno teori-

jo in nasvete za delo z učenci.  

Izhaja trikrat letno. 

CEPS Journal Revija C·E·P·S 

je mednarodna znanstvena 

revija. Objavlja izvirne empi-

rične in teoretične raziskave z 

različnih znanstvenih disci-

plin, povezanih s področjem 

izobraževanja učiteljev in pe-

dagoških znanosti.  V reviji je 

poudarek na regionalnem 

kontekstu, vendar v njej lahko 

objavljajo raziskovalci  vseh 

evropskih in drugih držav v 

svetu. Izhaja štirikrat na leto, 

prispevki so v angleščini.  

Veliko slovenskih znanstvenih 

in strokovnih revij, na katere 

smo v Knjižnici UL PEF 

naročeni, je prosto dostopnih 

v slovenski digitalni knjižnici 

dLib. 
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Članki iz revij Sodobna pedagogika, Pedagoška obzorja in Di-

dakta so prosto dostopni  tudi v slovenski digitalni knjižnici 

dLib. V dLib-u niso na voljo le članki iz teh revij, temveč še iz 

drugih strokovnih in znanstvenih slovenskih revij kot so: CEPS 

Journal, Psihološka obzorja, Revija za elementarno izobraževa-

nje, Šolska knjižnica, Šolsko polje, Vodenje v vzgoji in izobraže-

vanju itd. 

Članki v dLib-u so na voljo v PDF, ki si jih lahko naložite, shra-

nite ali natisnete. Prijava v digitalno knjižnico z uporabniškim 

računom ni potrebna. 
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Seda Nur Ergul prihaja iz Turčije, natanč-

neje iz mesta Bursa in je v študijskem letu 

2019/2020 vpisana na drugostopenjski 

študijski program Socialna pedagogika na 

UL PEF. Ker ima zanimivo študijsko 

izkušnjo, smo jo prosili, da jo deli z nami.  

Kako to, da si se odločila za študij v 

Sloveniji? 

Seda: Na prvi stopnji sem kot študentka 

na smeri Predšolske vzgoje najprej odšla 

na Erasmus izmenjavo v Estonijo. Tja 

sem nameravala še enkrat, vendar me je 

naša Erasmus koordinatorka usmerila na 

UL PEF v Slovenijo, saj je bila sama nav-

dušena nad to fakulteto. Čeprav nisem 

niti vedela, kje je Slovenija, sem si rekla 

»OK, let's try!«. 

Kako je študirati v Sloveniji v primer-

javi s Turčijo? 

Seda: Turčija je res ogromna država, zato 

se študij precej razlikuje od univerze do 

univerze. Da sem bila sprejeta na prizna-

Intervju s študentko: Seda Nur Ergul  

no univerzo Uludag v Bursu, sem se 

morala zelo potruditi. Na UL PEF re-

snično cenim profesorje, ki so izjemno 

prijazni (še posebej bi rada pohvalila 

doc. dr. Mijo Marijo Klemenčič Rozman 

in doc. dr. Simono Prosen). Navdušena 

sem nad njihovim pozitivnim odnosom 

do študentov, saj so zelo odprti in prija-

teljski. Študenti in profesorji znajo dolo-

čiti meje med prijateljskimi in profesio-

nalnimi odnosi, zato je atmosfera na tej 

fakulteti prijetna in rada študiram tukaj. 

Na UL PEF cenim, da imamo veliko 

praktičnega dela.  

Ali si že kdaj prej opravljala praktič-

no delo? 

V Sloveniji sem opravljala prakso in 

sicer v osnovni šoli. Tam me je navdušil 

potrpežljiv odnos učiteljev do učencev. 

Učence namreč vidijo kot individualne 

osebe, vsakega posebej poznajo in se mu 

prilagodijo. Z učenci smo se učili slo-

venske in turške pesmice. Lani sem pre-

ko Erasmus programa sodelovala tudi z 

Mladinskim centrom Trbovlje. Zaradi 

vseh teh izkušenj sem se odločila, da bi 

raje bila socialna pedagoginja kot učitelji-

ca. Našla sem si tudi službo v Ljubljani 

kot varuška.  

S kakšnim namenom prihajaš v našo 

knjižnico? 

Všeč mi je atmosfera v knjižnici, zato se 

prihajam sem redno učiti. Knjižničarke ste 

vedno nasmejane. Kadar sem utrujena od 

učenja, samo pogledam eno od nasmeja-

nih knjižničark in postanem dobre volje. 

Ko potrebujem knjige na neko tematiko, 

mi knjižničarke ponudite in priporočite 

različne knjige, kar je zelo pomembno. 

Vedno zelo hitro dobim odgovor na e-

pošto, brez problemov lahko podaljšujem 

izposojene knjige. Zelo zadovoljna sem 

tudi s prenovo knjižnice, sedaj mi je knjiž-

nica še bolj všeč. Na univerzi v Turčiji je 

knjižnica precej večja in tam zaposleni 

niso tako prijazni s študenti kot tukaj. 

Všeč mi je tudi, da stalno kupujete nove 

knjige, ki so izpostavljene pri vhodu knjiž-

nice.  

Kaj je najboljšega pri tem, da greš štu-

dirat v tujino? 

Najboljše je to, da odrasteš. Ker staršev ni 

v bližini, si sam tisti, ki organiziraš svoje 

življenje. V Sloveniji sem spoznala nekaj 

najboljših prijateljev. Izpostavila bi še to, 

da ti življenje ves čas postavlja neke izzive. 

V začetku sem se težko soočala z izzivi, 

kasneje pa vedno lažje. Ravno to pa mi je 

pomagalo, da sem odrasla.  

Kakšni so načrti za prihodnost? 

Vsi moji načrti so povezani s Slovenijo! 

Najprej bom doštudirala Socialno pedago-

giko na UL PEF. Nato se nameravam 

zaposliti v Sloveniji. Učim se slovenščine 

in res si želim ostati tukaj! 

»Občutek imam, da sem se v 

enem semestru v Ljubljani 

naučila več kot prej v treh letih 

študija v Turčiji.«  Seda 
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1) Katera od naštetih izjav najbolj opiše 

pojem »informacijska pismenost«? 

I) Zmožnost najti in pravilno uporabiti  

relevantne informacije. 

N) Zmožnost branja. 

L) Zmožnost uporabljati računalnik. 

2) Da izvemo, katere knjige si lahko 

izposodimo v knjižnici, pogledamo v: 

U) Slovensko bibliografijo. 

P) Seznam literature. 

Z) Knjižnični katalog (Cobiss). 

3) Da uspešno najdemo želeno knji-

go na pravi polici v knjižnici, si mo-

ramo iz Cobiss-a v celoti izpisati: 

B) Signaturo. 

R) ISBN številko. 

E) Naslov in avtorja želene knjige. 

4) Signatura je: 

P) Neke čudne številke. 

S) Podpis avtorja. 

R) UDK številka, priimek avtorja, začetek na-

slova knjige ali pa UDK številka in prva bese-

da iz naslova knjige. 

5) Katero iskalno polje v Izbirnem iskanju v Co-

biss-u uporabimo, da najdemo vso gradivo, ki 

govori o prof. dr. Igorju Saksidi? 

V) 

I) 

A) 

6) Kje najdemo največ strokovnih in 

znanstvenih člankov slovenskih revij 

v PDF obliki? 

M) Na Google Učenjaku. 

N) V Digitalni knjižnici Slovenije —

dLib. 

Ž) Na profesorjevem računalniku. 

7) Kaj pomeni oznaka "ZZ"? 

T) ZZorro was here. 

W) ZZ Top je ameriška rock skupina, ki je bila 

ustanovljena leta 1969 v Houstonu, Teksas.  

I) Oznaka "ZZ" pomeni, da je knjiga v skladi-

šču (Zaklonišče Zahod)  in jo je potrebno na-

ročiti ali rezervirati preko Cobiss-a, prevzame-

te jo lahko šele naslednji dan. 

8) Kaj od naštetega običajno NE drži za 

znanstvene članke? 

F) Na koncu imajo naveden seznam uporab-

ljene literature. 

C) So recenzirani (pregledani in odobreni s 

strani strokovnjakov). 

H) Običajno jih napišejo novinarji, ki so za-

posleni pri znanstveni reviji. 

Obvladam knjižnico — nagradni kviz  

Ime rubrike, ki jo vsak mesec pripravi Knjižnica UL PEF z namenom, da predstavi izbor 10 novih knjig.  

REŠITEV:   

1 0 
Rešitev izrežite in oddajte v skrinjico pri izposojevalnem pultu v Knjižnici UL PEF do 31. 10. 2019. Izmed vseh 

pravilno rešenih odgovorov bomo izžrebali srečnega dobitnika Pedagoškega rokovnika 2019/2020.  

Ime in priimek_______________________________   E-pošta: _____________________________ 



 

Storitve, ki jih zagotavlja knjižnica: 

 dostop do knjižnične zbirke v prostem pristopu, 

 uporaba lokalnega in vzajemnega kataloga ter drugih podatkovnih zbirk 
in informacijskih virov, 

 pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjiž-
nice, 

 izdelava informacijskih poizvedb, 

 izposojo knjižničnega gradiva na dom ali v čitalnico, 

 Moja knjižnica v COBISS+ 

 mCOBISS, 

 izgradnja digitalnih zbirk, 

 e-dostop do naročenih e-revij in e-knjig, 

 oddaljeni dostop do e-virov, 

 signalne informacije, 

 medknjižnično izposojo, 

 vodenje bibliografij visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 

 vodenje zbirke obveznih izvodov gradiv, ki nastajajo v okviru matične 
fakultete, vključno z diplomskimi, magistrskimi, specialističnimi in dok-
torskimi nalogami, 

 informacijsko opismenjevanje uporabnikov, 

 izgradnja raziskovalnih vodičev. 

Kardeljeva ploščad 16 

1000 Ljubljana 

4. nadstropje 

  

V spletu smo! 

www.pef.uni-lj.si/knjiznica 

IMRaD struktura 

Ali je vsebina členjena po IMRaD 

strukturi? 

Introduction (uvod), Methods 

(metode), Results (rezultati), and (in), 

Discussion (diskusija) 

 

Viri in literatura 
Ali so navedeni viri v seznamu litera-

ture znanstveni in vsebinsko ustrezajo 

tematiki vaše seminarske naloge? 

Avtorji  
Ali so avtorji dr. znanosti, profesorji, stro-

kovnjaki s področja, o katerem govori 

članek? Če da, potem je OK! 

 

Založba 
Ali je delo izšlo pri ugledni univerzitetni/

znanstveni založbi? Če ste članek našli 

preko DiKUL-a, ste na pravi poti! 

 

Recenzentski postopek 

Ali je knjiga / revija recenzirana oz. ali 

nekje na začetku, na koncu ali na platnicah 

knjige piše, kdo je recenzent? 

Vse znanstvene revije imajo nekje na 

vidnem mestu napisan uredniški odbor in 

informacijo o recenzentskem postopku. 

Telefon: +386 1 58 92 332  (Izposoja) 

Telefon: +386 1 58 92 333 (Bibliografija)  

E-pošta: knjiznica@pef.uni-lj.si 

 

KNJIŽ NICA UL PEF 

Kako prepoznati znanstveni vir  
5 hitrih nasvetov   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Več nasvetov za pisa-

nje seminarskih nalog 

dobite v knjigi »Kako 

pisati na univerzi«. 

Signatura:  

001 CREME, P. Kako 

Delovni čas: 

pon.—pet.: 7.30—19.00
  

sobota 7.00—14.00 


