
 

Bližajo se dnevi, ko se lahko sprostite in posvetite svoj prosti čas dru-
gim interesom, za katere med napornim študijskim letom primanjkuje 

časa. V Biltenu vas želimo spomniti na literaturo, ki spodbuja bolj 
ustvarjalno preživljanje prazničnih dni. Če so dnevi hladni in zunaj na-
letavajo snežinke, je to idealen čas, ko lahko za trenutek odložite študij-

sko literaturo in v roke vzamete leposlovno knjigo ter različne priročni-
ke za ustvarjanje.  

Želimo vam lepe praznike ter veliko sproščujočih trenutkov, v prihajajo-
čem letu pa veliko uspehov na študijskem področju, pri čemer vam bo z 

velikim veseljem pomagala ekipa knjižničark PEF.   

Zimsko branje, ne zimsko spanje 

V drugi polovici leta se je preno-

vila ekipa Knjižnice UL PEF.  V 

svoje vrste smo sprejele tri nove 

sodelavke: Ano Češarek, Mileno 

Repa in Katjo Šikonja. Ana je 

zadolžena za izobraževanje upo-

rabnikov in spletne vodiče. Mile-

na skrbi za slovenske revije, pro-

dajo knjig in izobraževanje 

ERASMUS+ študentov. Katja 

ureja tuje revije in spletno stran. 

Vse pa lahko srečate na izposoji, 

kjer so vam na voljo v prenovlje-

nih prostorih Knjižnice. Hkrati  

vas želimo spomniti na to, da 

smo časopisno čitalnico prenovili 

v tiho, študijsko čitalnico, kjer se 

lahko v popolni tišini individualno posvečate 

študiju. V ta namen vas vljudno prosimo za 

spoštovanje reda. Če želite delati v skupini, 

vabljeni v knjižnico, kjer imate na voljo več 

čitalniških mest in nekaj računalnikov.  
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Knjig z zimsko tematiko je v knjižnici na voljo kar nekaj, 

zato vsako leto pripravimo izbor, ki ga razstavimo na 

okrogli mizi v knjižnici. Izbor vsebuje razne priročnike za 

ustvarjalno preživljanje časa, slikanice, romane, zgodbe, 

pesmi in še kaj. 

Z izborom želimo olajšati iskanje tematskih knjig, ki se mu 

v predprazničnem času pogosto težko izognemo. Med 

izborom lahko naključno odkrijete literaturo, ki vas spod-

budi k branju, obogati z dobrimi idejami za izdelavo 

voščilnic in okraskov ter drugimi načini zanimivega pre-

življanja zimskih dni. 

Vabljeni k ogledu in izposoji izbranih knjig! 

Izbor knjig z zimsko tematiko 

Revija Prostočasnik — dobre ideje za preživljanje zimskih dni 

V Knjižnici UL PEF smo naročeni na revijo Prostočasnik, ki 

vsebuje raznovrstne zamisli za domiselno in ustvarjalno preživ-

ljanje prostega časa otrok in staršev. Revija je namenjena tudi  

vzgojiteljicam in učiteljicam kot pripomoček za popestritev dela 

v vrtcih in šolah. Na leto izidejo v skladu z letnimi časi štiri šte-

vilke. Veliko pozornost pa ustvarjalci revije namenjajo prazni-

kom in praznični ustvarjalnosti. Zato jo v tem času priporočamo 

v branje, saj si boste z njeno pomočjo lahko popestrili zimske dni 

in pridobili kopico idej za ustvarjanje. 
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Izpostavljamo:  Cobran, 

Krystle: The Brave Educator: 

honest conversations about 

navigating race in the classroom, 

New York, 2020 

Po znanje in nasvet v Knjižnico UL PEF: 

Krystle Cobran je ameriška pisateljica, govornica in svetovalka, ki opozarja na 

pomembnost medsebojne komunikacije v svetu. Njena knjiga Brave Educator 

ponuja uporabna orodja za pogovore z učenci o svetu zunaj šolskih sten. Na-

menjena je učiteljem in vsebuje navodila o vodenju pogovorov, ki so nastala 

na podlagi resničnih izkušenj. Knjiga je napisana kot neke vrste priročnik, ki 

nudi pomoč pri pripravi na zahtevne pogovore  v razredu. Vsebuje tudi pri-

pravljena vprašanja, sezname virov in ključne nasvete, s pomočjo katerih se 

lažje izognemo običajnim pastem pri izvajanju pogovorov.  

Signatura: 371 COBRAN, K. Brave 

Zaželeno je, da se za individualni termin 

dogovorite tako, da na  

knjiznica@pef.uni-lj.si napišete: 

- vaš študijski program;  

- kdaj bi radi prišli na individualno izo-
braževanje (predlagate dva termina); 

- katere vsebine in tematike vas zanima-
jo; 

- morebitna konkretna vprašanja.  

 

V knjižnici poleg organiziranega izobra-

ževanja v skupinah izvajamo tudi indivi-

dualna izobraževanja študentov in dru-

gih uporabnikov knjižnice. 

Izobraževanje prilagodimo posamezni-

kovim željam, predznanju in dogovorje-

nemu vsebinskemu področju. 

Ponudbo izobraževanj lahko preverite 

na spletni strani knjižnice. Tam je do-

stopen tudi koledar izobraževanj z raz-

pisanimi in prostimi termini.  

Če se želite naročiti 

na individualno 

izobraževanje iz 

kateregakoli 

področja, pišite na 

knjižnica@pef.uni-lj.si. 

Individualna izobraževanja 
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Alumni UL v Knjižnici UL PEF 

Alumnom UL omogočamo članstvo v Knjižnici UL PEF. Let-

na članarina je 15,85 EUR. Včlanitev je možna v knjižnici z 

osebnim dokumentom. Alumni UL si lahko izposojajo gradi-

vo pod enakimi pogoji kot ostali člani.   

Alumni UL imajo 10 % popusta pri nakupu publikacij, ki so 

izšle v Založbi UL PEF in stanejo 6,00 EUR ali več. 

Popust se pri knjižnih novostih v skladu z Zakonom o enotni 

ceni knjige upošteva po preteku 6 mesecev po izidu publikaci-

je. 

Omogočamo jim tudi oddaljen dostop do izbranih zbirk, kot 

so: Sage Journal Online, Psycharticles,  Emerald Management 

175 & Emerald Engineering in Credo Online Reference Servi-

ce, Academic Core Collection. Podrobnejše informacije dobite 

v knjižnici in na spletni strani Alumnov UL.  

Študenti si lahko preko Knjižni-

ce UL PEF izposodite številne e-

knjige in bralnike. 

V vodiču  »Izposoja e-knjig in 

uporaba bralnikov« boste našli 

informacije o tem, kako najti in 

uporabljati e-knjige pri vašem 

študiju.  

Branje in izposoja e-knjig 

Vodič podaja navodila za bra-

nje e-knjig na različnih napra-

vah (na računalniku, mobilni 

napravi ali na bralniku). 

Usmeril vas bo tudi na infor-

macije o programski opremi 

za branje e-knjig in uporabi 

bralnikov.  

Predstavljene so vsebine, ki so 

na voljo za digitalno branje 

(DiKUL, Mrežnik NUK, 

BIBLOS, zbirke v odprtem 

dostopu) in opis postopka za 

dostop do digitalnih vsebin. 

Kako si izposoditi e-

knjigo na bralnike Kobo 

Glo, Kobo Touch ali 

Sony PRS-T2? Vodič 

vsebuje tudi video 

posnetke z navodili.  

Vodič Izposoja e-knjig in uporaba bralnikov 

Alumni UL imajo 10 % popusta 

pri nakupu publikacij, ki so 

izšle v Založbi UL PEF in 

stanejo 6,00 EUR. ali več. 
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Doc. mag. Andrej Brumen Čop je 

docent za področje slikarstva na 

Oddelku za likovno pedagogiko, 

vodja Galerije UL PEF in velja za 

eno najbolj prepoznavnih imen 

sodobne slovenske likovne umet-

nosti. Zanimala nas je njegova 

izkušnja s Knjižnico UL PEF. 

Ali pogosto uporabljate knjižnico 

pri svojem delu? 

Da. Morda je krivo, da sem bil tudi 

sam med svojim študijem na akade-

miji veliko v knjižnici. Bila mi je v 

navdih in včasih tudi zatočišče pred 

slikarskimi problemi v ateljeju. Te 

lastnosti so mi ostale in kljub široki 

uporabi interneta ohranjam stik s 

knjigami, ki se mi zdijo za razliko od 

interneta primerne za nekoliko poča-

snejši način študija. S to idejo prina-

šam knjige iz knjižnice v atelje in 

upam, da na ta način približam knjige 

Intervju: doc. mag. Andrej Brumen Čop  

tudi študentkam/om, ki pa generacij-

sko pripadajo internetnemu načinu 

iskanja informacij. 

Kaj vas v knjižnici najbolj priteg-

ne? 

Pritegne me sam prostor, umeščen 

na vrhu stavbe, s silno lepim razgle-

dom. Prijazno osebje in občutek 

miru ter tišine mi velikokrat pomaga-

jo, da se lažje osredotočim na snov, 

preden začnem s predavanji.   

Ali priporočite knjige in revije, ki 

si jih izposodite tudi svojim štu-

dentom? 

Seveda. To je gotovo osrednji na-

men, da bi sčasoma pridobili tudi 

sami željo po zasledovanju novosti 

na ta način. 

Ste zadovoljni s knjižnično po-

nudbo knjig in revij s področja 

umetnosti? 

Deloma, gotovo je, da nam manjka 

precej literature, da bi pokrili celot-

no področje likovne umetnosti. Pred-

vsem nam manjka monografij likovnih 

umetnikov, glede revij pa je veliko 

bolje.  

V knjižnici pri oblikovanju 

PeFprints galerije sodelujemo z 

Galerijo PEF. Se vam zdi Galerija 

PeFprints koristna za promocijo 

likovnih del študentov in zaposle-

nih na UL PEF? 

PeFprints so zaenkrat lepa oblika hra-

njenja del, vsaj v fotografirani obliki, 

ker za kakšen večji arhiv oziroma hra-

njenje originalnih likovnih del na fa-

kulteti nimamo ne prostorskih ne fi-

nančnih možnosti. 

Imate morda kakšne želje za bolj 

učinkovito sodelovanje med knjiž-

nico in Galerijo PEF oziroma z 

Oddelkom za likovno umetnost? 

Mislim, da sta možnost uporabe knjiž-

nice in arhiv PeFprints dve vredni 

zadevi, ki pa ju seveda lahko še izpo-

polnjujemo. Drugih želja zaenkrat ni-

mam. Vsekakor pa bom vzel resno 

predlog vodje knjižnice, namreč da bi 

na prazni knjižnični steni predstavljali 

likovna dela na način "Likovno delo 

meseca" ter jih vnašali v PeFprints 

arhiv.   

Kako vam je všeč prenova knjižni-

ce? 

Prostor se mi po prenovi zdi večji in 

nekako svetlejši. Verjetno pa bo v bo-

doče potrebna še kakšna širitev. 

»… kljub široki uporabi 

interneta ohranjam stik s 

knjigami, ki se mi zdijo za 

razliko od interneta primerne 

za nekoliko počasnejši način 
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1) Ali imamo v naši knjižnici knjigo »Božiček v ušesu« 
in na kateri polici stoji? 

A) Te knjige v naši knjižnici ni, sem preveril/a v Cobiss-u. 

S) Da, najdemo jo pri slovenskemu leposlovju:  
    821.163.6 BEVC, C. Božiček 

G) Da, najdemo jo na polici pri biologiji: II 57 BOŽIČEK 

2) Luka potrebuje seznam vseh znanstvenih objav, ki 
jih je napisal njegov najljubši profesor z UL PEF. 
Kateri sistem bo uporabil, da bo dobil izpis znanstve-
ne bibliografije profesorja? 

R) SICRIS — informacijski sistem o raziskovalni dejavno-
sti v Sloveniji 

B) dLib – Digitalno knjižnico Slovenije 

O) Nacionalni portal odprte znanosti 

3) Kako se glede na standard APA 7 pravilno navede 
Youtube video kot vir? 

J) https://www.youtube.com/watch?v=aJ8x9rpLSEA 

S) Kemija rešuje zločin, Youtube, Pridobljeno 20. 9. 
2028 s https://www.youtube.com/watch?
v=aJ8x9rpLSEA 

E) Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (21. 9. 
2018). Kemija rešuje zločin [Video]. YouTube. https://
www.youtube.com/watch?v=aJ8x9rpLSEA 

4) Maja piše že peto seminarsko nalogo letos. Kje 
lahko najhitreje preveri pomen slovenskih strokovnih 
besed, ki jih ne razume?  

Č) Na www.fran.si (Slovarji Inštituta za slovenski jezik 
Frana Ramovša ZRC SAZU). 

D) Vtipka besedo na Google.si. 

W) V Enciklopediji Slovenije (2002). 

5) V kateremu od naslednjih primerov NE gre za 
plagiatorstvo? 

T) Ana je v svoji seminarski nalogi parafrazirala en od-
stavek iz knjige »Didaktika«. Ker je vse povedala s svoji-
mi besedami, vira ni navedla. 

H) Študentka Erika je za svoj bend napisala besedilo 
»Vsak učitelj rab' Instagram«. Pri izvajanju pesmi na novo-
letni študentski zabavi je bend uporabil glasbeno podla-
go pesmi »Jaz ne grem v šolo« A. Smolarja. Nikogar niso 
vprašali za dovoljenje. Njeni kolegi so popolnoma nav-
dušeni nad komadom.  

N) Gregor je v svoje diplomsko delo na str. 7 vključil 
grafikon iz diplome »Novoletno okraševanje vrtca« ter ustrez-
no navedel vir.  

6) V vsakem kotu čitalnice stoji po ena knjižničarka 
in vsaka od njih vidi tri knjižničarke. Koliko knjižni-
čark je v čitalnici? 

I) Šest knjižničark in ena vodja knjižnice. 

L) Tri knjižničarke in dva knjižničarja. 

O) Štiri knjižničarke. 

Obvladam knjižnico — novoletni nagradni kviz  

Sporočilo kolektiva Knjižnice UL PEF ob koncu leta 2019:  

REŠITEV:   5 6 

2 2 0 
2 3 4 1 

Rešitev izrežite in oddajte v skrinjico pri izposojevalnem pultu v Knjižnici UL PEF do 6. 1. 2020. Izmed 

vseh pravilno rešenih odgovorov bomo izžrebali srečnega dobitnika knjižne nagrade.  

Ime in priimek:______________________________    E-pošta: _____________________________ 

0 



Srečno, 

uspešno in 

kreativno  

leto 2020 

vam želi 

kolektiv Knjižnice  

UL PEF!  



Storitve, ki jih zagotavlja knjižnica: 

 dostop do bogate knjižnične zbirke v prostem pristopu, 

 uporaba lokalnega in vzajemnega kataloga ter drugih podat-
kovnih zbirk in informacijskih virov, 

 vodenje bibliografij visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 

 vodenje zbirke obveznih izvodov gradiv, ki nastajajo v 
okviru matične fakultete, vključno z diplomskimi, magistr-
skimi, specialističnimi in doktorskimi nalogami, 

 pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri 
uporabi knjižnice, 

 skupinska in individualna izobraževanja. 

 izdelava informacijskih poizvedb, 

 izposojo knjižničnega gradiva na dom ali v čitalnico, 

 Moja knjižnica v COBISS+ in aplikacija mCOBISS, 

 izgradnja digitalnih zbirk, 

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

 oddaljeni dostop do e-virov, 

 signalne informacije, 

 medknjižnično izposojo, 

 informacijsko opismenjevanje uporabnikov, 

 izgradnja raziskovalnih vodičev. 

Kardeljeva ploščad 16 

1000 Ljubljana 

4. nadstropje   

V spletu smo! 

www.pef.uni-lj.si/knjiznica 

PeFprints 

Dostop do diplomskih, magistrskih in drugih 

del. Najdete tudi nekatere članke naših profe-

sorjev in Galerijo PeFprints. V Cobissu bodi 

pozoren na URL povezavo, ki vodi do PeFprints. 

 

Google Scholar 
Iz računalnikov na fakulteti (IP) lahko dosto-

pate do vseh znanstvenih revij, e-knjig in osta-

lih informacijskih virov, ki jih naročamo knjiž-

nice UL. Če si doma (ali povezan na splet preko 

Eduroama), se za dostop do PDF-ja najprej prijavi v 

DiKUL.  

DiKUL 
Preko portala študenti UL dostopate do več 

milijonov znanstvenih revij in e-knjig, ki jih 

naročamo knjižnice. Uporabi omejitev »Celotno 

besedilo za UL«. 

 

E-knjige 
Seznam spletnih strani, ki ponujajo brezplač-

ne e-knjige ali pa e-knjige, ki jih naročamo za 

vas knjižnice UL. Preveri Biblos in EBSCO eBo-

ok Collection. 

 

dLib 

Preko portala dostopate do raznovrstnih di-

gitalnih vsebin s področja znanosti, umetno-

sti in kulture. Na dLib-u je dostopnih mnogo 

slovenskih revij. Klikni na »Periodika« > 

»Znanstveni in strokovni časopisi«. 

Telefon: +386 1 58 92 332  (Izposoja) 

Telefon: +386 1 58 92 333 (Bibliografija)  

E-pošta: knjiznica@pef.uni-lj.si 

KNJIŽNICA UL PEF 

Kje najdem PDF?   
5 hitrih nasvetov za dostop do celotnih besedil člankov in e-knjig   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Delovni čas: 

pon.—pet.: 7.30—19.00
  

sobota 7.00—14.00 

 

Gibanje Odprta znanost (Open Science) si prizadeva, da 

bi bili rezultati znanstvenih raziskav dostopni vsakomur. 

Kjer vidite znak Open Access, vam bo PDF (celotno 

besedilo članka, e-knjige, druge 

publikacije) vedno na voljo. 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/
https://scholar.google.com/
https://www.dikul.uni-lj.si
https://www.pef.uni-lj.si/234.html#c797
https://www.dlib.si/
https://www.dikul.uni-lj.si/
http://pefprints.pef.uni-lj.si/
http://www.pef.uni-lj.si/234.html#c797
https://www.dlib.si/
https://scholar.google.si/

