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Vpogled v virtualno knjižnico PEF  

 

Slika zgovorno prikazuje stanje, v katerem se nahaja naša družba zaradi korona virusa.  

Vrata knjižnic so zaprta. Knjižnice delujejo vsaka na svoj način. Knjižnica že od začetka 

uspešno pomaga uporabnikom s posredovanjem informacij preko spletne pošte, objavljanjem  

novic in stalnih rubrik na spletni strani knjižnice. V tem času pa uporabnike spodbujamo      

k uporabi spletne strani, ki je polna koristnih informacij za delo in uporabo knjižnice od doma 

glede na dane razmere.  

Tokratno številko posvečamo spletnim virom v knjižnici. Želeli bi vas spomniti na pestro     

ponudbo. Z letom 2020 smo uvedli prenovljeno podobo Signalnih informacij (kjer smo objavljali 

kazala prispelih revij v knjižnico). Nova rubrika se imenuje Revije – mesečne novosti, deluje na 

platformi raziskovalnih vodičev in vsebuje vse prispele slovenske in tuje revije v preteklem mesecu 

v knjižnico. Dragocena vira sta dLIB in referenčna zbirka Credo. Digitalna knjižnica Sloveni-

je (dLib) je knjižnica, kjer omogočajo dostop do digitaliziranega in izvorno digitalnega gradiva. 

V rubriki Revije na spletni strani imamo Seznam slovenskih revij, ki vsebuje seznam tekočih 

revij, ki jih prejemamo v knjižnico. Med temi so tudi revije, ki vsebujejo dLib povezavo. CRE-

DO vsebinsko pokriva vsa področja visokošolskega izobraževanja. Za uporabo si pomagajte s 

spletnim vodičem. Letos je izšel nov priročnik APA 7, ki predstavlja navodila in priporočila za 

pisanje strokovnih in znanstvenih besedil. Na spletni strani eVodiči Knjižnice UL PEF je na 

voljo vodič s podrobno razlago in primeri. V primerjavi s prejšnjo verzijo je nekaj sprememb, 

zato priporočamo, da si vodič natančno pogledate. 

Na koncu pa vabljeni k branju zanimivega intervjuja o založbi PEF in reviji CEPS ter reše-

vanju kviza. 



KAJ JE INFORMACIJSKA PISMENOST? 

Kot sodobna spletna generacija ste pogosto usmer-

jeni v hitro pridobivanje informacij in temu primer-

no morda tudi izpustite kak korak pri iskanju infor-

macij. Iskanje informacij je pomembno, saj vam 

omogoča dostop do relevantnih virov informacij, ki 

jih potrebujete pri študiju. Informacijska pismenost 

je sestavljena iz več faz pri iskanju informacij. Pred-

stavljamo vam model iskanja informacij 

(Marchionini in White, 2007), ki iskanje informacij 

povzema v zaporedju naslednjih faz: 

1. prepoznavanje potrebe po informaciji; 

2. sprejetje izziva za izvedbo dejavnosti  

za zadovoljitev potrebe po informaciji; 

3. formulacija problema (premišljevanje o vrsti  

informacij, ki bodo potrebne za zadovoljitev  

potrebe in identificiranje potencialnih virov 

informacij); 

4. izražanje informacijske potrebe z upora-

bo iskalnega sistema; 

5. pregled rezultatov iskanja (glede na rezul-

tate tudi odločitev, ali je potrebna po-

novna formulacija problema); 

6. odločitev za prenehanje iskanja; 

7. uporaba informacij, pridobljenih med  

rezultati. 

Ko ste osvojili iskanje informacij, je pomembno, da jih znate uporabiti – to je pokazatelj informacijske 

pismenosti. Raziskava o informacijski pismenosti med slovenskimi študenti (Šorgo idr., 2017) navaja pet 

pokazateljev informacijske pismenosti: 

učenje, ki povezuje osebo v učnem       

procesu z  informacijsko   pisme-

nostjo; 

zahtevna uporaba (zahtevna uporaba    

računalnikov, kot je programiranje ali 

izdelava spletnih  strani); 

zabava (dejavnosti, ki vključujejo uporabo 

IKT v zabavne/družabne namene). 

pisanje in urejanje (urejanje slik in             

videoposnetkov pri pripravi              

seminarjev, poročil in drugih  

               visokošolskih del); 

komunikacija in informacije (osebna         

komunikacija z internetom kot virom 

informacij); 

Če se prepoznate v zgoraj navedenih vrsticah, vam čestitamo! Vsem ostalim smo na voljo knjižničarke, ki vam bomo z 

veseljem ponudile pomoč pri iskanju informacij in njihovi uporabi. In ne pozabite – v knjižnici nudimo tudi             

individualna izobraževanja. 

Viri: 

Marchionini, G. in White, R. (2007). Find what you need, understand what you find. International Journal of Human and Computer 

Interaction, 23(3), 205–237. 

Šorgo, A., Bartol, T., Dolničar, D. in Boh Podgornik, B. (2017). Attributes of digital natives as predictors of information lite-

racy in higher education. British Journal of Educational Technology, 48(3), 749–767. 
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 ! Nova rubrika v knjižnici REVIJE — mesečne novosti ! 

Z letom 2020 smo v knjižnici uvedli prenovljeno 

podobo Signalnih informacij (kjer smo objavljali  

kazala prispelih revij v knjižnico). Nova rubrika 

se imenuje Revije – mesečne novosti, deluje na 

platformi raziskovalnih vodičev in vsebuje vse 

prispele slovenske in tuje revije v preteklem   

mesecu v knjižnico. Pri slovenskih revijah smo 

dodali povezave do PDF-ja zadnje številke (če 

ga imajo, v nasprotnem primeru je slika kazala), 

do domačih strani, arhiva in dLib-a. Vse revije 

so opremljene z naslovnicami tekoče številke.  

Pri tujih revijah smo dodali povezave do splet-

nih strani, kjer se nahaja zadnja številka revije, 

povezavo do spletne strani, arhiva in COBISS 

povezavo na tiskano izdajo, ki jo imamo v 

knjižnici. Posebnost rubrike je tudi ta, da izpo-

stavimo članek raziskovalcev UL PEF v slo-

venski in tuji reviji, dodali pa smo tudi seznam 

v COBISS vnesenih izvirnih znanstvenih član-

kov v preteklem mesecu. Tako lahko vidimo, 

kako naši raziskovalci veliko objavljajo.  

Digitalna knjižnica Slovenije (dLib) je knjižnica, 

kjer omogočajo dostop do digitaliziranega in   

izvorno digitalnega gradiva. Zajemajo razna   

področja znanosti, umetnosti in kulture. Zaradi 

digitalizacije pisne kulturne dediščine skrbi, da 

bodo te vsebine dostopne prihodnjim rodovom 

(dLib, 2020). Na voljo so monografije in        

visokošolska dela, zgodovinski, znanstveni,  

splošni časniki in časopisi, srednjeveški kodeksi 

in rokopisi znanih avtorjev, fotografije,           

razglednice, plakati, vedute, notno gradivo,  

zvočni posnetki, koncertni sporedi, zemljevidi 

in atlasi.  

V rubriki Revije imamo Seznam slovenskih 

revij, ki vsebuje seznam tekočih revij, ki jih 

prejemamo v knjižnico. Med temi so tudi revi-

je, ki vsebujejo dLib povezavo.  

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib (2020). O 

nas. https://www.dlib.si/About.aspx 

Seznam slovenskih revij  
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http://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=signalne
https://www.dlib.si/
https://www.pef.uni-lj.si/56.html
https://www.pef.uni-lj.si/333.html
https://www.pef.uni-lj.si/333.html
https://www.dlib.si/About.aspx
http://www.pef.uni-lj.si/333.html


Referenčna zbirka Credo Online Reference Service 

Vsebinsko pokriva vsa področja visokošolske-

ga izobraževanja (geografija, jezikoslovje, li-

kovna umetnost, pravo, psihologija, sociologi-

ja, verstva, zgodovina, filozofija, glasba, medi-

cina, naravoslovje, tehnika, kmetijstvo, eko-

nomija itn.). Omogoča osnovno in napredno 

iskanje, ob seznamu rezultatov so tudi pove-

zave na druge kvalitetne zunanje vire. Nadalje 

omogoča brskanje po izbranih, ključnih tema-

tikah (Topic Pages – izbor po področjih ali 

abecedni seznam), uporabo različnih orodij 

(Tools – razlaga definicij ali pregovorov, iska-

nje oseb, slikovnega gradiva, informacije o 

praznikih in s tem povezanih običajih, pomoč 

pri reševanju gesel v križankah ali izgovorjavi 

besed) z možnostjo zvočnega predvajanja in 

prevoda (Google). Uporaba Mind Map omo-

goča prikaz rezultatov iskanja v obliki misel-

nega vzorca (npr. grafični prikaz najpomemb-

nejših podatkov o življenju in delu A. Aalta).  

Zbirka je dostopna z lokacij Univerze v Ljubljani, 

CTK in NUK in preko oddaljenega dostopa za 

študente, alumne in osebje UL, ki so člani knjiž-

nic UL, CTK in NUK. Včlanitev med Alumne UL 

PEF je mogoča na spletnem portalu Alumni UL. 

Podrobnejše informacije dobite v knjižnici in na 

spletni strani knjižnice Alumni UL. 

Iskanje po zbirki je specifično in ponuja več orodij 

za upravljanje z rezultati. Zato smo v Knjižnici 

UL PEF pripravili spletni vodič za iskanje in upo-

rabo zbirke Credo Online Reference Service. Vo-

dič je na voljo v rubriki Raziskovalni vodiči na 

spletni strani Knjižnice UL PEF.   

 

Vabljeni k uporabi! 

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection je zbirka več kot 700 referenčnih 

del (enciklopedije, atlasi, slovarji, priročniki, biografski leksikoni itn.) številnih pomembnih svetov-

nih založnikov (npr. ABC-CLIO, Cambridge University Press in drugih pomembnih univerzitetnih 

založb, Elsevier, Penguin, Routledge, SAGE, Springer, Wiley-Blackwel itn.).  

Primer miselnega vzorca iz referenčne zbirke Credo. 
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https://alumniul.online/
https://www.pef.uni-lj.si/1342.html
http://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=credo
http://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/index.php


Citiranje in navajanje virov po 7. verziji APA standardov 

Nekaj primerov navajanja za spletne vire:  

Letos je izšel nov priročnik Publication manual of 

the American Psychological Association (APA 7), 

ki predstavlja navodila in priporočila za pisanje 

strokovnih in znanstvenih besedil. Na spletni stra-

ni eVodiči Knjižnice UL PEF je na voljo vodič s 

podrobno razlago in primeri. V primerjavi s prej-

šnjo verzijo je nekaj sprememb, zato priporoča-

mo, da si vodič natančno pogledate.  

Tri bistvene spremembe: 

 navajanje števila avtorjev med besedilom,  

 kraja založbe se ne piše več, 

 nova struktura navajanja spletnih povezav 

za spletne vire.   

Geslo v spletni enciklopediji  
Prva in vse naslednje navedbe: (Hall, 2016)           
Navajanje v seznamu virov:  
Hall, D. (2016). Creativity. V L. H. Miller 
(ur.), The Sage encyclopedia of theory in psychology. 
Sage  Publications. https://
search.credoreference.com/content/entry/sageufgr/
creativity/0 
Dodatna pojasnila: Na koncu pike ne pišemo. 

Diplomska, magistrska in doktorska de-
la, dostopna na spletu  
Prva in vse naslednje navedbe: (Vrtačič, 2020)   
Navajanje v seznamu virov: 
Vrtačič, T. (2020). Pripovedovanje zgodb po kriteriju  
koherentnosti in kohezivnosti ter vpliv družinskega branja na 
 govorno-jezikovni razvoj otrok [Diplomsko delo,  
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta].  
PeFprints. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6168/ 

Članek v elektronski verziji z DOI 
Prva in vse naslednje navedbe:  
(Torkar in Krašovec, 2019)  
Navajanje v seznamu virov: 
Torkar, G. in Krašovec, U. (2019). Studentsʼ 
attitudes toward forest ecosystem services, 
knowledge about ecology, and direct experien-
ce with forests.  
Ecosystem Services, 37(100916), 1–8.  
https:/doi.org/10.1016j.ecoser.2019.100916 
 
Dodatna pojasnila: Na koncu pike ne pišemo. 

Učni načrti s strani ministrstva 
Prva in vse naslednje navedbe:  
(Program osnovna šola angleščina. Učni načrt, 
2016)      
Navajanje v seznamu virov:  
Program osnovna šola angleščina. Učni načrt (2016). 
Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za 
šolstvo. https://www.gov.si/assets/ ministr-
stva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-   
 nacrti/obvezni/ UN_anglescina.pdf 
 

Dodatna pojasnila: Na koncu pike ne pišemo. 
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https://search.credoreference.com/content/entry/sageufgr/creativity/0
http://pefprints.pef.uni-lj.si/6168/
https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.100916
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_anglescina.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_anglescina.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_anglescina.pdf


 

Intervju: mag. Lea Vrečko 

Mag. Lea Vrečko je leta 2016 

prevzela tehnično urednikova-

nje revije CEPS Journal. Kmalu 

bosta minili dve leti, odkar de-

luje tudi v okviru Založbe PEF, 

hkrati pa je sekretarka dveh ko-

misij  na UL PEF. Spregovorila 

je o svojem delu z revijo in z 

založbo. 

V času opravljanja intervjuja 

nas večina dela od doma. Kako 

poteka vaše delo v tem času? 

Tudi sama delam od doma, saj 

lahko večino dela na vseh mojih 

delovnih področjih opravim na 

daljavo. Za urednikovanje pri reviji 

uporabljamo brezplačno spletno 

aplikacijo Open Journal System, za 

kar potrebujem le internet. Meseč-

ne seje uredniškega odbora so skli-

cane dopisno po elektronski pošti. 

Pri delu na založbi pa bo potreb-

nega še nekaj dela na fakulteti, 

predvsem pošiljanje naročenih 

knjig.  

CEPS je dostopen na dveh me-

stih – na spletni strani in v re-

pozitoriju PeFprints. Se to po-

zna pri uporabi in obisku? 

Statistike in citiranost revije kaže-

jo, da je čim širša dostopnost pri-

spevkov in objava le-teh na različ-

nih platformah izrednega pomena. 

Že od začetka je revija del DOAJ 

(Directory of Open Access Jour-

nals), pred štirimi leti pa smo na 

Academia.edu vzpostavili profil 

revije, kjer objavimo vsakega od 

prispevkov. Tudi profil na Twit-

terju prispeva k večji prepoznav-

nosti naše revije v splošni pa tudi 

strokovni javnosti. Kaže se, da je v 

določenem delu tudi to imelo 

vpliv na citiranost in dostop do 

naših prispevkov. 

Knjige PEF so na voljo tudi na 

Biblosu. Kaj menite o tem in 

koliko jih je na voljo v Biblosu? 

Bodo v prihodnosti dostopne 

tudi novejše knjige? 

V času, ko so zaradi epidemije 

knjižnice in knjigarne zaprte, 

knjižni trg pa bolj ali manj miruje, 

so spletne knjigarne, med njimi 

tudi Biblos, na knjižnem trgu red-

ka izjema, ki omogoča, da knjižni 

trg ni v celoti zamrl. Pred leti ste v 

knjižnici PEF poskrbeli, da imamo 

na Biblosu na voljo preko štiride-

set različnih publikacij fakultetne 

založbe. Izposoja preko Biblosa pa 

je odvisna od posamezne knjižni-

ce, saj vsaka knjižnica posamično 

nakupi licence za izposojo knjig. 

Možno bi bilo, da bi na Biblosu 

bile na voljo novejše izdaje naše 

založbe, vendar so s tem povezani 

dodatni stroški, ki bi jih morala 

kriti fakulteta. 

Kakšno je delo v založbi? Kaj je 

najbolj zanimiv del te službe?  

Delo v fakultetni založbi mi je v 

veliko veselje, saj sem od nekdaj 

rada v družbi knjig. Morda mi je 

najbolj zanimiv del te delovne ob-

veznosti to, da dokazujemo, da se 

prodaja knjig lahko poveča z vlo-

ženim delom in trudom. Trenutno 

mi je zato v veliko veselje priprava 

nove spletne strani založbe, kjer si 

bo v katalogu knjig mogoče ogle-

dati predstavitve posameznih 

publikacij, tako tistih, ki so na za-

logi, kot tistih, katerih zaloga je že 

pošla. V pripravi pa je tudi nova 

spletna prodaja, ki bo omogočala 

tudi plačevanje s karticami.  

Kakšno je sodelovanje med za-

ložbo in knjižnico? 

Rešitev, da je naše knjige moč ku-

piti v fakultetni knjižnici, se mi zdi 

odlična. Knjižnica je navsezadnje 

mesto, kamor večina študentk in 

študentov redno ali vsaj občasno 

zahaja.  

Kako kot uporabnica vidite na-

šo knjižnico? 

Knjižnico uporabljam predvsem 

za službene namene. S prostorsko 

preureditvijo je knjižnica meni 

osebno še bolj prijetna, prostor je 

bolj smiselno razdeljen. Novejša 

oprema bi prostor gotovo naredila 

še prijetnejšega.  

 

Vabljeni k branju celotnega  

intervjuja na spletni strani 

knjižnice. 
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Obvladam knjižnico – kviz za čas koronavirusa 

Pri študijskem in raziskovalnem delu od doma imajo prednost tisti, ki dobro razumejo:  

REŠITEV:   - 

Rešitev izrežite in oddajte v skrinjico pri izposojevalnem pultu v Knjižnici UL PEF do 15. 6. 2020.                         

Sodelujete lahko tudi v e-različici kviza. Izmed vseh sodelujočih bomo izžrebali srečnega dobitnika knjižne nagrade.                                                  

Nagrajenec bo obveščen po e-pošti. 

Ime in priimek: ______________________________   E-pošta: _____________________________ 
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Rešite kviz v e-obliki  

https://www.1ka.si/a/276202


Kardeljeva ploščad 16 

1000 Ljubljana 

4. nadstropje 

  

Na spletu smo! 

www.pef.uni-lj.si/knjiznica   

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 

Delovni čas: 

pon.—pet.: 7.30—19.00
  

sobota 7.00—14.00 

Ste že opazili... 

RAZISKOVALNI VODIČI KNJIŽNICE UL PEF 

Citiranje in navajanje virov 

E-raziskovalec  

Google Učenjak  

Iskanje gradiva v Knjižnici UL PEF  

Izbranih 10  

Izposoja e-knjig in uporaba        

bralnikov  

Logopedija in surdopedagogika  

Matematika v umetnosti  

Nadarjeni  

Pedagoška psihologija  

Praktično pedagoško usposabljanje  

Programi za organiziranje virov in 

citiranje  

Razvojna psihologija 

Revije - mesečne novosti  

Specialna in rehabilitacijska             

pedagogika  

Spletna referenčna zbirka Credo  

Spletni dostopi do naročenih tujih  

revij knjižnice  

Športna vzgoja  

Tiflopedagogika in pedagogika       

specifičnih učnih težav  

Viri na mobilnih napravah  

Vodič za raziskovalce – bibliografije  

Vodič za raziskovalce – osnovne          

informacije  

Vodiči vam omogočajo lažje spoznavanje in pregled nad željenim 

ter se redno posodabljajo in gradijo novi. Najdete jih na      

spletni strani.  

Tujo znanstveno in strokovno literaturo s celotnimi besedili, ki ste jo do sedaj iskali prek portala DiKUL  

(ki bo v prihodnosti popolnoma prenehal delovati), lahko že iščete v COBISS+.  

Za iskanje izberete profil Raziskovalci. Če želite poiskati tujo znanstveno in strokovno literaturo,            

izberete E-viri konzorcija SI.  Iskanje zahteva iste veščine kot iskanje po portalu DiKUL.  

O popolnem prenehanju delovanja DiKUL-a vas bomo obvestili!   

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