
Poklic učitelja zahteva visoko strokovno in pedagoško znanje ter izoblikovano učiteljevo 

osebnost. Med študijem na fakulteti študenti pridobivate znanja in oblikujete osebnost, 
kar boste nato vse življenje nadgrajevali. Knjižnica je s svojo bogato knjižnično zbirko  
(v tiskani in elektronski obliki) ter s svojimi storitvami in dejavnostmi nepogrešljiva  
pomočnica in sopotnica v študijskem procesu. 
 

Študijsko leto, ki ga začenjamo, bo najverjetneje spet drugačno, kot so bila leta pred  

epidemijo. Zavedamo pa se, da je za sedanje generacije študentov trenuten način študija 
edina študijska ter študentska izkušnja in edina pot, ki vodi k izbranemu poklicu in na 
kateri pridobivate potrebne kompetence in osebnostno zrelost. Trudimo se, da se to  
dejstvo odraža tudi v večji empatiji pri delu z uporabniki knjižnice. V minulih dveh  
študijskih letih smo knjižničarke pridobile precej izkušenj, ki jih bomo s pridom  
izkoristile v letošnjem delovanju knjižnice. Verjamemo v ustvarjalnost in iznajdljivost 
profesorjev, študentov in strokovnih delavcev, da bomo kljub tem študiju nenaklonjenim 
časom uspeli doseči zastavljene cilje. 
 

Knjižničarke si na različne načine prizadevamo krepiti povezanost in timski duh med 

nami, kar priča fotografija, ki je nastala med našim druženjem na Krasu. Verjamemo, da 
to pripomore k lažjemu doseganju zastavljenih ciljev. V tem študijskem letu je naš cilj 
omogočiti osebni ali spletni vpis v knjižnico čim večjemu številu študentov. Ponujamo 
posodobljene vsebine individualnih in skupinskih izobraževanj, bogat knjižnični fond ter 
čitalniška mesta s čudovitim razgledom. Na spletni stran knjižnice so vedno na voljo 
osnovne informacije o naših dejavnostih, aktualna obvestila in novice ter raziskovalni 
vodiči.  
 

Cicero je zapisal: »Si hortum in bibliotheca habes, deerit nihil« oziroma: »Če imaš vrt in  
knjižnico, imaš vse, kar potrebuješ.«  Kljub temu, da je od teh besed minilo že več kot 
dva tisoč let, so za nas še vedno aktualne. Dragi bodoči pedagogi! Vrt predstavlja šolsko 
polje, v našo knjižnico pa prijazno povabljeni. 
 

Vse dobro v študijskem letu 2021/2022 vam v imenu knjižničark želim, 
      

     Doroteja Božič, vodja Knjižnice UL PEF 

Dragi študenti in drugi uporabniki knjižnice! 

Foto utrinek:  

Knjižničarke na Krasu 

Tudi knjižničarke skrbimo, da se med seboj  
povezujemo in dobro razumemo. V maju  2021 
smo se potepale po Krasu in sklenile, da to za-
gotovo ni bilo naše zadnje skupno doživetje. 
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3. Knjižne novosti: vse mo-

nografije, ki smo jih pridobili v 

preteklem mesecu.  

Pripravljamo dva seznama: na 

enem so knjige, na drugem pa 

zaključna dela naših študentov. 

2. Izbranih 10:  izbor zanimi-

vih desetih knjig, ki smo jih 

prejeli v preteklem mesecu. 

Stran 2 

Prosimo vas, da se predhodno 

naročite na individualni termin 

( s p l e t n a  p r i j a v n i c a : 

https://1ka.arnes.si/a/29023), 

ker se vam potem lažje za dalj 

časa posvetimo.  

 

Svetovanja oz. izobraževanja 

izvajamo vse knjižničarke,  

vsaka je specializirana za  

določene vsebine (gl. spodaj).  

Vabilo na individualno in skupinsko 

izobraževanje  

Mesečne rubrike:  

Izbranih 10, Revije—mesečne novosti in Knjižne novosti 

BILTEN 

DiKUL, e-knjige in 
bralniki, EndNote in 

Mendeley 

Tuje naročene  
revije, DiKUL 

 

Slovenske revije, 
dLib, ERASMUS+ 

študenti 

APA7, bibliografije  
raziskovalcev 

Viri na mobilnih 
napravah, Google 
Učenjak, PeFprints 

Ana Češarek Ksenija Rivo mag. Andreja Grčar Katja Š. Brajkovič Milena Repa 

V knjižnici izvajamo strokov-

no svetovanje, usposabljanje 

in izobraževanje uporabnikov 

za iskanje, vrednotenje ter 

uporabo informacijskih virov 

in informacij.  

 

Po dogovoru izobraževanje  

pripravimo v spletnem okolju 

(npr. Zoom, Teams ipd.).  

Vsebino prilagodimo posame-

zniku oziroma skupini,  

predznanju in dogovorjenemu 

področju.  

 

Individualna svetovanja in 

izobraževanja  

Za vsa vprašanja smo vam 

med delovnim časom kadarko-

li na voljo v knjižnici, po  

telefonu ali preko e-pošte. 

Knjižnica mesečno pripravlja 

tri rubrike, ki so spletno  

dostopne in namenjene aktual-

nemu spremljanju novosti. 

 

1. Revije – mesečne novosti:  
seznam in povezave do novih 

številk slovenskih in tujih revij, 

ki smo jih pretekli mesec  

prejeli v knjižnico in/ali so 

dostopne na spletu.  

Skupinska izobraževanja 
 
Pripravljenih imamo šest vsebin  

izobraževanj za skupine, ki so  

predstavljene v katalogu >>.  

  

Termine sproti objavljamo na  

spletni strani knjižnice in v vodiču 

Izobraževanje uporabnikov. 

 

Vabljeni na skupinska izobraževanja: 

1. Knjižnica UL PEF - voden ogled,  

2. Uporaba COBISS+ in dLib za iskanje literature,  

3. Predstavitev Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani - 

DiKUL za študente UL PEF,  

4. Citiranje in navajanje virov po 7. verziji APA standardov,  

5. Uporaba bralnikov in izposoja e-knjig preko BIBLOS-a in 

DiKUL-a,  

6. Programa EndNote in Mendeley za citiranje in navajanje virov. 

http://www.pef.uni-lj.si/317.html
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=izbr
https://1ka.arnes.si/a/29023
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=signalne
https://vodici.pef.uni-lj.si/media/izobr/Izobrazevanje-uporabnikov-Katalog-2021.pdf
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=izobr
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Raziskovalni e-vodiči 

—  pripravljeni posebej za 

študente/ke UL PEF* 

Stran 3 

Citiranje in navajanje  
virov po 7. verziji APA  

standardov 

Iskanje člankov  
slovenskih revij  

v dLib  

Izposoja e-knjig  
in uporaba  
bralnikov 

Programi za  
organiziranje virov  

in citiranje 

Spletni dostopi do  
naročenih tujih revij 

knjižnice 

Viri na  
mobilnih  
napravah  

 
 

* V e-izdaji Biltena lahko do vodičev dostopate tudi s klikom na QR kodo. 

https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=dLib
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=programi
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=apa7
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=mobilni
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=bralnik
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=revije


 

Knjige in ostala gradiva iščemo s pomočjo Cobiss+ kataloga UL PEF.   

V COBISS-u poišči signaturo za knjigo, ki je ista, kot na nalepki na knjigi 

(izgleda npr. takole: 37.01 HOZJAN, D. Model). Saj veš, da ima vsaka  

knjiga v knjižnici nalepko?  

Če na policah ne boš našel/a prave knjige ni nič hudega. V takem primeru 

poišči knjižničarko, ji pokaži izpisano signaturo in te bo usmerila.  

Katalog COBISS+ in 

signatura 
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knjiznica@pef.uni
Tel.: 01 5892 332

Delovni čas:
spremljaj na spletni strani

KNJIŽNIČNI 
101

Da ne bo treme, ko boš 
dolgem času spet prišel/a v 

knjižnico, preleti to!

Kaj pomeni oznaka v signaturi? 

 

Č čitalnica 

ZZ skladišče 

II veliki format 

Več v vodiču: 

Iskanje gradiva v Knjižnici UL PEF 

S
IG

N
A

T
U

R
A

 

 

Več v vodiču: 

Knjižnična nalepka na knjigi: 

Slovenske revije 

Znanstvene vsebine 

Če so članki v odprtem dostopu 
(Open Access), potem jih najdeš 
tudi z Google Učenjakom.   

V čitalnici lahko prebiraš več kot 80 naročenih  

slovenskih revij. Revij si ne moreš izposoditi na 

dom, lahko pa si poslikaš posamezne članke.  

Seznam revij je dostopen na spletni strani knjižnice 

(zavihek »Knjižnica«, na dnu rubrika »Revije«).  

Veliko revij je v celoti ali delno dostopnih v  
Digitalni knjižnici Slovenije – dLib  
(»Periodika« in »Znanstveni in strokovni časopisi«). 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/simple?db=peflj
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=iskanje
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=mobilni
https://scholar.google.si/
https://plus-ul.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=ul&ds=true
https://plus-ul.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=ul&ds=true
https://www.pef.uni-lj.si/333.html
https://www.pef.uni-lj.si/56.html
https://www.dlib.si/


Članarina: 
-študenti UL PEF: že 
plačano ob vpisu na 

fakulteto  
-študenti UL brez statusa: 

16,40 € 
Zamudnina:  

0,30 € na enoto na dan 
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Znanstveno 

ali strokov-

no besedilo, kot 

je npr. seminarska naloga, se 

od drugih besedil loči z doslednim  

sklicevanjem na ustrezne vire (knjigo,  

članek, spletno mesto ipd.). Navodila  

najdeš v vodiču Citiranje in navajanje virov 

po 7. verziji APA standardov.  

Kontakt: 
knjiznica@pef.uni-lj.si  

Tel.: 01 5892 332 
 

Delovni čas: 
spremljaj na spletni strani 

Stran 5 

KNJIŽNIČNI 
101 

, ko boš prvič ali po 
dolgem času spet prišel/a v  

knjižnico, preleti to!  

Vpis poteka v knjižnici ob  

predložitvi študentske izkaznice in s 

podpisom Pristopne izjave.  

Spletni vpis z digitalno identiteto 

UL na povezavi >> 

Več v vodiču: Viri na mobilnih napravah 

 
Če ne najdeš tistega, kar iščeš in 
rabiš pomoč, si rezerviraj individu-
alni termin in pomagali ti bomo.  

Prijavi se preko spletne prijavnice: 

https://1ka.arnes.si/a/29023 ali 

pošlji email na knjiznica@pef.uni-

lj.si.  

Individualno svetovanje lahko  

poteka tudi na daljavo (Zoom, MS 

Teams ipd.). 

Izobraževanje 

Priročnik APA7 si oglej 

v knjižnici.  

https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=apa7
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=apa7
https://plus.si.cobiss.net/opac7/rsu/peflj/aai
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=mobilni
https://1ka.arnes.si/a/29023
mailto:knjiznica@pef.uni-lj.si
mailto:knjiznica@pef.uni-lj.si


Ne veste, kje bi začeli iskati literaturo za seminarsko nalogo?  

Poskusite z novim portalom ADZ (https://adz.cobiss.si/), ki 

na enem mestu ponuja koristne povezave do: 

 kataloga COBISS+,  

 DiKUL-a (Seznam e-revij UL, Seznam e-knjig UL,  

Seznam baz podatkov UL), 

 mEga iskalnika NUK (Seznam e-revij NUK, Seznam  

e-knjig NUK, Seznam baz podatkov NUK) in 

 drugih virov, kot so: slovenski digitalni repozitoriji z 

visokošolskimi deli (npr. Repozitorij Univerze v  

Ljubljani - RUL) ter 

 Nacionalnega portala odprte znanosti. 

Portal ADZ— Akademska  

digitalna zbirka Slovenije 

BILTEN 

Knjižnice UL za svoje uporabnike naročajo 

e-znanstvene vsebine, do katerih študenti in 

zaposleni na UL dostopate tako, da se z  

digitalno identiteto UL prijavite v 

DiKUL.  

Preko portala iščete v centralnem indeksu 

bibliografskih podatkov, ki zajema več kot tri 

bilijone naročniških in prosto/odprto  

dostopnih virov svetovnih založnikov ter 

drugih ponudnikov strokovnih in  

znanstvenih informacij z vseh znanstvenih 

disciplin. 

Nekatere vsebine so dostopne le določenim 

uporabnikom. Način dostopa je za vsak  

informacijski vir opisan v Katalogu inf. virov 

ter za vsako e-revijo oz. e-knjigo v Katalogu 

e-gradiv. Iščete lahko tudi po posameznem 

informacijskem viru (npr. le v Web of Science) 

ali v posamezni naročeni e-reviji (gl. slike na 

desni).  

DiKUL najdete med bazami podatkov na 

COBISS+. 
Stran 6 

DiKUL—Digitalna 

knjižnica Univerze 

v Ljubljani 

https://adz.cobiss.si/
https://plus-ul.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=ul&ds=true
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KVIZ — OBVLADAM KNJIŽNICO  

 Lažne novice in medijska pismenost 

Stran 7 

1. Kaj so lažne novice? 

F) "Lažne, pogosto senzacionalistične informa-

cije, ki se širijo pod krinko novinarskega 

poročanja." (Collins English Dictionary) 

L) Novice, ki jih objavi STA (Slovenska  

tiskovna agencija). 

T) »Navadno neposredno sporočilo o čem  

novem.« (Fran.si) 

2. Kateri so primeri spletnih strani, ki jih lahko  

uporabimo za  preverjanje lažnih novic?  

Z) TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram  

A) Oštro, Ne/ja, razbijalka mitov, Snopes.com, 

FactCheck.com, EUvsDiSiNfo, Politifact 

D) Spletna referenčna zbirka Credo (https://

vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?

subject=credo) 

3. Angleški termin za lažne novice je? 

      C)  Breaking Bad news 

V)  Lockdown 

K)  Fake news 

4. Kateri nekdanji ameriški predsednik je zelo 

rad in pogosto uporabljal besedno zvezo »lažne 

novice«? 

E)  Donald Trump  

L)  John Fitzgerald Kennedy 

O)  Viktor Orbán 

5. Zakaj je pomembno, da znamo prepoznati 

neresnice na internetu? 

H) Ni pomembno. Če so delili trije moji naj 

spletni vplivneži, potem je že res. 

J)   Da razumeš, da koronavirus ne obstaja in se 

ne greš cepit.  

N) Če deliš lažne novice, to lahko uniči tvojo 

kredibilnost. 

6. Več o medijski pismenosti si preberite v knjigi 

»Medijski pojmovnik za mlade« avtorice Melite 

Zajc, ki se v naši knjižnici nahaja pod signaturo: 

E)  316.7 ZAJC, M. Medijski  

P)  316. 6 ZAJC, M. Medijski 

T)  978-961-220-108-1 MEDIJSKI 

(Namig: Signaturo preveri v katalogu Cobiss.si!) 

7. Kje preveriš novice in informacije o  

delovanju naše knjižnice? 

M)  Na spletni strani splošne knjižnice iz vašega 

domačega kraja (vse knjižnice v Sloveniji 

delujejo isto).  

W) Na spletni strani UL PEF pod zavihkom 

Knj i žn i ca  ( ht tps ://www.pe f .un i -

lj.si/48.html) 

I)   Vprašam sestrično od soseda, ki hodi k fri-

zerki, ki ima hčerko, ki je pred tremi leti  

diplomirala na smeri Predšolska vzgoja in je 

takrat rada hodila v Knjižnico UL PEF. 

8. Kako se imenuje spletna rubrika, v kateri 

vsak mesec objavimo povezave do izbranih  

novih številk slovenskih in tujih revij, ki smo jih 

prejeli v našo knjižnico? 

G) Izbranih 10 (https://vodici.pef.uni-lj.si/

subjects/guide.php?subject=izbr)  

B)  Raziskovalni vodiči oz. eVodiči Knjižnice 

UL PEF (https://vodici.pef.uni-lj.si/)  

S) Revije - mesečne novosti (https://

vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?

subject=signalne) 

   

REŠITEV:  
 

Rešitev izrežite in oddajte v skrinjico pri izposojevalnem pultu v Knjižnici UL PEF do 30. 11. 2021. Sodelujete lahko tudi v 

e-različici kviza (https://1ka.arnes.si/a/29165). Sodelujete lahko večkrat. Izmed vseh sodelujočih bomo izžrebali srečnega 

dobitnika knjižne nagrade. Nagrajenec/ka bo obveščen/a po e-pošti.  

Ime in priimek: ______________________________   E-pošta: _____________________________ 

2 1 3 5 4 6 7 8 

Reši  
e-kviz >> 

https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=credo
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=credo
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=credo
https://www.pef.uni-lj.si/48.html
https://www.pef.uni-lj.si/48.html
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=izbr
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=izbr
https://vodici.pef.uni-lj.si/
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=signalne
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=signalne
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=signalne
https://1ka.arnes.si/a/29165
https://1ka.arnes.si/a/29165
https://1ka.arnes.si/a/29165


Storitve, ki jih zagotavlja knjižnica: 

 dostop do knjižnične zbirke v prostem pristopu ter  

uporaba lokalnega in vzajemnega kataloga Cobiss+; 

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

informacijskih e-virov in podatkovnih zbirk (npr. DiKUL); 

 pomoč in svetovanje pri iskanju, vrednotenju ter  

uporabi informacijskih virov in informacij; 

 izdelava informacijskih poizvedb in pridobivanje virov; 

 izposoja knjižničnega gradiva na dom, v čitalnico in  

izposoja e-knjig ter bralnikov; 

 storitvi Moja knjižnica v COBISS+ in mCOBISS; 

 izgradnja različnih digitalnih zbirk (npr. PeFprints); 

 obveščanje o novostih preko mesečnih rubrik: Revije -  

mesečne novosti, Knjižne novosti, Izbranih 10 ter  

Mesečne novice Knjižnice UL PEF; 

 medknjižnična izposoja za zaposlene in dok. študente; 

 vodenje bibliografij visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

ter svetovanje glede znanstvenega objavljanja; 

 vodenje zbirke obveznih izvodov gradiv, ki nastajajo v 

okviru fakultete, vključno z diplomskimi in magistrskimi 

deli ter doktorskimi disertacijami; 

 informacijsko opismenjevanje uporabnikov; 

 izgradnja raziskovalnih e-vodičev ... 

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.  

V knjižnico se vpišete samo  
enkrat, vaše članstvo velja do  
31. 10. naslednje leto. Ko vam 
članstvo v knjižnici poteče in ste 
o tem obveščeni, ga obnovite s 
pomočjo potrdila o vpisu za  
tekoče študijsko leto. 

Vpis v Knjižnico UL PEF  
poteka od 1. 10. 2021 naprej ob 
predložitvi študentske in  
osebne izkaznice ali potrdila o 
vpisu. 

Vpis poteka osebno med delovnim 
časom in na daljavo, z možnostjo 
SPLETNEGA VPISA z digitalno 
identiteto UL preko COBISS+. 

Članarina (ki ste jo študenti s  
statusom že plačali ob vpisu na 
fakulteto) omogoča vsem študen-
tom Univerze v Ljubljani (UL) 
dostop do vseh knjižnic UL, 
vključno z NUK in CTK. Ob  
izposoji v drugih knjižnicah  
morate predložiti 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.  

SPLETNI VPIS 

Pri spletnem vpisu najprej izberete 
knjižnico v katero se želite vpisati 
- izberete Pedagoško fakulteto 
(uporabite lahko tudi kratico 
PEFLJ). Nato ste napoteni na 
stran, kjer se vpišete s svojo  
digitalno identiteto. Po kliku na 
gumb ArnesAAI, izberete Univer-
zo v Ljubljani in po uspešnem 
vnosu avtorizacijskih podatkov se 
prikaže Moj profil Cobiss, kar  
pomeni, da je vpis uspel. 

VPIS v knjižnico  

UL PEF 

Odpiralni čas*: 
Pon—Pet: 7.30—19.00 

Sob: 7.00—14.00 
 

Poletni delovni čas  
(julij, avgust, september): 
Pon—Pet: 8.00—14.00 

 
*Spremembe so objavljene  

na spletni strani! 

Knjižnica z razgledom. 

KNJIŽNICA UL PEF  

Spletna stran knjižnice 
https://www.pef.uni-lj.si/48.html 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/rsu
https://www.pef.uni-lj.si/48.html

