
O semdeset stopnic je potrebno premagati, da dosežemo knjižnico, ki se nahaja v  
četrtem nadstropju Pedagoške fakultete. Torej je potrebno tudi malo fizičnega napora, da 
pridemo do knjižnice, kjer so v prostem pristopu na voljo knjige ter prijetna čitalnica z  
lepim razgledom. 

Tokratna številka Biltena knjižnice ima športni navdih. Slovenci smo upravičeno ponosni 
na svoje izjemne športnike. Vsi ne moremo biti vrhunski športniki, lahko pa si  
prizadevamo, da smo najboljši v tem, kar v življenju počnemo, recimo vrhunski študenti ali 
vrhunski pedagogi.  

Fakultetna knjižnica je na voljo kot pomoč pri doseganju izjemnosti. Na fakulteti je veliko 
različnih študijskih smeri in knjižnica hrani knjige in revije, ki so potrebni za uspešen 
študij ter raziskovanje. Ponuja nekaj milijonov e-virov, ki so članom knjižnice dosegljivi 
zgolj z nekaj kliki.  

Ob začetku novega akademskega leta knjižničarke želimo vsem študentom in zaposlenim 
na fakulteti, da bi se v skladu z rekom: »Zdrav duh v zdravem telesu«, z veseljem povzpeli 
do knjižnice in v njej našli vse, kar boste potrebovali za poglobljen študij, ustvarjanje pa 
tudi sprostitev. Bruce še posebej lepo vabimo, da prisluhnete organiziranim uvodnim  
predstavitvam knjižnice in da se v knjižnico tudi čimprej včlanite ter začnete koristiti vse 
storitve, ki so na voljo članom knjižnice. 
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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. 2022  
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 študentom Univerze 
v Ljubljani (UL) dostop do vseh  
knjižnic UL, vključno z NUK in CTK. 
Ob izposoji v drugih knjižnicah  
mora te  predlož i t i  š tudentsko  
izkaznico. V posamezno knjižnico se 
morate sicer evidenčno vpisati, ni pa 
vam treba plačati članarine. 

Spletni vodiči 
Ena izmed storitev knjižnice so spletni vodiči. V tokratni številki Biltena vas še posebej nagovarjamo k obisku  
spletnega vodiča Športna vzgoja, ki vam pomaga najti vire iz področja predšolske športne vzgoje in šolske športne 
vzgoje, motorike, dejavnosti na prostem, iger z žogo, zimskih aktivnosti, aktivnosti v naravi, plavanja, atletike,  
gimnastike, planinstva, plesa in vodnih aktivnosti. 

Najdeš tudi tukaj: 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/rsu
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/index.php
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Zakaj je pomembno citirati in  

navajati vire in literaturo? 
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Standard APA7 je razvilo  
Ameriško psihološko združenje 
(APA) in je eden najbolj  
uporabljenih pravil za citiranje in 
navajanje virov in literature na 
svetu.  

Vodič, ki ga je pripravila naša 
knjižnica, je kratek povzetek pra-
vil in navodil z najbolj  
pogostimi primeri. Ta priporoče-
na navodila so namenjena kot 
pomoč za pisanje seminarskih 

Kako navedete knjigo, tiskani članek, e-članek in poglavje v knjigi? 

Članek v elektronski verziji z 
DOI, URN  

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 experience 
with forests. Ecosystem Services, 
37(100916), 1–
8. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.
2019.100916 

Članek iz tiskane revije  

Prva in vse naslednje navedbe 
(Gaberšek in Kocijančič, 2019) 

Navajanje v seznamu virov 
Gaberšek, M. in Kocijančič, S. 
(2019). Prvi koraki v Arduino – spo-
ročilo za stisko SOS. Tim: revija za 
tehnično in znanstveno izobrazbo mladine, 
58(1), 22–25. 

Monografija z enim avtorjem, 
dvema avtorjema, tremi do 
vključno 20 avtorjev 

Prva in vse naslednje navedbe 
(Marentič-Požarnik, 2019) 

Navajanje v seznamu virov 
Marentič-Požarnik, B. (2019).  
Psihologija učenja in pouka: od  
poučevanja k učenju (2. prenovljena 
izd). DZS. 

Poglavje v knjigi z urednikom 

Prva in vse naslednje navedbe 
(Filipčič in Štemberger, 2017) 
 
Navajanje v seznamu virov 
Filipčič, T. in Štemberger, V. (2017). 
Prilagoditve pri ocenjevanju učen-
cev s posebnimi potrebami pri pred-
metu šport. V T. Devjak in I. Saksi-
da (ur.), Kakovost in ocenjevanje zna-
nja (str. 61–70). Univerza v Ljublja-
ni, Pedagoška fakulteta. 

Ko te profesor na 
zagovoru diplome 

vpraša za citirane vire... 

nalog in zaključnih del v okviru 
študija na UL PEF. 

Več o APA7 v knjigi Publication 
manual of the American Psychological 
Association: the official guide to APA 
style (singatura: Č 159.9 PUBLI-
CATION manual) ali pa v knji-
gi APA style simplified: writing in 
psychology, education, nursing, and 
sociology  (signatura: 159.9 
BEINS, B. APA). 

Knjiga Kako pisati na univerzi 
predstavi, kako pisati semi-
narske naloge. Posebej zani-
mivo je poglavje Kako začeti. 

Še ena uporabna knjiga je 
Kako pripraviti dispozicijo magi-
strskega in doktorskega dela;  
napotki neposredno iz prakse! 

Knjige s podobno tematiko najdeš na polici 001 ali 31. 

https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.100916
https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.100916
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Zaposleni v knjižnici smo na voljo, da vam pri  

iskanju knjig svetujemo in pomagamo. Pri našem  

delu pa sledimo pomembnemu cilju: »Želimo si  

opolnomočene in samostojne uporabnike knjižnice.« 

Zato si knjižničarji po vsem svetu prizadevamo, da bi 

uporabnike naučili, kako sami učinkovito poiščete  

željeno gradivo.  

 

Študenti in profesorji, ki znate sami poiskati knjige na 

policah, postajate vedno bolje informacijsko pismeni 

(enako velja tudi za članke in druge informacije na  

spletu). Verjamemo, da se zavedate, da je v današnji 

družbi lahko uspešen le dobro informacijsko pismen 

posameznik. Navsezadnje, knjige s podobno vsebino 

stojijo na isti polici, zato vam brskanje med knjigami 

odpre nova obzorja, saj tako najdete še kakšno  

dodatno (boljšo!) knjigo, ki vam je katalog COBISS ni 

ponudil.  

Iskanje knjig v knjižnici ali  

Ne se bat' vprašat' knjižničarke/ja! 

Signatura in iskanje knjig na policah 

Knjige in ostala gradiva v Knjižnici UL PEF poiščete s 

pomočjo Cobiss+ Kataloga UL PEF. Najprej v  

katalogu najdete zapis o knjigi, ki si jo želite  

izposoditi. Potrebujete podatek o lokaciji knjige (t. j. 

signaturo). Signaturo najdete na dnu strani, v rubri-

ki Status v izposoji, stolpec "Signatura - lokacija". Ta 

oznaka je enaka v katalogu in na knjižnični nalepki,  

nalepljeni na zadnji platnici knjige. Desno od oznake je 

potrebno preveriti, ali je gradivo prosto ali ne. Če je  

izposojeno, ga seveda ne boste našli na polici. V tem 

primeru svetujemo, da si ga rezervirate. 

Pomembno: Signaturo si v celoti izpišete (na listek 
ali na zaslon na telefonu). Potem pa se odpravite med 

police.  

Če npr. iščete knjigo Igriva atletika, najdete signaturo 

796.4 IGRIVA atletika in poiščete polico s številko 

796.4. Na polici stojijo knjige po abecedi besede, ki je v 

signaturi napisana z velikimi tiskanimi črkami 

(IGRIVA). Na polici poiščete knjigo in pogledate, če na 

nalepki piše 796.4 IGRIVA atletika. Tako veste, da 

imate pravo knjigo. 

»Kar se Janezek nauči, to Janez zna.« 

Ne gre? Rabite dodatno pomoč?  
Prijavite se na individualni termin 
svetovanja. 
Na knjiznica@pef.uni-lj.si napišite,  
kakšno pomoč potrebujete in kateri ter-
min vam ustreza. Pomagali vam  
bomo v živo ali na daljavo (Zoom, MS 
Teams, e-pošta, telefon). 

Spletni vodič  
Iskanje gradiva v 

Knjižnici UL PEF 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/simple?db=peflj
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=iskanje
mailto:knjiznica@pef.uni-lj.si
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=iskanje
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=iskanje
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GRATIS 

knjige 
 

Knjige, ki jih odpišemo iz 
naše zbirke, lahko postanejo 
vaše poučno, prijetno ali 
navdihujoče branje. Oglejte 
si ponudbo poškodovanih 
odpisanih GRATIS knjig na 
vozičku pred čitalnico. 

Biblos: izposoja e-knjig 

Knjižnica UL PEF svojim članom omogoča 
izposojo približno 449 elektronskih knjig iz 
portala Biblos.  

Primer e-knjige:  

Maja Burian in Borut Pistotnik: Elementarne 
igre in igrarije za slepe in slabovidne 

Tloris knjižnice z označenimi policami 

https://www.biblos.si/isbn/9789612532024  

mailto:knjiznica@pef.uni-lj.si
https://www.biblos.si/isbn/9789612532024


INTERVJU: ASIST. DR. TANJA PETRUŠIČ 

Tokratno številko Biltena smo športno obarvali in v 
ta namen smo k intervjuju povabili asist. dr. Tanjo 
Petrušič, predavateljico in športnico, ki svoje znanje 
prenaša naprej. Intervju je nastal pred 23.  
septembrom, ko obeležujemo dan slovenskega  
športa. V celoti je objavljen na spletni strani  
knjižnice, tukaj pa le nekaj iskrivih misli. 
 

1.  Knjige ali šport?  

Kombinacija obojega ☺. Brez gibalnih in športnih  
aktivnosti si svojega dneva ne morem predstavljati,  
obenem pa se zelo zavedam, kakšne razsežnosti znanja mi 
dajejo knjige, tako da si skušam urnik organizirati tako, da 

se mi ti dve dejavnosti (ter še kakšna dodatna ☺)  
izmenjujeta.  
 

2. V letu 2022 ste doktorirali na temo »Identifikacija 
dejavnikov kakovosti poučevanja predmeta 
šport« (Čestitamo!). Kdaj in zakaj ste se odločili za 
doktorski študij na tem  
področju? 

Najlepša hvala. Da bo gibanje in 
delo z otroki in mladostniki  
vključeno vsaj v del mojega  
poklica, sem se odločila 
(oziroma si takrat bolj zaželela) 
pri svojih 14-ih letih oziroma v 
zadnjem razredu osnovne šole. 
Lepe izkušnje s poučevanjem 
športa so si sledile potem tudi v 
gimnaziji in na fakulteti, tako da 
sem bila z vsakim dnem le bolj 
prepričana, da so bile moje takratne želje zame prava  
izbira. O doktorskem študiju sem razmišljala že na  
dodiplomskem študiju, saj sem želela ostati v športu in to 
področje podrobneje raziskovati. Poleg tega sem se  
imela priložnost učiti od odlične pedagoginje in 
znanstvenice, izr. prof. dr. Vesne 
Štemberger, za kar sem še vedno 
neizmerno hvaležna, saj mi je že od 
prvega dne predstavljala velik vzor. 
Sprejela me je tudi kot doktorsko  
študentko, tako da sva pravzaprav takoj 
po zaključku mojega magistrskega dela 
pričeli načrtovati mojo doktorsko  
disertacijo. S svojimi nasveti, usmeritvami,  
nenehnimi spodbudami in kritikami, ko je bilo to 
potrebno, me je pripeljala do letošnjega uspešnega  
zagovora in novega naziva. 
 

3. Zakaj je pomembno, da se študenti UL PEF že od 
1. letnika dalje ukvarjajo s športom in katere  
aktivnosti jim priporočate? 

Željo po ukvarjanju z gibalnimi in športnimi  
Stran 6 

aktivnostmi bi želela začutiti pri vseh študentih, ne le pri 
študentih UL PEF, saj med študijem ogromno časa  
preživijo sedentarno (predavanja, naloge, učenje idr.),  
zadostna količina gibalno/športne aktivnosti pa poleg 
ostalih pozitivnih učinkov spodbudno vpliva tudi na  
njihovo psihološko, sociološko in kognitivno področje. 
Predvsem med izpitnim obdobjem še vedno velikokrat 
slišim študente, kako si nimajo časa vzeti niti delčka dneva 
za gibalne/športne aktivnosti, saj jih doma čaka učenje, 
pisanje poročil idr. Sama si zelo želim, da bi ozavestili, da 
jim nekaj minutne prekinitve med učenjem z vsaj zmerno 
do visoko intenzivno vadbo ne bodo vzele dodatnega  
časa, temveč ravno nasprotno.  
 

4. Če bi zavrteli čas nazaj, kaj bi svetovali sebi kot 
brucki v 1. letniku faksa? 

Moji bližnji so me ob zaključku mojega  
magistrskega študija velikokrat slišali izreči  

stavek: »Dvomim, da je imel kdorkoli na svetu 

tako lepa študijska leta kot jaz.« ☺ Še vedno 
bi lahko vztrajala pri tem, tako zelo rada 
sem hodila na fakulteto in na vsa  
druženja, ki so mi bila ob tem  
omogočena. Sem pa v vseh zadnjih letih 
zagotovo tudi osebnostno zrasla, zato  

določene stvari lahko vidim jasneje, kot 
sem jih kot brucka pri 19-ih letih. Glavni  

nasvet, ki bi si ga dala, in bi meni osebno  
zagotovo najbolj pomagal, bi bil ta, da me navidezno  

prvotno nerešljiva težava ne sme takoj prestrašiti, da ne 
smem takoj odreagirati, saj se bo po nekaj trenutkih novi 
težavi zmanjšala zavajajoča razsežnost, ter da je smiselno 
prvotno informacijo o zapletu dogodkov najprej prespati 
oziroma si dati vsaj toliko časa, da se umirijo čustva, šele 
nato se o tem z vsemi vpletenimi pogovoriti.  

»Takrat sem tudi  
takoj povedala svoji-
ma prijateljicama iz 
fakultete, da si želim 
nekoč poučevati  
tako kot ona ☺.« 

Hvala za sodelovanje v intervjuju! 

V
se

 f
o

to
g

ra
fi

je
: 

o
se

b
n

i 
a
rh

iv
 

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/Intervju_asist._dr._Tanja_Petrusic.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/Intervju_asist._dr._Tanja_Petrusic.pdf
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 Športni kviz 
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1. Koliko stopnic moraš prehoditi, da prideš 

v našo knjižnico (od vhoda v stavbo do  

vhoda v knjižnico)? 

Š) 80 

T) 110 

Z) 444 

2. COBISS je slovenski knjižnični informa-
cijski sistem. V Cobiss-u poiščeš, katero 
gradivo ima knjižnica in ga s podatkom o  
signaturi (postavitev), potem najdeš na  
polici ali pa spletni bazi/strani. Slika, ki je 
del logotipa Cobiss, še najbolj spominja na: 

E) Nogometno žogo 

P) Odprto knjigo 

S) Modro škatlo 

3. Ko v COBISS v vzajemni bazi (iščeš po 
vseh knjižnicah) v izbirnem iskanju v polju 
predmetne oznake vpišeš "Goran Dragić", 
dobiš: 

       I)  0 zadetkov 

      O)  vsaj 8 zadetkov 

      A) 26 točk, 5 podaj,  

18 skokov, 3 ukradene 

žoge  

4. Na spletni strani knjižnice najdete splet-
ne vodiče, ki vam olajšajo iskanje literature 
glede na določeno temo.  V vodiču na temo 
športa npr. najdete vire s področja predšol-
ske športne vzgoje in šolske športne vzgoje, 
motorike, dejavnosti na prostem, iger z  
žogo, zimskih aktivnosti, aktivnosti v  
naravi, plavanja, atletike, gimnastike,  
planinstva, plesa in vodnih aktivnosti. Kako 
se imenuje ta vodič? 

R)  Športna vzgoja 

U)  Revije – mesečne novosti 

C)  Šport TV 

5. V katalogu naše knjižnice poišči, katera 
je prava signatura za knjigo avtorja  
Primoža Suhodolčana Košarkar naj bo!  
(Pomagaj si s spletnim vodičem Iskanje 
gradiva v Knjižnici UL PEF) 

F) 821.163.6 KOŠARKAR 

B) II 79 KOŠARKA v obdobju 

T) 821.163.6 SUHODOLČAN, P. Košar-

kar 

Rešitev izrežite in oddajte v skrinjico pri izposojevalnem pultu v Knjižnici UL PEF do 31. 10. 2022. Sodelujete lah-

ko tudi v e-različici kviza (https://1ka.arnes.si/a/7a2d7349). Sodelujete lahko večkrat. Izmed vseh sodelujočih 

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

   

REŠITEV:  

Ime in priimek: ______________________________   E-pošta: _____________________________ 

Reši  
e-kviz >> 

 
2 1 3 5 4 

https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=iskanje
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=iskanje
https://1ka.arnes.si/a/7a2d7349
https://1ka.arnes.si/a/7a2d7349
https://1ka.arnes.si/a/7a2d7349


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 spletnih vodičev ... 

Dan za zdravje in  

obisk knjižničarja iz 

Turčije (Erasmus+  

staff mobility) 

Odpiralni čas*: 
Pon—Pet: 7.30—19.00 

Sob: 7.00—14.00 
 

Poletni delovni čas  
(julij, avgust): 

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 

27. 5. 2022 je za zaposlene na fakulteti potekal Dan 
za zdravje. Pot nas je zapeljala do Bohinjskega  
jezera. Tam smo lahko izbirali med supom/ 
kanujem, pohodom okrog jezera ali polovičnim 
pohodom in vožnjo z ladjico. Knjižničarke smo 
izbrale skoraj 12 km dolgo pot okrog jezera.  

 

24.—27. 5. smo v okviru Erasmus+ izmenjave  
strokovnih sodelavcev gostili knjižničarja Onur-ja 
Çelen-ja iz Biruni University (Turčija). Izmenjali 
smo si znanje in izkušnje. Onur se nam je pridružil 
tudi na pohodu okrog Bohinjskega jezera. Svoje 
vtise iz Slovenije je pripravil v obliki videa na 
Youtube kanal-u. 

https://www.pef.uni-lj.si/48.html
https://youtu.be/ABVq7s0NxR4?t=1666

