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6. Po korakih do strokovne objave
TRAJANJE: 1 dan, 4 ure
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMINA: 17. maj, 12. september 2017
ČAS: 10.00 – 14.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki s pripravo in objavo strokovnih prispevkov
še nimajo izkušenj oziroma so avtorske prispevke že objavljali ter pri tem naleteli na težave. Udeležba je
priporočljiva tudi za knjižničarske delavce, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit za bibliotekarja.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJI: Udeležence spodbuditi k objavljanju strokovnih prispevkov, jih seznaniti s postopki njihove
priprave in objave tako, da bodo pridobljena znanja lahko posredovali tudi svojim uporabnikom.
VSEBINA: Udeleženci se bodo seznanili z namenom in cilji objavljanja strokovnih prispevkov v
knjižničarstvu ter vrstami prispevkov in publikacijami, kjer jih lahko objavljajo. Pridobili bodo praktične
napotke o pripravi in postopku objave strokovnega prispevka v revijah Knjižnica in Knjižničarske novice.
Zainteresirani udeleženci bodo prejeli tudi navodila za pripravo pisne naloge, ki je pogoj za opravljanje
bibliotekarskega izpita za bibliotekarja.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve
TEČAJ IZVAJAJO: dr. Melita Ambrožič, Mojca Trtnik, Damjana Vovk
KOTIZACIJA: brezplačno
na vrh strani
7. Etika in knjižnice
TRAJANJE: 1 dan, 4 ure
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 26. maj 2017
ČAS: 10.00 – 13.30

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki jih zanima etični vidik dela in poslanstva
knjižnic.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti z osnovami etičnih teorij in profesionalne etike v sodobnem knjižničarstvu
VSEBINA:
1. Pojmovni okvir etike, krajši pregled izbranih etičnih teorij.
2. Profesionalna etika.
3. Etika v knjižnicah, poslanstvo knjižničarja.
4. Etični kodeksi po svetu in v Sloveniji (IFLA, ZBDS …).
5. Nekateri etični problemi knjižnic v informacijski dobi (teme, vezane na zasebnost, intelektualno
lastnino, zanesljivost in dostop do informacij).
NAČIN IZVEDBE: predavanje
TEČAJ IZVAJA: Tomaž Bešter
KOTIZACIJA: 50 EUR
na vrh strani
8. Učinkovito referenčno delo v sodobni knjižnici
TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 20. april 2017
ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki delajo oziroma se usposabljajo za delo v
referenčni službi in želijo spoznati novosti na tem področju. Udeležba je priporočljiva tudi za knjižničarske
delavce, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci naj bodo seznanjeni z osnovami knjižničarstva in osnovnimi pojmi s
področja iskanja in posredovanja informacij.
CILJ: Udeležence seznaniti s sodobno referenčno službo v knjižnici.
VSEBINA:
1. Knjižnice v sodobni informacijski družbi (značilnosti sodobne informacijske družbe in vloga
knjižničarjev v njej).
2. Spremenjene potrebe in ravnanja uporabnikov v sodobni informacijski družbi (informacijsko vedenje,
net generacija…).
3. Informacijska in referenčna dejavnost (referenčna vprašanja, referenčni pogovor, informacijska
pismenost, kompetence referenčnih knjižničarjev, primer virtualnega referenčnega servisa…).
4. Značilnosti elektronskih informacijskih virov in iskanja v njih (tipi e-virov, sekundarni - bibliografske
zbirke, primarni - celotna besedila, uporabniški vmesniki, osebni profili, poizvedovanje, primeri
elektronskih informacijskih virov).
5. Orodja za poenostavitev iskanj in uporabo e-virov knjižnic (oddaljen dostop, katalogi e-gradiv, standard
openURL, orodja za odkrivanje informacij…).
6. Orodja za upravljanje referenc, tipi in uporabniške možnosti (primer EndNote Web).
7. Promocija elektronskih informacijskih virov in storitev.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje
TEČAJ IZVAJA: Srečko Bončina
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani
9. Iskanje in uporaba e-virov v knjižnicah
TRAJANJE: 1 dan, 5 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 12. maj 2017
ČAS: 9.00 – 14.00

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki uporabnikom zagotavljajo dostop do
elektronskih časopisov in elektronskih knjig. Udeležba je priporočljiva tudi za knjižničarske delavce, ki se
pripravljajo na bibliotekarski izpit.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci naj bodo seznanjeni z osnovami uporabe osebnega računalnika in
spletnega brskalnika.
CILJI: Udeležence seznaniti z viri, dostopnimi znotraj Univerze v Ljubljani in viri, dostopnimi za splošne
knjižnice, seznaniti jih z značilnostmi elektronskih časopisov in elektronskih knjig, odprtim dostopom, z
razlikami med uporabniškimi vmesniki (poudarek na vmesniku EbscoHost) ter novostmi v knjižnicah.
VSEBINA:
1. Nabava elektronskih informacijskih virov v knjižnicah.
2. Zagotavljanje dostopa do e-virov.
3. Pomen elektronskih časopisov v znanstvenem informiranju, tipični načini uporabe.
4. Značilnosti uporabniških vmesnikov za uporabo elektronskih časopisov.
5. Komercialni servisi elektronskih časopisov, ki so dostopni v Sloveniji – pregled in vaje iskanja.
6. Servisi elektronskih časopisov v odprtem dostopu, licenčni režimi odprtega dostopa, pomen odprtega
dostopa.
7. Slovenska znanstvena periodika v elektronski obliki, pomen dLib.
8. Pomen elektronskih knjig.
9. Značilnosti uporabniških vmesnikov za elektronske knjige.
10. Komercialni servisi elektronskih knjig, dostopni v Sloveniji – pregled in vaje iskanja.
11. Elektronske knjige v odprtem dostopu.
12. Pomen agregatorjev elektronskih knjig – Google Books.
13. NUK – E-knjige po naročilu.
14. E-knjige v odprtem dostopu, projekt Gutenberg, Open Library.
15. Orodja za odkrivanje informacij.
16. Izposoja e-knjig.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje
TEČAJ IZVAJA: Nataša Jordan
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani
10. Predstavitev in uporaba elektronske izdaje tabel Univerzalne decimalne klasifikacije
TRAJANJE: 1 dan, 4 ure
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMINA: 16. maj 2017
ČAS: 9.00 – 13.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki uporabljajo UDK.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti z zgradbo, uporabo in novostmi elektronske izdaje UDCMRF2011 ter predstaviti
priročnik Univerzalna decimalna klasifikacija.
VSEBINA:
1. Predstavitev elektronske izdaje UDCMRF2011 in nekaj teoretičnih osnov UDK.
2. Funkcionalnost in zgradba elektronske izdaje tabel UDK.
3. Tehnike iskanja.
4. Priročnik Univerzalna decimalna klasifikacija.
5. Novosti v UDCMRF 2011 glede na starejše izdaje.
LITERATURA: Univerzalna decimalna klasifikacija: priročnik. NUK, Ljubljana, 2006; UDCMRF 2011. NUK,
Ljubljana, 2014. URL: http://udcmrf2011.nuk.uni-lj.si/
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje
TEČAJ IZVAJATA: Boris Rifl, mag. Darija Rozman
KOTIZACIJA: brezplačno
na vrh strani

11. Knjižnična statistika: namen in uporaba
TRAJANJE: 1 dan, 4 ure
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12
TERMIN: 15. februar 2017
ČAS: 10.00 – 14.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem splošnih, specialnih in visokošolskih knjižnic, ki
zbirajo, analizirajo, predstavljajo oziroma uporabljajo statistične podatke o delu knjižnice.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti z načinom in časovnim načrtom izvedbe statističnih meritev ter prikazati
uporabo interaktivnega vprašalnika.
VSEBINA: Center za razvoj knjižnic bo predstavil način izvedbe statističnih meritev o delu knjižnic za leto
2016 s pomočjo interaktivnega vmesnika za zbiranje statističnih podatkov o delu slovenskih knjižnic
BibSiSt Online.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve
TEČAJ IZVAJAJO: mag. Stanislav Bahor, mag. Damjana Tizaj Marc, dr. Gorazd Vodeb
KOTIZACIJA: brezplačno
na vrh strani
12. Komuniciranje s težavnimi uporabniki
TRAJANJE: 1 dan, 8 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK - Učilnica, Leskoškova 12
TERMIN: 16. maj 2017
ČAS: 9.00 – 16.00
UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena knjižničarskim delavcem, ki imajo pri svojem delu neposreden stik
z uporabniki.
POGOJI UDELEŽBE: Delavnico bomo izvedli, če bo prijavljenih vsaj 15 udeležencev.
CILJI: Udeležence seznaniti z načini in metodami komuniciranja s težavnimi uporabniki ter z uspešnim
reševanjem konfliktnih situacij.
VSEBINA:
1. Kako komuniciramo s strankami.
2. Temeljna orodja za uspešno komuniciranje.
3. Zgradba pogovora.
4. Kako pomiriti razburjenega človeka.
5. Kako uspešno obvladati konfliktne (stresne) situacije.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje, diskusija, delo v dvojicah in manjših skupinah
DELAVNICO IZVAJA: Tatjana Zidar Gale (Retorika)
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani
13. Pozitivno voditeljstvo
TRAJANJE: 1 dan, 8 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12
TERMIN: 13. april 2017 – ODPOVEDANO!
ČAS: 9.00 – 17.00
UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena knjižničarskim delavcem, ki se želijo seznaniti z izzivi pri vodenju
sodelavcev.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti z ustreznimi načini vodenja oziroma motiviranja sodelavcev.

VSEBINA:
1. Vodenje v današnjih razmerah.
2. Vprašanja, s katerimi se srečuje vodja.
3. Načini motiviranja sodelavcev.
4. Pozitivno razmišljanje pri vodenju.
NAČIN IZVEDBE: razprava, individualno delo, skupinsko delo
DELAVNICO IZVAJA: dr. Sabina Fras Popović
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani
14. Ohranjanje gradiva: vpogled v prakso NUK
TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12
TERMIN: 10. november 2017
ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena knjižničarskim delavcem in širši javnosti, ki se želijo seznaniti z
dejavnostjo NUK na področju ohranjanja slovenske pisne dediščine.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti z dejavnostjo NUK na področju ohranjanja slovenske pisne dediščine.
VSEBINA:
1. Strokovna izhodišča in praksa pri ohranjanju gradiva na analognih in digitalnih nosilcih.
2. Ohranjanje digitalnih virov.
3. Konservatorska in preservatorska dejavnost NUK pri ohranjanju gradiva na papirju.
NAČIN IZVEDBE: razprava, individualno delo, skupinsko delo
DELAVNICO IZVAJAJO: dr. Alenka Kavčič-Čolić, Janko Klasinc, dr. Jasna Malešič
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani
15. Rokopisno gradivo v knjižnicah
TRAJANJE: 1 dan, 8 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 10. oktober 2017
ČAS: 9.00 – 17.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki se želijo seznaniti s postopki pridobivanja,
obdelave, hranjenja in zaščite rokopisnega gradiva.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti s postopki pridobivanja, obdelave, hranjenja in zaščite rokopisnega gradiva.
VSEBINA:
1. Pridobivanje rokopisnega gradiva.
2. Obdelava rokopisnega gradiva.
3. Hranjenje in zaščita rokopisnega gradiva.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, prikazi
TEČAJ IZVAJAJO: dr. Jasna Malešič, Samo Kristan, mag. Marijan Rupert
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani

16. Novosti v knjižničnem sistemu Slovenije
TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12
TERMIN: 9. november 2017
ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki se želijo seznaniti z gibanji in novostmi v
knjižničnem sistemu.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJI: Udeležence seznaniti z rezultati statističnih in drugih raziskav ter aktualnimi raziskavami na področju
knjižničnega sistema Slovenije, ki jih izvaja Center za razvoj knjižnic, pri čemer bodo podrobneje
predstavljeni podatki o razvoju splošnih knjižnic v Sloveniji in po področjih. Udeležence seznaniti s potekom
in z rezultati meritev razvitosti knjižnic; predstaviti tekoče projekte in študije, ki jih Center izvaja v letu
2017.
VSEBINA:
1. Rezultati statističnih meritev 2016.
2. Šolske knjižnice 2015/16.
3. Novosti na področju šolskih knjižnic.
4. Splošne knjižnice v letu 2016.
5. Strokovna priporočila za splošne knjižnice.
6. Strateške usmeritve izvajanja posebnih nalog OOK.
7. Strategija razvoja visokošolskih knjižnic.
8. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe: predlog sprememb.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve
DELAVNICO IZVAJAJO: mag. Stanislav Bahor, Milena Bon, dr. Eva Kodrič-Dačić, mag. Damjana Tizaj Marc,
dr. Gorazd Vodeb
KOTIZACIJA: brezplačno
na vrh strani
17. Novosti v knjižničarstvu
TRAJANJE: 1 dan, 4 ure
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMINA: 17. marec, 16. junij, 13. oktober 2017
ČAS: 10.30 – 14.30
UDELEŽENCI: Predstavitve so namenjene knjižničarskim delavcem in drugim, ki jih zanimajo novosti v
knjižničarstvu.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti z novostmi v stroki.
VSEBINA:
Marec: Predstavitev magistrskih in doktorski del ter publikacij s področja bibliotekarstva in informacijske
znanosti.
Junij: predstavitev različnih projektov ter aktivnosti v mednarodnih strokovnih telesih.
Oktober: Predstavitev strokovnih srečanj in izpopolnjevanj v tujini (obiski konferenc, študijska potovanja).
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve
PREDSTAVITVE IZVAJAJO: Knjižničarski delavci, ki so se udeležili različnih oblik strokovnega
izpopolnjevanja v tujini, člani mednarodnih strokovnih teles, nosilci projektov; knjižničarski delavci, ki so
zaključili magistrski oziroma doktorski študij ter avtorji publikacij. Podrobnejše informacije so objavljene
na spletni strani NUK.
KOTIZACIJA: brezplačno
Podrobnejšo vsebino in vabilo bomo posredovali po elektronski pošti nekaj dni pred razpisanim terminom.
na vrh strani

