Strokovni nazivi v knjižnični dejavnosti
• Podeljujejo se v skladu s Pravilnikom o strokovnih nazivih v knjižnični
dejavnosti (UL RS, št. 65/2016), ki velja od 21. 10. 2016 dalje.
• Obravnava Komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti v
Narodni in univerzitetni knjižnici (prej na Ministrstvu za kulturo)
• Članica komisije tudi mag. Teja Zorko (MKL)

POMEMBNO!
• Bibliotekarski izpit: opravljeni izpit s področja knjižnične dejavnosti
• Delovne izkušnje: seštevek let ekvivalenta polne zaposlitve (brez obvezne
študijske prakse), neodvisno od datuma opravljenega bibliotekarskega
izpita
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Strokovni nazivi in plačni razredi
naziv
Knjižničar
Knjižničarski referent
Višji knjižničarski referent
Samostojni knjižničarski referent

Višji knjižničar
Bibliotekarski sodelavec
Višji bibliotekarski sodelavec
Samostojni bibliotekarski sodelavec
Bibliotekar pomočnik
Bibliotekarski referent
Višji bibliotekarski referent
Samostojni bibliotekarski referent
Bibliotekar
Samostojni bibliotekar
Višji bibliotekar
Bibliotekarski specialist
Bibliotekar z magisterijem
Bibliotekarski svetovalec
Višji bibliotekarski svetovalec
Nižji bibliotekarski svetnik
Bibliotekar z doktoratom
Bibliotekarski svetnik
Bibliotekarski višji svetnik

Knjižničar
Knjižničarski referent
Višji knjižničarski referent
Samostojni knjižničarski referent

delovno mesto
točk del. izkušnje
bibliotekarski izpit za knjižničarja
Knjižničar
25
5
Knjižničar
50
10
Knjižničar
75
15
bibliotekarski izpit za knjižničarja ali strokovni izpit za
višjega knjižničarja
Višji knjižničar
40
5
Višji knjižničar
80
10
Višji knjižničar
120
15
bibliotekarski izpit za bibliotekarja
Bibliotekar
75
5
Bibliotekar
150
10
Bibliotekar
225
15
bibliotekarski izpit za bibliotekarja
Bibliotekar
100
5
Bibliotekar
200
10
Bibliotekar
300
15
bibliotekarski izpit za bibliotekarja
Bibliotekar z magisterijem
200
5
Bibliotekar z magisterijem
350
10
Bibliotekar z magisterijem
500
15
bibliotekarski izpit za bibliotekarja
Bibliotekar z doktoratom
900
15
Bibliotekar z doktoratom
1500
20
Bibliotekar svetnik

Šifra DM
G025011
G025011
G025011
G025011

TR
V
V
V
V

N
4
3
2
1

MIN
22
24
26
29

MAX
27
29
31
34

G026023

VI
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26

31

G026023
G026023
G026023
G027004
G027004
G027004
G027004
G027005
G027005
G027005
G027005
G028002
G028002
G028002
G028002
G028004
G028004
G028004
G029003

VI
VI
VI
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VIII
VIII
VIII
VIII
IX
IX
IX
IX

3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
3
2
1
0

27
29
30
30
32
34
36
32
35
38
41
36
39
41
43
42
45
47
52

32
34
37
35
37
39
41
37
40
43
46
41
44
46
48
47
50
52
57

bibliotekarski izpit za knjižničarja
Knjižničar voznik bibliobusa
25
Knjižničar voznik bibliobusa
50
Knjižničar voznik bibliobusa
75

G025012
G025012
G025012
G025012

V
V
V
V

4
3
2
1

23
24
26
27

28
29
31
34

DM= šifra delovnega mesta
TR= tarifni razred glede na raven izobrazbe

N= šifra napredovanja
MIN= izhodiščni plačni razred

5
10
15

MAX= najvišji plačni razred

Pogoji za pridobitev strokovnih nazivov
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Vloga za imenovanje v strokovni naziv
• Naslov za oddajo vloge:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti
Turjaška 1, 1000 Ljubljana
• Rok za oddajo vlog: 31. januar
• Podelitev naziva: s 15. majem tekočega leta
• Imenovanje v naziv: predstojnik NUK(prej Ministrstvo za kulturo) po
predhodnem mnenju komisije
• Kontakt za morebitna dodatna vprašanja:
strokovni.nazivi@nuk.uni-lj.si
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Popolna vloga vsebuje
• izpolnjen obrazec „Vloga za imenovanje v strokovni naziv v knjižnični
dejavnosti“, vključno z nazivom, ki ga želi kandidat pridobiti
• življenjepis s podatki o strokovnem delu
• fotokopijo dokazila o pridobljeni formalni izobrazbi
• selektivno osebno bibliografijo (razdelek I) s področja knjižnične
dejavnosti, po pravilih stroke pripravljen seznam avtorskih objav, ki
pomenijo prispevek knjižničarski stroki (za vsako mora vključevati tudi
COBISS ID. Je obvezna priloga vlogi, kadar kandidat predlaga točke za
avtorske objave.
• dokazila o izpolnjevanju pogojev za ocenjevanje strokovne
usposobljenosti (pozor: poročila o razstavah posredujete na namenskem
obrazcu)
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Življenjepis
V življenjepisu naj kandidat izpostavi naslednje podatke:
• datum in kraj rojstva;
• datum opravljene diplome z navedbo področja in institucije, ki jo je izdala;
• datum opravljenega magisterija, doktorata z navedbo področja, mentorja in institucije,
ki ga je izdala;
• datum opravljanja bibliotekarskega izpita;
• navedba prejšnjih strokovnih nazivov po Pravilniku (Uradni list SRS, št. 30/80);
• navedba prejšnjih strokovnih nazivov po Pravilniku o imenovanju v strokovne nazive v
knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09, št. 108/11) in/ali Pravilniku o strokovnih
nazivih v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/2016) z datumom pridobitve naziva,
številko odločbe in številom doseženih točk;
• delovne izkušnje s točno navedbo zaposlitve: vrsta dela, organizacija, trajanje zaposlitve;
• opis strokovnega dela in izkušenj na eni do dveh straneh.
V pomoč vam je lahko struktura Europass Življenjepisa
(https://www.europass.si/kaj-je-europass/zivljenjepis/)
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Merila za ocenjevanje strokovne
usposobljenosti v knjižnični dejavnosti
•

•

•

Upoštevajo se dejavnosti, za katere obstajajo potrdila ali pisna dokazila in se
nanašajo na področje knjižnične dejavnosti, npr.:
– potrdilo o plačani kotizaciji,
– seznam udeležencev,
– potrdilo o udeležbi,
– potrdilo o uspehu,
– raziskovalno poročilo,
– poročilo o izvedbi projekta,
– bibliografski zapis v Cobissu, ali kopija objavljenega besedila, če gre za krajšo
objavo itd.
Če je isti dosežek mogoče uvrstiti v različne razdelke dosežkov, ga je dovoljeno
uveljavljati samo v enem od razdelkov. Izjema je izvedba referata/predavanja in
njegova objava, kar se lahko uvrsti v razdelek I (Avtorske objave) in razdelek III
(Strokovna predavanja).
Če je isto strokovno delo opravilo več kandidatov, se točke razdelijo med vsemi
enako ali glede na njihov delež pri izvedbi dela.
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Merila za ocenjevanje strokovne
usposobljenosti v knjižnični dejavnosti
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Avtorske objave
Urejanje publikacij
Strokovna predavanja
Raziskovalni in razvojni projekti
Priprava razstav
Pedagoška dejavnost in popularizacija
Izboljšave strokovnih postopkov ter razvoj in uvedba novih
storitev
VIII. Delo v strokovnih telesih in združenjih
IX. Stalno izobraževanje in izpopolnjevanje
X. Osebna priznanja in nagrade
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Ključni pojmi (objave)
• Objava: javnosti namenjena predstavitev strokovnega dela oz. informacij
izključno s področja knjižnične dejavnosti
• Avtorska objava (razdelek I/1-11): predstavitev strokovnega ali znanstvenega
dela oz. informacij izključno s področja knjižnične dejavnosti (prva objava) v
skladu z minimalnimi merili za strokovne objave;
objave, ki se ne upoštevajo v sklopu doseganja kriterija točk iz I. razdelka:
– anotacije s področja knjižnične dejavnosti, sodijo pod razdelek Pedagoška dejavnost in
popularizacija (VI/8) – POZOR, različno točkovanje za nazive, nižje od bibliotekar
– objavljene bibliografije (sodi pod razdelek II/4), recenzije strokovnih in znanstvenih besedil
(sodi pod razdelek II/5) in kratka informativna besedila, namenjena strokovni javnosti (npr.
določeni prispevki iz Knjižničarskih novic, sodijo v razdelek VI/5, kvalitetnejši v razdelek I/7)
– ravno tako tudi: kratka informativna in poljudna obvestila za širšo javnost v lokalnih medijih
ali na spletu (spletne strani knjižnic, blogi, družbena omrežja) o knjižničarstvu/knjižnici in njeni
dejavnosti (sodijo pod poglavje VI/7) – POZOR, različno točkovanje za nazive, nižje od
bibliotekar
– Raziskave knjižnične dejavnosti, študije uporabnikov (sodi v razdelek VII/6)
– seminarske naloge, diplomska, magistrska in doktorska dela se ne upoštevajo kot objava
strokovne ali znanstvene monografije, zgolj bibliotekarska specialistična naloga
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Ključni pojmi (objave)
• Anotacija (razdelek VI/8): zgoščena objektivna predstavitev vsebine
knjige oziroma drugega knjižničnega gradiva, namenjena javnosti, in
obsega najmanj 200 besed oziroma 1600 znakov. Za deset ali več anotacij
prejme kandidat 20 točk. Izjema so strokovni nazivi iz 15. in 16. člena
Pravilnika, kjer se upošteva tudi posamezna anotacija, ki se vrednoti z
dvema točkama, vendar kandidat lahko dobi za anotacije skupaj največ 20
točk.
• Objavljanje na internetu: objave izključno s področja knjižnične dejavnosti
na spletnih mestih, ki imajo urednika ali uredniški odbor ali katerega od
mednarodnih standardnih identifikatorjev (ISBN, ISSN, DOI ipd.)
• Uredniško delo: ne glede na strokovno področje (z izjemo leposlovja) in
zgolj delo urednika in ne tudi sodelovanje v uredniškem odboru ali delo
tehničnega urednika
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Ključni pojmi (domoznanstvo)
• Dosežki, ki jih kandidat predlaga s področja domoznanske dejavnosti, so
različnih tipov in služijo vzpostavitvi, izgradnji, predstavitvi in popularizaciji
domoznanske zbirke ter poudarjajo razvoj, posebnosti, dediščino
lokalnega okolja knjižnice v smislu povezovanja knjižnice s tem okoljem ali
dodatnega prispevka knjižnice k védenju o tem okolju. Izhajati morajo iz
domoznanskega gradiva. Dosežke s področja domoznanske dejavnosti se
lahko glede na vrsto/obliko vrednoti na več načinov:
–
–
–
–

kot razstavna dejavnost (razdelek V),
kot popularizacija knjižnične dejavnosti (razdelek VI/5 ali VI/7),
kot izgradnja in upravljanje posebne knjižnične ali podatkovne zbirke (razdelek VII/1),
kot avtorska objava, če obravnava tematiko s področja knjižnične dejavnosti (razdelek
I). Ne upoštevajo se objave, katerih vsebina ne sodi v domeno knjižničarske stroke,
ampak v druga področja humanistike ali družboslovja (zgodovina, etnologija,
umetnostna zgodovina ipd.). Kandidat navede delujočo povezavo ali priloži natis
prispevka. Prispevek naj bo katalogiziran v COBISS-u.

12

Ključni pojmi (projektno delo in uvajanje novih storitev)
•

•

Raziskovalni in razvojni projekt (razdelek IV/1-6) : zaključena, časovno omejena
celota med seboj povezanih aktivnosti, za katere je značilen skupni cilj in
sodelovanje različnih sodelavcev; točkuje se le vodenje projekta in sodelovanje v
projektni skupini in ne tudi izvedba postopkov in dejavnosti, ki se štejejo pri
dejavnosti; dokazilo: poročilo o projektu, v katerem je kandidat ustrezno naveden
sodelovanje pri izvedbi postopkov in dejavnosti ter izvajanju dosežkov projekta
oziroma uporaba metod in spoznanj, ki so rezultat dela določenega projekta, se ne
šteje kot sodelovanje pri projektu, temveč pri razdelku Posebne oblike dejavnosti
(VI/6). Priprava projektne dokumentacije za razpis se ne upošteva.
Delovna skupina (razdelek VII/2-5): formalno imenovana skupina posameznikov za
uresničitev skupnega programa za doseganje konkretnih strokovnih ciljev.
upoštevata se vodenje in sodelovanje v delovni skupini za oblikovanje nove
storitve ali izboljšanje postopkov in storitev.
Uveljavlja se šele, ko so zaključene vse dejavnosti oz. po oddaji zaključnega
poročila. Kot dokazilo kandidat predloži potrdilo organizacije o imenovanju
delovne skupine. Sodelovanje v delovni skupini se ne upošteva, kadar se v obliki
projektnega dela izvajajo dejavnosti za izvajanje rednega programa, spremljanje
poslovanja knjižnice ali reorganizacijo delovnih procesov.
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Ključni pojmi (posebne oblike dejavnosti)
• Posebne oblike dejavnosti (razdelek VI/6): oblike bibliopedagoškega dela,
npr. ure pravljic, informativne predstavitve knjižnice v obliki skupinskega
vodenja, pogovori o knjigah, srečanja z ustvarjalci in drugimi gosti, uganke,
igralne ure, sodelovanje pri projektih na različnih ravneh ipd. (primeri:
Razred na obisku, Vrtec na obisku, projekt Simbioza, predstavitev e-virov,
bralne značke, Moja najljubša knjiga, Reading is cool, Rastem s knjigo,
Mega kviz, Tačke pomagačke itn.) in so organizirane vsaj enkrat; njihovo
ponavljanje se ne točkuje
• Mentorstvo (razdelek VI/1): izvajanje pedagoškega dela s posameznikom
po določenem pisnem programu s področja knjižnične dejavnosti; iz
potrdil mora biti razvidna dolžina trajanja mentorstva, stopnja izobrazbe
udeležencev programa in vrsta dela, ki so ga udeleženci opravljali
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Ključni pojmi (razstave)
•

•

•

•

Razstava (razdelek V/1-4): v fizični ali virtualni obliki vsebinsko zaokrožena
predstavitev po strokovnih merilih izbranega knjižničnega ali drugega gradiva, ki je
namenjena seznanjanju javnosti z vlogo in pomenom izbrane teme ali ustvarjalca
ter dejavnostjo in storitvami knjižnic.
Kandidat predloži dokazila, iz katerih je razvidna tema, avtorstvo, lokacija in
trajanje razstave. Kandidatu je na voljo predloga Poročilo o razstavi, in jo podpiše
odgovorna oseba knjižnice. Upošteva se samo prva postavitev razstave. Če je
avtorjev razstave več, lahko kandidat uveljavlja le sorazmerni delež avtorstva.
Za deset ali več drugih razstav iz točke V/3 (manjše razstave brez kataloga,
zgibanke, javno objavljenega poročila) prejme kandidat 20 točk. Izjema so
strokovni nazivi iz 15. in 16. člena Pravilnika, kjer se upošteva tudi posamezna
razstava, ki se vrednoti z dvema točkama, vendar kandidat lahko dobi za druge
razstave skupaj največ 20 točk.
Gostovanje samostojne tematske razstave je fizična postavitev razstave v drugi
ustanovi (pravni osebi) ali postavitev fizične samostojne tematske razstave v
virtualno okolje ali obratno.
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Ključni pojmi (izobraževanje & izpopolnjevanje)
• Tečaji za pripravo na strokovni izpit: se ne upošteva kot udeležba na
izobraževanjih, saj je osnova za imenovanje v naziv
• Pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo: se upošteva ne glede
na rok njene veljavnosti; ne upošteva se ponovno obnavljanje veljavnosti
ali pridobivanje posameznih vrst dovoljenj, pač pa udeležba na tečajih, ki
so potrebni za pridobitev posamezne vrste dovoljenja za vzajemno
katalogizacijo
• Strokovna srečanja (razdelek IX/4-5): so posvetovanja, simpoziji, kongresi
ali druge oblike strokovnih srečanj s programskim odborom.
Interna strokovna srečanja se ne upoštevajo.
Za deset ali več udeležb na strokovnih srečanjih prejme kandidat 20 točk
(trajanje srečanj do 6 ur) oz. 30 točk (trajanje srečanj nad 6 ur). Izjema so
strokovni nazivi iz 15., 16., 17. in 18. člena Pravilnika, kjer se upošteva tudi
posamezna udeležba, ki se vrednoti z dvema oziroma tremi točkami,
vendar kandidat lahko dobi skupaj največ 20 oziroma 30 točk.
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Točkovanja
• točke so cela števila
• avtorstvo se deli enakovredno med sodelujoče, drugačni deleži morajo
biti razvidni iz spremljajoče dokumentacije
• avtorska pola: 16 strani oz. 30.000 znakov s presledki, če je besedilo
krajše, prijavljamo sorazmerne točke
• upošteva se objave, ki so razvidne iz priloge selektivna bibliografija
• Udeležba na izobraževalnih oblikah: izključno s področja knjižnične
dejavnosti (razdelek IX), formalni program izobraževanja mora biti javno
objavljen in je izobraževanje dostopno tudi za zunanje udeležence (NE:
varstvo pri delu, požarna varnost, prva pomoč); 1 dan = najmanj 6
pedagoških ur v istem dnevu
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Izpolnjevanje vloge
Primera:
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Dokazila
• Vsebujejo naj navedbo preverljivih podatkov o strokovnem delu po
klasifikaciji iz priloge Pravilnika: Merila za ocenjevanje strokovne
usposobljenosti
• Vsako dokazilo mora vsebovati natančno poimenovanje dejavnosti,
dogodka in vse potrebne elemente opisa za njegovo pravilno uvrstitev v
poglavje in točkovanje po Merilih.
• Kadar kandidat ni edini nosilec dejavnosti, mora biti v priloženem dokazilu
o njegovem delu razvidno tudi število vseh avtorjev, članov delovne,
programske ali kakšne druge skupine, projekta ali razstave ali druge
dejavnosti, ki jo želi uveljavljati.
• Kandidat vlogi priloži fotokopije dokazil in ne originalov. Dokazila naj ne
bodo vezana (npr. s spiralo ali na drugačen način).
• V primeru, da kandidat ne predloži primernih dokazil, Komisija ne pozove
kandidata k dopolnitvi vloge, če za dosego želenega naziva zbere
zahtevano število točk!
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Primer dosedanje odločbe
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Viri in informacije
•
•
•
•
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