
 

PRILOGA I  

IZPITNE VSEBINE ZA SPLOŠNI IN POSEBNI DEL BIBLIOTEKARSKEGA IZPITA 

I IZPITNE VSEBINE ZA SPLOŠNI DEL BIBLIOTEKARSKEGA IZPITA    

1 Ustavna in državna ureditev Republike Slovenije  

2 Zakonodaja s področja delovnih razmerij  

3 Specialna zakonodaja s področja delovanja zavodov in sistema javnih uslužbencev  

4 Specialna zakonodaja s področja knjižničarstva  

5 Specialna zakonodaja s področja avtorskih in sorodnih pravic   

6 Ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema  

7 Profesionalna etika 

II IZPITNE VSEBINE ZA POSEBNI DEL BIBLIOTEKARSKEGA IZPITA ZA KNJIŽNIČARJA  

1 KNJIŽNIČNO GRADIVO, KNJIŽNICE IN KNJIŽNIČNI SISTEM 

1.1 Razvoj knjige (oblika, reprodukcijske tehnike, pisna podlaga, vsebina, jeziki, recepcija) 

1.2 Razvoj knjižnic in knjižničarske stroke pri nas. Prve javne knjižnice na Slovenskem. Razvoj 
licejske knjižnice in NUK. Znameniti slovenski knjižničarji 

1.3 Vrste knjižnic, njihovo poslanstvo in naloge (nacionalna knjižnica, splošne knjižnice, 
visokošolske knjižnice, specialne knjižnice, šolske knjižnice). Knjižnični informacijski servis 

1.4 Povezovanje knjižnic v knjižnične mreže in sisteme. Knjižnični sistem Slovenije 

1.5 Nacionalni vzajemni bibliografski sistem. Sistem COBISS 

1.6 Povezovanje knjižnic in knjižničarjev v strokovna združenja 

2 NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELO KNJIŽNIC 

2.1 Organizacija in poslovanje knjižnice. Spremljanje dejavnosti knjižnice (knjižnična statistika in 
njena uporaba) 

2.2 Vrste knjižničnega gradiva. Izgradnja in upravljanje knjižnične zbirke. Zbirke posebnega 
knjižničnega gradiva 

2.3 Nabava, inventarizacija, tehnična oprema in namestitev v skladišču 

2.4 Revizija knjižničnega fonda, izločanje in odpis gradiva 

2.5 Zagotavljanje dostopa do elektronskih informacijskih virov. Konzorcijsko pridobivanje 
elektronskega gradiva 

2.6 Osnove bibliografske obdelave knjižničnega gradiva. Elementi bibliografskega opisa. 
Predmetne oznake. Klasifikacijske oznake 

2.7 Evidence in katalogi knjižničnega gradiva ter njihove funkcije. Kooperativni katalog. OPAC 

2.8 Bibliografije (pojem, vrste ter uporaba) 

2.9 Dajanje gradiva v uporabo. Izposoja in medknjižnična izposoja ter posredovanje dokumentov 



 

2.10 Delo z uporabniki. Delo s posebnimi skupinami uporabnikov 

3 OSNOVE VAROVANJA IN ZAŠČITE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

3.1 Razvoj pisne podlage, črnil in knjižne oblike. Sestavni deli knjige, knjižne vezave 

3.2 Trajnost knjižničnega gradiva. Vzroki in vrste razgradnje oziroma poškodb knjižničnega 
gradiva 

3.3 Hramba in zaščita klasičnih in sodobnih nosilcev zapisa informacij. Skladišča knjižničnega 
gradiva 

3.4 Pravila rokovanja s knjižničnim gradivom 

3.5 Delovanje v primeru naravnih nesreč (poplava, požar, potres …). Poglavitne poškodbe gradiva 
zaradi vode oziroma ognja 

3.6 Čiščenje in manjši posegi na novejšem knjižničnem gradivu 

4 INFORMACIJSKA SLUŽBA IN UPORABA INFORMACIJSKIH VIROV 

4.1 Pojem informacije. Informacije in informacijski viri. Načini diseminacije in iskanja informacij. 
Iskalna orodja 

4.2 Informacijska služba in njena dejavnost. Referenčna služba. Referenčni pogovor. Referalna 
dejavnost 

4.3 Uporabniki informacijskih virov ter prepoznavanje njihovih navad in potreb. Informacijska 
pismenost 

4.4 Informacijski viri, dostopni prek sistema Cobiss. Licenčni informacijski viri. Podatkovne zbirke. 
Informacijski viri na internetu. Odprto dostopni viri. Digitalne knjižnice. Informacijski viri javnih oblasti 

4.5 Uporaba družbenih omrežij kot orodja za obveščanje in promocijo dejavnosti knjižnice 

 


