
 

   
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 

Univerza v Ljubljani 
 

Fakulteta za družbene vede 

  
  

LETNO POROČILO ODKJG 
ZA LETO 2018 

  
  
  
  
  
  
  
  

Letno poročilo ODKJG je del Poslovnega poročila Fakultete za družbene vede - poglavje 3.6.1 Knjižnična in 
založniška dejavnost. 
  
  
  
  
Letno poročilo FDV za 2018 je sprejeto na seji Senata Fakultete za družbene vede in na seji Upravnega odbora 

Fakultete za družbene vede 28. 2. 2019.  

  

 



 

 

3.6.1 Knjižnična in založniška dejavnost 
 

 

Dolgoročni cilji iz Strategije FDV: 
 

 Zagotoviti razvoj knjižnične dejavnosti v smeri večje prilagojenosti ponudbe potrebam njenih 
uporabnikov, okrepiti storitve sodobnega družboslovnega knjižnično – informacijskega 
centra in sooblikovati kreativno delovno okolje knjižnice. 

 Izboljšati kakovost in učinkovitost založniške dejavnosti. 

 
 

Cilji iz Programa dela FDV za 2018: 
 

 V okviru internacionalizacije vzpostavitev pogojev za študij in raziskovanje vzhodnoazijske 
regije. 

 Zagotavljanje kvalitetne zbirke tiskanih in elektronskih virov. 
 Izboljšanje dostopa do študijskih gradiv za študente FDV. 
 Razširitev dostopnosti izdaj FDV v akademskem okolju. 
 Vključitev revije Teorija in praksa (TiP) v mednarodno bazo Social Science Citation Index. 
 Racionalizacija uredniškega dela TiP. 
 Redno izhajanje revije Teorija in praksa (članki, tematski sklopi/tematske številke). 

 
 
  



Realizacija načrtovanih ciljev in kazalnikov iz Programa dela FDV za 2018: 
 

KNJIŽNIČNA in ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
PREDLAGANI UKREPI REALIZACIJA UKREPOV 

Pridobivanje donacij gradiv in dostopov do zbirk 
podatkov držav Vzhodne Azije v okviru East Asia 

Realizirano v letu 2018. 

Resource Library (sodelovanje z ambasadami in 
knjižnicami regije, prijave na razpise fundacij). 
Sodelovanje z Oddelkom za azijske študije na FF. 

Prijava na dva razpisa, dostopi do 6 zbirk, 1 
Newsletter, 12 dogodkov. 
Slavnostna otvoritev EARL maj 2018. 

Povečati delež sredstev za nakup v strukturi virov 
za nabavo (v razmerju do donacij). 
Sodelovanje v desetih konzorcijih, samostojna 
nabava šestih zbirk. 

Delno realizirano v letu 2018. 
Dodatna sredstva iz projektov in doktorskega 
študija. 
Sodelovanje v vseh konzorcijih, samostojna 
nabava 6 zbirk, 6 zbirk kot donacije prek EARL. 

Vzpostavitev e-portala študijskih gradiv (nabava e- 
učbenikov, vključitev e-knjig Založbe FDV). 
Ustrezna ureditev avtorskih pravic za objave na e- 
portalu. 

Delno realizirano v letu 2018. 
Dostopno 488 enot e-študijskega gradiva. 

Razširitev prodajnih poti z distribucijsko mrežo 
EBSCO. 

Delno realizirano v letu 2018. 
Zaključeni postopki testiranja. Realizacija se 
nadaljuje v 2019. 

Razširitev kroga avtorjev v reviji Teorija in praksa 
(TiP) zunaj slovenskega akademskega prostora. 

Realizirano v letu 2018. 
Cilj povečanja števila objav avtorjev iz 
mednarodnega akademskega okolja je realiziran, 
trenutno število tovrstnih objav v reviji Teorija in 
praksa dosega 56 % vseh objav. Povečano je 
število objav avtorskih besedil iz Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine, Ruske federacije, Ukrajine, 
Indonezije, Irana. 

Srednjeročno prehod na delo v aplikaciji OJS za 
potrebe revije TiP. 

Ostaja na ravni predloga. 
Spremljajo in proučujejo se obstoječe aplikacije, 
proučuje se možnost izdelave lastne aplikacije, 
prilagojene potrebam revije TiP. 

Predviden prehod na tromesečno izhajanje revije 
TiP z namenom dviga kakovosti in finančne 
racionalizacije. 

Realizirano v letu 2018. 
V letu 2018 so izšle štiri redne številke revije 
Teorija in praksa. 

 

 
o Vsebinsko poročilo o dejavnosti z vrednotenjem in evalvacijo kazalnikov 

 
KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

 

V študentskih anketah (študijsko leto 2017/2018) so študenti visoko ocenili elemente knjižnične 
dejavnosti na lestvici od 1 do 5: 
Povprečna ocena 4.1.: ’Osebje knjižnice ima ustrezen odnos do uporabnika.’ 
Povprečna ocena 4.0.: ’Osebje knjižnice mi zna ustrezno svetovati pri iskanju literature.’ 
Povprečna ocena 3.8.: ’Obseg literature je ustrezen.’ 
Povprečna ocena 3.7.: ’Dostopnost literature je ustrezna.’ 

 
Prvi dve oceni sta povezani tudi z razvejanim izobraževalnim programom knjižnice: individualna 
svetovanja, spletne učilnice, spletni vodiči, tečaji, delavnice ter sodelovanja pri predmetih z 
vsebinami informacijske pismenosti. Cilj teh izobraževalnih oblik so višje kompetence študentov na 
področju informacijske pismenosti, kar prispeva k učinkovitosti in kakovosti študija. 

 
Kot že vrsto let, so študenti in zaposleni FDV največji uporabniki zbirk podatkov prek oddaljenega 
dostopa tako po deležu prijav kot številu uporabnikov (grafikon 1 in 2 spodaj), kar pripisujemo tudi 
obsežnemu knjižničnemu izobraževalnemu programu. 



Slika 3.1: Delež prijav in uporabnikov na oddaljenih dostopih po fakultetah 

 
Vir: Srečko Bončina: Poročilo o uporabi storitve oddaljenega dostopa do informacijskih virov v letu 2018 

 

 
Na obseg in dostopnost literature je vplivalo zmanjševanje sredstev iz kosovnega financiranja za 
nakup literature v letih 2010 – 2018, zniževanje neproračunskih prilivov (vpisnine, članarine) ter 
sočasno povečevanje cen gradiva. Zato smo opravili analizo e-zbirk (konzorcijskih in samostojnih 
nakupov) z upoštevanjem treh dejavnikov: ARRS sofinanciranje, obveznosti do konzorcijev, 
kakovost revij oz. faktorji vpliva. Na osnovi analize in finančnih podatkov (cene) je fakulteta uspela 
zagotoviti finančna sredstva za obseg e-zbirk, kot so bile dostopne v preteklih letih. Vendar pa smo 
na ta račun morali zmanjšati nakup tiskanih monografij (razen učbenikov, ki smo jih kupili v 
predpisanem obsegu). Kazalnik Letni prirast enot knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih (knjižno 
in neknjižno gradivo), preračunano na študenta FDV, je tako padel na 0,9, kar je pod povprečjem 
preteklih let in tudi pod povprečjem ostalih visokošolskih knjižnic na UL (1,1). Za leto 2019 si 
vodstvo fakultete prizadeva zagotoviti dodatna finančna sredstva, s katerimi bi uspeli zagotoviti 
dostope do e-zbirk ter povečati nakup tiskanih monografij. 

 

V knjižnici smo uspešno pridobili sredstva na ARRS razpisu za tuje serijske publikacije za 
sofinanciranje dobave za leto 2018 ter sodelovali v skupnem javnem naročilu UL za tujo periodiko. 



V 2018 smo v Repozitorij UL arhivirali oz. uredili dostop do 488 enot, v skupnem številu 
odprtodostopnih dokumentov v RUL je FDV na prvem mestu s 16.259 dokumenti. Na spodnjem 
grafu je prikazano število gradiv posamezne organizacije v RUL (upoštevana so samo gradiva s 
celotnim besedilom (z datoteko PDF)). 

 
Slika 3.2: Število gradiv po članicah znotraj UL 

 
 
 

Prav tako so dokumenti FDV (skupaj z dokumenti EF) v RUL največkrat iskani in dostopani izmed 
vseh članic RUL. 

 
Slika 3.3: Delež prenosov gradiv iz RUL 

 



S skupino pedagogov smo knjižničarji koordinirano pripravili in izvedli Pripravljalne dneve FDV – 
PREP FDV, ki se jih je udeležilo 39 % več brucev kot lansko leto (2018: 179) in ki so izrazili visoko 
zadovoljstvo. 

 
Slika 3.4: Zadovoljstvo brucev s PREP FDV 

 
 
 

Uspešno smo realizirali cilje East Asia Resource Library (EARL) za 2018: s prijavami na razpise 
fundacij in donacijami smo pridobili korejske, japonske, tajvanske in kitajske e-zbirke, ki do sedaj 
niso bile dostopne v Sloveniji. Tako smo omogočili dostop do znanstvene produkcije, splošne 
literature in primarnih dokumentov vzhodnoazijske regije, kar je infrastrukturna izboljšava 
usmeritvam UL na področju internacionalizacije. S slavnostno otvoritvijo EARL (maj 2018) smo 
okrepili vezi med deležniki, ki se znanstveno in strokovno ukvarjajo z Vzhodno Azijo. 

 
 

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
 

V letu 2018 je pri Založbi FDV izšlo 31 novih del/monografij, od tega 4 prevodi temeljnih del in 1 
učbenik. Sedem jih je izšlo zgolj v elektronski obliki. Število izdaj je v zadnjem desetletju nihalo, 
povprečno se je v zadnjem desetletju izdalo 28 naslovov letno. 

 
V letu 2018 smo natisnili 3.050 izvodov knjig, prodanih pa je bilo 2.920 izvodov knjig v vrednosti 
17.052 €. Na padec prodaje knjig je deloma vplival tudi nov portal študijskih gradiv, saj imajo 
študenti FDV dostop do izdaj Založbe FDV preko portala, s tem pa upada potreba študentov po 
tiskanih gradivih. Posledično smo v letu 2018 fizično knjigarno v avli fakultete preuredili v izložbo 
in posodobili spletno knjigarno. Zaradi bistvenega upada najpomembnejšega segmenta kupcev 
izdaj založbe FDV v preteklosti, študentov FDV, smo v letu 2018 ponovno zniževali naklade tiskanih 
izdaj, v prihodnosti pa se bomo vse bolj usmerjali v elektronske izdaje. 

 
V sklopu delovanja portala učbeniške literature Zebra smo zagotovili dostop do 488 enot gradiva 
(93 v pdf in 395 povezav na gradiva, dostopna samo študentom FDV). Pri tem smo dali prednost 
prenovljenim študijskim programom, za katere smo vključili tudi 11 skript. Ugotavljamo, da je 
dostopnost neenakomerno razporejena glede na programe, saj del gradiv ni izdan v e-obliki 
(predvsem gre za starejše izdaje in slovensko literaturo) oziroma ni možno urediti avtorskih pravic 



za uporabo na portalu. Tiskani izvodi učbenikov so še vedno na voljo za izposojo v knjižnici 
(najmanj dva izvoda na naslov, povprečno 3,6 izvoda na naslov). 

 
Svet založbe se je v letu 2018 temeljito posvetil pregledu stanja obstoječih knjižnih zbirk. Izhodišče 
pregleda in razprave je bila namera, da se vzpostavi poenoten sistem izdaje publikacij znotraj 
obstoječih zbirk in s tem ohranjajo vsaj minimalni standardi pri izdajanju monografij. 

 

S ciljem širitve dostopnosti izdaj v akademskem okolju je bil v letu 2018 sprejet dogovor z globalnim 
distributerjem EBSO, ki nudi možnost diseminacije elektronskih knjig v mednarodni akademski 
mreži. Za namen tovrstne distribucije je potrebno ustrezno prilagoditi elektronsko knjigo in pridobiti 
CIP zapis za elektronsko knjigo. 

 

V letu 2018 so izšle 4 enojne številke revije Teorija in praksa v skupnem obsegu 983 tiskanih strani 
v nakladi 250 izv./številko. Skupaj je bilo natisnjenih 44 člankov in 10 prikazov tujih in domačih 
knjig. V angleščini smo objavili 25 člankov (56 %). V letu 2018 smo zaradi racionalizacije stroškov 
produkcije in omejenih/okrnjenih finančnih sredstev prešli na tromesečno izdajanje revije z 
dodatnimi vmesnimi posebnimi številkami. 

 
Skozi objave izvirnih in preglednih znanstvenih člankov predstavlja revija pomemben doprinos točk 
v programske skupine. Signifikantne objave v šestih letih so prispevale tudi pomemben delež točk, 
ki jih kolegice in kolegi uveljavljajo pri habilitaciji. V letih 2012 – 2018 so omenjene objave 
prispevkov kolegic in kolegov naše fakultete v reviji Teorija in praksa prinesle skupaj 11.826 
znanstvenih in strokovnih točk. Source Normalized Impact per Paper (SNIP) oziroma faktor vpliva, 
ki ga izračunajo na SCOPUS, se je v preteklih treh letih povečal za 3 krat. Zadnji dve leti smo 
uvrščeni v bazo Emerging Sources Citation Index (WoS Clarivate), postopek vključitve revije v 
mednarodno bazo Social Science Citation Index pa je še v teku. 

 
Znanstvena revija Teorija in praksa se z uveljavitvijo dvojezičnosti v zadnjih letih vedno bolj 
uveljavlja na regionalni in splošni mednarodni ravni, pri čemer beležimo povečano število avtorskih 
besedil za objavo v TiP iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Ruske federacije, Ukrajine, Indonezije, 
Irana, kar doprinaša k diseminaciji znanosti tudi zunaj naših geografskih meja. 

 
Povzetek v obliki preglednice: 

 

KNJIŽNIČNA in ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Skupni nastop članic UL na knjižnem sejmu 
2018. 

Začetek integracijskih procesov na področju 

založništva znotraj UL, večja prepoznavnost v javnosti, 
nižji stroški promocije. 

V postopku potrjevanja je predlog za 
vzpostavitev uredniškega odbora, zadolženega 
za izdaje izven obstoječih knjižnih zbirk. 

S tem vzpostavljamo poenoten postopek za vse izdaje 
založbe. 

Racionalizacija stroškov produkcije revije TiP 
na letni ravni ob nižjem številu izdanih člankov. 

Ob višjih kriterijih za objavo in ostrejši selekciji člankov 
se je zvišala kakovost objavljenih člankov. 

Ustanovljen je East Asia Resource Library 
(EARL) (maj 2018). 

EARL edini v Sloveniji nudi dostop do literature in e- 
virov iz Vzhodne Azije (Koreja, Japonska, Kitajska, 
Tajvan), kar pomembno vpliva na procese 
internacionalizacije UL. 

Razvejan knjižnični program informacijskega 
opismenjevanja študentov (74 izvedb 
organiziranega izobraževanja s 1212 
udeleženci; od tega 933 znotraj študijskih 
programov). Posebej izpostavljamo 10 
realiziranih tečajev znotraj spletnih učilnic. 

Večje kompetence študentov za iskanje virov, za 
kritično vrednotenje informacij in razumevanje 
ekonomskih, pravnih in družbenih vidikov uporabe 
informacij. 



KLJUČNE SLABOSTI KLJUČNE NEVARNOSTI CILJI PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

Zaradi portala e- 
študijskih gradiv za 
študente FDV 

Ni na novo zaznanih 
ključnih nevarnosti v 
zunanjem okolju. 

Zmanjševanj 
e naklad pri 

Pri novih izdajah 
preiti v celoti na tisk 
na zahtevo. 

Vodja Založbe 
FDV. 

predvidevamo 
zmanjšano število 
kupcev tiskanih 
gradiv. 

 tiskanih 
izdajah. 

  

Kadrovske težave Razmere na trgu Kadrovsko Nadgraditi opise del Vodstvo, 
zaradi delovne sile (premalo prestrukturira in nalog sodelavcev predstojnica 
upokojevanja več usposobljenih kadrov in nje za v knjižnici. ODKJG. 
sodelavcev v neustrezna sistemizacija zagotovitev Zagotoviti kadre z  

knjižnici in knjižničarjev znotraj dodatnih/novi ustreznimi  

nevarnost odpovedi plačnega sistema). h nalog kompetencami  

delovnih razmerij  sodobne (nadomestne  

zaradi nižjih plačnih  akademske zaposlitve zaradi  

uvrstitev  knjižnice upokojevanja).  

sodelavcev v  (OA, Zagotoviti ustrezno  

ODKJG v  svetovanja izpopolnjevanje  

primerjavi z drugimi  avtorjem, kadrov za naloge  

knjižnicami.  razvoj sodobne  

  digitalnih akademske  

  servisov knjižnice (webinarji,  

  knjižnice, tečaji, delavnice o  

  informacijsko avtorskih pravicah,  

  opismenjeva odprtem dostopu,  

  nje multimedijskih  

  študentov, aplikacijah).  

  knjižnični Zagotoviti ustrezne  

  servisi za sistemizacije v  

  tuje primerljivih plačnih  

  študente). razredih (glede na  

   druge knjižnice).  

Prešibki servisi na Spreminjanje okolja Okrepljen Koordinirano Vodja centralne 
področjih znanstvenega servis na delovanje organizacijske 
svetovanja publiciranja (koncepti področjih založniške in enote (ODKJG 
avtorjem o odprtem odprtega dostopa se še odprtega knjižnične in Založbe 
dostopu in razvijajo, Plan S bo dostopa in dejavnosti na FDV). 
avtorskih pravicah. vplival v naslednjih avtorskih fakulteti,  

 letih). pravic medsebojna pomoč  

  (svetovanje in delitev znanja o  

  pedagogom avtorskih pravicah  

  in in odprtem dostopu.  

  raziskovalce   

  m).   

 


