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5 USTVARJALNE RAZMERE ZA DELO IN ŠTUDIJ 
 

5.1 KNJIŽNIČNA in ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST, TEORIJA in PRAKSA 

Načrtovani kratkoročni cilji FDV v letu 2021: 

 

 Izboljšanje razmer za znanstveno in pedagoško delo na fakulteti z upoštevanjem 
trajnostnega razvoja. 
 Uresničevanje zahtev financerjev raziskovalne dejavnosti na področju odprtega dostopa. 
 Razvoj in večja uporaba odprtih učnih gradiv. 
 Prilagajanje knjižničnega prostora za nove oblike dela. 
 Krepitev znanstvenega sodelovanja z Vzhodno Azijo. 
 Kratkoročna vzpostavitev celostnega spletnega urejanja revije Teorija in praksa. 
 Priprava za vključitev revije Teorija in praksa v ugledne mednarodne baze. 
 Ohranjanje obsega in kvalitete založbenega programa. 
 Sodelovanje v univerzitetni založbi. 
 Promocija novih izdaj FDV. 
 Povečanje obsega prodaje knjig Založbe FDV. 
 

Knjižnična dejavnost 

 

Tudi v letu 2021 smo se na področju knjižnične dejavnosti usmerili predvsem v zagotavljanje 
storitev in virov v digitalnem okolju. Nadaljevali smo sodelovanje v 10-ih konzorcijih za 
dostop do znanstvenih publikacij (ScienceDirect, Wiley Online Library, SpringerLink, Sage 
Journals, Taylor & Francis Online, Emerald Insight, APA PsycArticles, EBSCO Communication 
and Mass Media Complete, EBSCO SocINDEX with Full Text, WARC), prav tako smo aktivno 
sodelovali v skupnem javnem naročilu revij na UL. Samostojno smo naročili pet elektronskih 
zbirk (Military & Government Collection, Political Science Complete, Social Science Journals, 
East & Central European Database, GVIN). Poleg tega smo z nakupom zbirke e-knjig samostojno 
za FDV zagotovili dodatnih 37.000 e-knjig. Pri naročenih revijah smo prešli na elektronsko 
obliko z zagotovljenim arhivskim dostopom, kar je poleg lažjega dostopa (v knjižnici in 
oddaljen dostop) tudi trajnostno naravnano. Povečali smo nakup učbenikov v elektronski obliki, 
na portalu študijskih gradiv Zebra smo zagotovili e-dostop do 772 oz. 57,3 % učbenikov, ki 
so predpisani v učnih načrtih v študijskem letu 2021/22. Skupaj (vključno z učbeniki preteklih 
let) je v Zebri dostopnih 1230 e- knjig. Za 23 % se je povečala tudi uporaba gradiv v Zebri. 

 
Glede na izkušnje z epidemijo v letu 2020 smo že imeli pripravljene načrte za izvajanje prilagojene 
izposoje in storitev na daljavo, zato smo se uspeli hitro prilagajati dejavnosti po zaprtju 
fakultete v začetku 2021. Različne izobraževalne oblike smo uspešno izvajali na daljavo. Spletne 
učilnice knjižnice smo posodabljali z avtorskim videogradivom, interaktivnimi vodiči in kvizi ter 
jih z metapovezavami povezali s spletnimi učilnicami nekaterih predmetov na fakulteti. Izdelali 
in posodobili smo spletne vodiče. Za informativne dneve FDV smo izdelali video predstavitev 
Knjižnica = srce fakultete. 
 
Pri vsebinski obdelavi gradiva smo uvedli povezovanje bibliografskih zapisov s Splošnim 
geslovnikom COBISS. Povečali smo tudi število kreiranih zapisov za bibliografije ter število 



  

redaktiranih zapisov v COBISS in s tem pomembno izboljšali kakovost baze. 

 
Sodelovali smo z avtorji pri oddaji znanstvenih publikacij v odprti dostop skladno z Načrtom 
S ter pripravljali informacije in izobraževanja o načelih in problemih odprtega dostopa 
(seminarji za doktorske študente in mlade raziskovalce). 
 
Med epidemijo smo omogočili hitrejši obrat gradiva brez karantene z nakupom UV 
sterilizatorja, uporabnikom smo tudi prilagodili načine izposoje in vračanja gradiva brezstično 
pred glavnim vhodom. Zaradi načina merjenja aktivnih članov (ti morajo opraviti vsaj eno 
transakcijo v izposoji) se je zmanjšalo število aktivnih članov. Hkrati pa se je povečalo število 
uporabnikov naših storitev na daljavo (povečano individualno svetovanje, medknjižnična 
izposoja, uporaba kupljenih e-zbirk, uporaba Zebre). Izvedli smo obsežen odpis 
poškodovanega, podvojenega in zastarelega gradiva, s čimer smo pridobili prostor za 
nadaljnjo rast zbirke. Prenovili smo del čitalnice v prostor za skupinsko delo in tečaje na daljavo. 
 
Tudi v letu 2021 so študenti kot zelo dobro ocenili sklop knjižnice v študentski anketi: 
- ’Osebje knjižnice ima ustrezen odnos do uporabnika.’ (povprečna ocena 4.3 na lestvici od 1 
do 5), 
- ’Osebje knjižnice mi zna ustrezno svetovati pri iskanju literature.’ (povprečna ocena 4.2), 
- ’Obseg literature je ustrezen.’ (povprečna ocena 4.0) in 
- ’Dostopnost literature je ustrezna.’ (povprečna ocena 3.8). 

 
V 2021 smo prav tako uspešno zagotovili dostope do izobraževalnih in raziskovalnih virov 
iz vzhodnoazijske regije (pridobljena sredstva fundacij in donacije), East Asia Resource Library 
pa je postala del Mreže infrastrukturnih centrov UL. 
 

Založniška dejavnost 

 

Kljub temu, da je bilo tudi leto 2021 zaznamovano s Covid-19 razmerami, smo na založbi 
poslovali v načrtovanih okvirih. Vsa načrtovana produkcija za leto 2021 je bila zaključena, 
poslovali smo pozitivno in v okviru načrtovanega. 
 
V 2021 smo ohranili kakovost založbinega programa, saj smo izdali skupno 23 knjig, od tega je 5 
učbenikov. Dve knjigi sta bili izdani izključno v elektronski obliki. Poleg tega smo izdali tudi 20 
e-knjig, ki so v tiskani obliki izšle v preteklih letih. 
 
Aktivno smo sodelovali pri vseh dejavnostih in projektih univerzitetnega založništva. Pod 
skupno »stojnico« smo sodelovali na sejmih Liber.ac, Slovenskem knjižnem sejmu ter sejmu 
Knjige na recept, ki pa so vsi potekali virtualno. Letos smo prvič svoje knjige prodajali tudi 
prek skupne spletne knjigarne Univerze v Ljubljani. Smo pa v letu 2021 izgubili svojega 
predstavnika v Svetu Založbe Univerze v Ljubljani.  
 
V tem letu smo na novo imenovali člane Sveta Založbe, urednike in uredniške odbore za 
mandatno obdobje štirih let. Načrtovanega srečanja med Svetom Založbe, vodstvom Založbe in 
uredniki nismo uspeli realizirati zaradi epidemioloških razmer. Epidemiološke razmere so 
vplivale tudi na načrtovane promocije, predstavitve knjig, pogovore in okrogle mize. Kljub temu 
smo vseeno uspeli organizirati eno okroglo mizo v sodelovanju s Slovensko kinoteko. 



  

 
V želji po hitrejši realizaciji in izdaji učbeniške literature smo v letu 2021 dopolnili interne akte in 
postopke za razpis za sofinanciranje učbeniške literature FDV. V preteklih letih je prihajalo 
do nejasnosti pri navodilih, postopkih in kriterijih za sofinanciranje. Pripravljen je bil predlog 
sprememb Pravilnika o učbeniški literaturi, ki vključuje tudi uvajanje odprtih izobraževalnih 
virov. Komisija za učbenike je predloge sprejela in dopolnila. Pravilnik gre v nadaljnjo obravnavo 
na Senat Fakultete za družbene vede v letu 2022. 

 
Pri reviji Teorija in praksa smo v letu 2021, v Covid-19 razmerah, poslovali v načrtovanih okvirih. 
Izdali smo štiri enojne številke revije ter eno posebno številko v angleškem jeziku. V okviru rednih 
številk sta bila objavljena dva slovenska in en angleški tematski sklop. Skupaj je bilo natisnjenih 
54 člankov, od tega 26 slovenskih in 28 člankov v angleščini in 7 recenzij knjig. V letu 2021 smo 
v reviji TIP objavili več kot polovico avtorskih besedil tujih avtorjev, in sicer avtorjev iz Hrvaške, 
Severne Makedonije, Slovaške in Poljske. 
 
Vzpostavljen je bil sistem celostnega spletnega urejanja revije prek brezplačnega portala Open 
Journal Systems, brezplačne programske opreme za upravljanje strokovnih recenziranih 
akademskih revij, pri čemer je bila zasnovana in testirana slovenska predloga. V letu 2021 je bil 
uspešno vpeljan tudi DOI sistem (Identifikator digitalnega objekta) kot enolična in stalna 
oznaka za članke revije Teorija in praksa, ki obstajajo tudi v elektronski obliki. 
 
Zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo Covid-19, je načrtovan cilj po še boljši umestitvi 
revije Teorija in praksa v ugledne mednarodne baze umeščen tudi med cilje načrta za leto 2022, 
pri čemer je bila v letu 2021 pripravljena struktura prilagoditve organiziranosti po 
mednarodnih znanstvenih kriterijih. Implementacija se nadaljuje v letu 2022. 
 

Tabela 5.1: Povzetek evalvacije dejavnosti 

KNJIŽNIČNA in ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST, TIP 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Sterilizacija gradiv, transakcije brezstično pred 
stavbo. 

Uspeli smo zagotavljati dostop do literature tudi v 
pogojih epidemije in zaprtja fakultete. 

Obsežen pregled in izločanje poškodovanega, 
podvojenega in zastarelega gradiva. 

Z odpisi ter pospravljanjem skladišč smo pridobili 
prostor za nadaljnjo rast knjižnične zbirke. 

Prenova dela čitalnice v prostor za skupinsko delo 
in tečaje na daljavo. 

Uporabnikom smo omogočili dodaten prostor za 
skupinsko delo, obenem pa smo uredili tudi prostor za 
izvedbo tečajev na daljavo. 

Spletne učilnice knjižnice smo posodobili z 
avtorskim videogradivom, interaktivnimi vodiči in 
kvizi ter jih z metapovezavami povezali s spletnimi 
učilnicami nekaterih predmetov na fakulteti. Izdelali 
in posodobili smo spletne vodiče ter video 
predstavitev knjižnice. 

Kot sodobna akademska knjižnica nudimo poleg fizičnih 
tudi storitve po načelu »tam in takrat, ko jih uporabnik 
potrebuje«, kar pomeni na daljavo 24/7. 

Pri vsebinski obdelavi gradiva smo uvedli 
povezovanje bibliografskih zapisov s Splošnim 
geslovnikom COBISS. 

To pomeni racionalizacijo dela in kvalitetnejši katalog za 
uporabnike. 

Povečali smo nakup in zagotavljanje učbenikov v 

elektronski obliki. 
Izboljšan je dostop do učbenikov (24/7). Povečala se je 
uporaba e-učbenikov na portalu Zebra. 

Razširitev uredniških odborov z več člani. Večja raznolikost založniškega programa. 

Razširitev prodajnih poti v spletni knjigarni UL. Večji doseg strokovne javnosti. 



  

 
KLJUČNE SLABOSTI KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Težavna 
pogajanja s 
ponudniki in 

konzorciji glede 

preoblikovalnih 

pogodb. 

Zaradi zmanjševanja sredstev 
ARRS in obenem povečanih 
cen literature je nevarnost 
zmanjševanja dostopa do 
literature. 

Zagotavljanje virov 

za kakovostno 

pedagoško, 
raziskovalno in 

študijsko področje. 

Vključitev v vse relevantne 
konzorcije 
za nabavo e-virov.  
Povečanje nabave 
tiskanih in elektronskih 
knjig. 
Samostojna nabava družboslovnih 
zbirk. 

Manjša motivacija 

študentov za 
uporabo knjižnice 
v konkurenci 
drugih prostorov. 

Zaradi Covid-19 se lahko 

študenti odvadijo fizičnega 
stika s fakulteto/knjižnico. 

Uvajanje koncepta 

Knjižnica kot tretji 
prostor. 

Analiza koncepta knjižnice kot 
"tretjega prostora" (v 
sodelovanju s študenti). 
Predlogi sprememb uporabe 
prostora 
in storitev knjižnice. 

Glede oddaje 
objav v odprti 
dostop avtorji 
nimajo dovolj oz. 
lahko dostopnih 

informacij. 

Nezanesljivi viri ARRS za 

financiranje oddaje v odprti 
dostop. 

Uresničevanje 
zahtev financerjev 

na področju 
odprtega dostopa; 
povečanje deleža 
objav avtorjev FDV 

v odprtem dostopu. 

Definiranje postopkov in 
sistemizacija delovnih nalog 
(strokovna skupina za odprti 
dostop, strokovna podpora 

habilitacijski komisiji) v podporo 

raziskovalcem. 
Gradnja partnerstev z 
zunanjimi institucijami za 
večjo integracijo podpore 
raziskovanju (druge 

knjižnice, ARRS, drugi OSIC-
i). 

Razpršenost 
različnih oblik 
izobraževanja in 
uvajanja novosti 
pri digitalnih 
storitvah knjižnice. 

Paziti je treba, da ob krepitvi 
digitalnih storitev ohranimo 

stik z uporabniki tudi v 

prostorih knjižnice. 

S centralizacijo 

upravljanja storitev 

za uporabnike 

omogočiti 
inovacijski potencial 
knjižnice ter 
prispevati k dvigu 

informacijske 

pismenosti in 

pripravljenosti 
študentov na 
vseživljenjsko 
izobraževanje. 

Združitev kadrovskih virov 
knjižnice na področjih 
izobraževanja, storitev za 
uporabnike, tutorstva, inovacij 
v digitalnem okolju in 
upravljanja knjižničnih 
skupnosti. 
Okrepitev izobraževalnih oblik, 
ki so prilagojene različnim 
skupinam uporabnikov: mladi 
raziskovalci, doktorski 
študenti, uveljavljeni 
raziskovalci, študenti. 
Posodobitev virtualnih in 
spletnih storitev na osnovi 
izkušenj iz obdobja epidemije. 



  

V preteklih 
razpisih so bile 
ugotovljene 

nekatere 

pomanjkljivosti 
Pravilnika o 

učbeniški 
literaturi, prav 
tako Pravilnik ne 
pokriva odprtih 

učnih gradiv, ki so 
navedeni v 

Strategiji UL. 

Slovenija lahko implementira 

EU direktivo o avtorskih 

pravicah na način, da še bolj 
omeji uporabo avtorskih 

gradiv v izobraževalne 
namene. 

Izboljšave dostopa 
do učbeniškega 
gradiva na zaprtem 

študijskem portalu 
Zebra. 
Povečanje uporabe 
odprtih učnih 
gradiv. 

Spremembe Pravilnika o 
učbeniški literaturi ter razpisa za 
pripravo učnih gradiv. 
Analiza možnosti za vključevanje 

odprtih učnih gradiv. 
Izboljšave postopkov pri 
nabavi učbenikov. 
Povečanje nakupa e-učbenikov, 
pridobivanje avtorskih pravic za 
e- izdaje FDV in slovenskih 
založnikov, sodelovanje s 
pedagogi pri pripravi e- skript in 
e-kompendijev. 

Težavna 
koordinacija s 

partnerji pri 
East Asia 
Resource 

Library. 

Zmanjševanje sredstev 
azijskih fundacij. 

Nadaljevanje 

aktivnosti EARL kot 
MRIC. 

Prijave na razpise azijskih 
fundacij. Sodelovanje s 
partnerskimi institucijami 
EARL. 

Revija Teorija in 

praksa še ni 
dovolj/zadovoljiv
o razpoznavna v 

širšem 
mednarodnem 

prostoru in 

zadovoljivo 

povezana z 

mednarodnim 

prostorom. 

/ Priprava za 

vključitev revije 
Teorija in praksa v 

ugledne 

mednarodne baze. 

Prilagoditev organiziranosti in 
politike delovanja revije po 
mednarodnih znanstvenih 
kriterijih. 

Izguba Zmanjšanje oz. manjšanje V novem V novem mandatnem obdobju 
predstavnika FDV v pretoka informacij in s tem mandatnem ponovno posredovati na Univerzo 
Svetu Založbe vpliva na razvoj založbe in obdobju imeti FDV predlog za članstvo v obeh 
Univerze v Ljubljani knjižnične dejavnosti UL. ponovno FDV organih. 
ter v Komisiji za predstavnika. 
razvoj knjižničnega 
sistema UL. 

Slabša 
informiranost 
strokovne javnosti 
o novitetah 

Založbe FDV. 

Zaradi epidemioloških razmer 
lahko tudi v naslednjem letu 

pride do zmanjšanja 
dogodkov v fizičnih prostorih 
in s tem slabše informiranje 
strokovne javnosti o knjižnih 
novostih. 

Iskati možnosti za 
realizacijo 

dogodkov v fizičnih 
prostorih. 

Spremljanje navodil epidemiološke 
stroke in vodstva univerze. 

 


