
Prosto delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2-III (v
knjižnici) – M/Ž

V našo delovno sredino vabimo sodelavca/ko, ki ima veselje do dela z ljudmi, si zna organizirati delo, biti pri

delu samostojen/na in iniciativen/na.

Delovno mesto razpisujemo za določen čas dveh let, s polnim delovnim časom, z možnostjo podaljšanja za

nedoločen čas. Poskusno delo traja 3 mesece.

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer)

Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska

izobrazba (2. bolonjska stopnja) – smer bibliotekarstvo oz. druga družboslovna smer.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in
jezik)

• Opravljen bibliotekarski izpit;

• usposobljenost za delo v programu COBISS3 (moduli: Izposoja, Zaloga gradiva, Medknjižnična

izposoja, Izpisi);

• katalogizacija - pridobljena naslednja dovoljenja:

1. dovoljenje A – pooblastila za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij ter za kreiranje

zbirnih zapisov in zapisov za izvedena dela,

2. dovoljenje B – pooblastila za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov in kontinuiranih virov:

B1 – pooblastila za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov, B2 – pooblastila za vzajemno

katalogizacijo kontinuiranih virov,

3. dovoljenje C – pooblastila za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva;

• tekoče znanje slovenskega in angleškega jezika;

• znanja za uporabo računalniških programov;
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• poznavanje predpisov s področja dela;

• 3 leta delovnih izkušenj v knjižnici.

Delo, ki ga bo opravljal/a izbrani/a kandidat/ka

Izposoja knjižničnega gradiva (COBISS3); medknjižnična izposoja; izobraževalni tečaji COBISS/OPAC in 

digitalna knjižnica UL (v slovenskem jeziku); opravljanje referenčnega informacijsko-svetovalnega dela; 

katalogizacija, klasifikacija in digitalizacija knjižničnega gradiva; vodenje bibliografij pedagoških delavcev, 

zaposlenih na fakulteti, v sistemu COBISS in informacij o citiranosti (WEB OF SCIENCE) urejanje spletnih  

strani knjižnice; arhiviranje in izločanje knjižničnega gradiva.

Rok za prijavo

Rok za prijavo je do vključno 28. 1. 2021.

Prijavo pošljite na el. naslov ks@fu.uni-lj.si in ji priložite življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, 

dokazila o izobrazbi, pridobljenih licencah in ostalih zahtevanih znanjih ter seznam funkcionalnih znanj. 

Ustrezno dokazilo o znanju slovenščine je potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenščine na ravni B2 ali  

enakovredno potrdilo ali diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem 

programu in potrdilo (izjava), da je program opravljen v slovenskem jeziku.

Informacije

Kontaktna oseba: Mateja D. Murgelj; el. naslov: ks@fu.uni-lj.si, tel. št.: 01 5805 560
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