
JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

 

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, 

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana 

 

1. Razpisano delovno mesto:  

 

BIBLIOTEKAR NA ODDELKU ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORAMACIJSKO 

ZNANOST IN KNJIGARSTVO 

v vseh treh nazivih (bibliotekar, bibliotekar z magisterijem, bibliotekar z doktoratom) 

(m/ž) 

 

2. Pogoji za opravljanje dela: 

- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer bibliotekarstvo ali magistrska 

izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer  bibliotekarstvo; 

- magisterij znanosti (prejšnji) smer bibliotekarstvo, splošna informatika, knjigarstvo 

- doktorat znanosti s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti  

- veljaven habilitacijski naziv bibliotekar ALI  

- izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva bibliotekar. V tem primeru 

je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in 

kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. 

Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za 

izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje 

naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. 

- strokovni izpit iz bibliotekarstva; 

- znanje enega tujega jezika,  

- 1 leto ustreznih delovnih izkjšenj; 

- znanje za uporabo knjižničnih računalniških programov, urejanje besedil in baz 

podatkov 
 

3. Kratek opis del in nalog: 

- priprava in izvedba pedagoškega dela 

- vodenje konzultacij s študenti 

- opravljanje drugih nalog, določenih v aktih oz. merilih, ki določajo  neposredno 

pedagoško obveznosti 

- spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike 

- stalno strokovno izpopolnjevanje 

- referalno delo za posamezna strokovna področja 

- informacijsko svetovalno delo 

- druga dela po nalogu predpostavljenega delavca. 

 

4. Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, delo s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko. 

 

5. Nastop dela: 1. 2. 2020  
 

6. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno  22. 11. 2019 

Kandidat/-ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami: 

- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj; 

- bibliografija; 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071111373294/


dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu ALI dokazila o izpolnjevanju 

količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, 

skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v 

primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v 

naziv ali za priznanje naziva; 

- funkcionalna znanja 

 

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 

Ljubljana. 

 

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu 

 

Kontaktna oseba na članici: 

Ime in priimek: Ivana Repinc 

Telefonska številka: 01 241 1028 

E-mail: ivana.repinc@ff.uni-lj.si 
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