Predlog Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (V15.4.16)

Na podlagi petega odstavka 39.b člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 —
ZUJIK in 92/15) izdaja ministrica, pristojna za kulturo

PRAVILNIK
o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa strokovne nazive ter pogoje in postopek imenovanja v strokovne nazive za
strokovne delavce v knjižnični dejavnosti (v nadaljevanju: strokovni nazivi).
(2) Po tem pravilniku so v strokovne nazive lahko imenovani strokovni knjižničarski delavci, ki so
zaposleni v knjižnicah iz 7. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in
92/15; v nadaljevanju: Zakon) in drugih organizacijah, ki delujejo na področju knjižnične dejavnosti.

2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi v tem pravilniku pomenijo naslednje:
 »anotacija« je zgoščena objektivna predstavitev vsebine knjige oziroma drugega knjižničnega
gradiva, namenjena javnosti;
 »avtorska objava« je objava individualne intelektualne stvaritve s področja knjižnične dejavnosti,
na katerem koli mediju, ki upošteva vsaj minimalne kriterije za strokovne objave, in sicer ima
naslov, uvod, jedro, ki obravnava strokovno vprašanje ali uporabo znanja v praksi, razpravo in
zaključek ter navedbo virov in literature;
 »članek« je avtorska objava v reviji ali knjigi oziroma monografski publikaciji;
 »bibliotekarski izpit« pomeni izpit v skladu z 39.b členom Zakona in pravilnikom, ki ureja
bibliotekarski izpit;
 »delovna skupina« je skupina imenovanih posameznikov, ki uresničujejo skupni program za
doseganje konkretnih strokovnih ciljev;
 »delovne izkušnje na področju knjižnične dejavnosti« pomenijo redno, daljše časovno obdobje
trajajoče strokovno knjižničarsko delo v knjižnicah iz 7. člena Zakona ali drugih organizacijah;
 »druge organizacije, ki delujejo na področju knjižnične dejavnosti« so po tem pravilniku pravne
osebe javnega prava, ki niso knjižnice, vendar delujejo tudi na področju ali za potrebe knjižnične
dejavnosti (v nadaljevanju: druge organizacije);
 »kandidat« je strokovni knjižničarski delavec, ki vloži vlogo za imenovanje v strokovni naziv;
 »knjižnična dejavnost« je dejavnost samostojne ali nesamostojne knjižnice ali druge organizacije
iz sedme alineje tega člena, ki se izvaja v skladu z Zakonom;
 »kritika, recenzija« je avtorska objava v znanstveni ali strokovni publikaciji (reviji, knjigi itd.), v
kateri avtor ocenjuje ali dokazuje pravilnost/nepravilnost nekega znanstvenega ali strokovnega
dela, kriterija, mnenja ali ugotovitve in/ali spodbija/podpira/ocenjuje ugotovitve, dela ali mnenja
drugih avtorjev. Poudarek je na prikazu strokovnega mnenja, sodbe o znanstvenem, strokovnem
ali umetniškem delu, zlasti glede na njegovo kakovost;
 »mentorstvo« je izvajanje pedagoškega dela s posameznikom po določenem pisnem programu s
področja knjižnične dejavnosti. Sem sodi mentorstvo za dijake, pripravnike, študente in
mentorstvo pri diplomskih, specialističnih, magistrskih nalogah in doktorskih disertacijah;
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»polemika« je avtorska objava, v kateri avtor dokazuje pravilnost določenega kriterija, svojega
mnenja ali ugotovitve in spodbija ugotovitve ali mnenja drugih avtorjev;
»poljudni članek« je avtorska objava v reviji ali knjigi oziroma monografski publikaciji, ki strokovno
ali znanstveno vsebino prikaže na poljuden način;
»posebna knjižnična zbirka« (tudi posebna zbirka knjižnice) je po različnih kriterijih zbran in
oddeljen del knjižničnega fonda. Posebna zbirka knjižnice mora imeti katalog knjižničnega gradiva
posebne zbirke. Knjižnica organizira posebne knjižnične zbirke za opravljanje nalog na
domoznanskem ali informacijskem področju oziroma za opravljanje dejavnosti za skupine
uporabnikov s posebnimi potrebami;
»posebna podatkovna zbirka« je računalniška zbirka bibliografskih, faktografskih, besedilnih,
slikovnih ali drugih podatkov, zbranih po različnih strokovnih kriterijih, namenjena poizvedovanju in
javni predstavitvi podatkov. Osnovni knjižnični katalogi niso posebna podatkovna zbirka;
»posebni dosežek« je teoretično, raziskovalno ali strokovno delo, ki je pomembno prispevalo k
razvoju bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti v Republiki Sloveniji ali ima izkazano odmevnost v
domači in mednarodni bibliotekarski javnosti;
»povzetek« je zgoščena, neocenjujoča predstavitev vsebine dokumenta, ki lahko nadomesti
branje izvirnika; predstavlja glavne, bistvene misli napisanega sporočila; za potrebe pravilnika se
kot povzetek upoštevajo tudi javno dostopne predstavitve s prosojnicami, pripravljene za
predavanja, vendar samo, če predavanje ni bilo objavljeno v obliki članka ali druge objave;
»predgovor, spremna beseda« je avtorska objava pred ali za glavnim besedilom, ki govori o tem
besedilu in o njegovem avtorju;
»projekt« je zaključena celota med seboj povezanih aktivnosti, za katere je značilen skupni cilj in
sodelovanje različnih sodelavcev. Zaključen mora biti v predpisanem času, v skladu s projektno
specifikacijo. Izvaja ga projektna skupina, ki jo oblikujejo raziskovalci/sodelavci ene ali več
institucij. Vodja projekta je ena oseba, ostali sodelujoči so sodelavci projekta. Rezultati projekta so
(glede na to ali je projekt temeljni ali razvojni) nova spoznanja, nove metode dela, novi postopki,
nove storitve ali proizvodi in podobno;
»razstava« pomeni predstavitev po strokovnih kriterijih izbranega knjižničnega ali drugega gradiva
in je namenjena seznanjanju javnosti z dejavnostjo in storitvami knjižnic;
»recenzenstvo« je oblikovanje strokovnih mnenj, namenjenih uredniku publikacije, o kakovosti
oziroma ustreznosti pisnega avtorskega dela pred objavo;
»selektivna osebna bibliografija s področja knjižnične dejavnosti« je po pravilih stroke pripravljen
seznam avtorskih objav, namenjenih strokovni javnosti, ki mora vključevati tudi Cobiss ID vsake
od vključenih bibliografskih enot;
»strokovni članek« je avtorska objava v reviji ali knjigi oziroma monografski publikaciji, v kateri je
opisana uporaba znanja v praksi;
»strokovni delavec« je knjižničarski strokovni delavec v skladu z drugim odstavkom 39. člena
Zakona;
»znanstveni članek« je avtorska objava v reviji ali knjigi oziroma monografski publikaciji, v kateri
so opisani potek in izsledki znanstvene raziskave.

II. POGOJI ZA IMENOVANJE V STROKOVNI NAZIV

3. člen
(splošni pogoji za imenovanje v strokovni naziv)
(1) Strokovni delavec je lahko imenovan v strokovni naziv iz 14. člena tega pravilnika, in sicer glede na
stopnjo izobrazbe in opravljen ustrezen bibliotekarski izpit.
(2) Strokovni delavec je imenovan v strokovni naziv, če:
 ima izobrazbo, določeno s tem pravilnikom,
 je opravil bibliotekarski izpit in

2

Predlog Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (V15.4.16)



izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom.

(3) Drugi pogoji za imenovanje v strokovni naziv so:
 delovne izkušnje na področju knjižnične dejavnosti,
 opravljanje strokovnega dela,
 strokovna usposobljenost za opravljanje strokovnega dela,
 posebni dosežki na področju knjižnične dejavnosti.

4. člen
(ugotavljanje izpolnjevanja pogoja delovnih izkušenj)
(1) Delovne izkušnje na področju knjižnične dejavnosti se štejejo od datuma opravljenega
bibliotekarskega izpita.
(2) Za eno leto delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti se šteje strokovno knjižničarsko
delo s polnim ali najmanj polovičnim delovnim časom v trajanju 12 mesecev. Če delavec dela z manj
kot polovičnim delovnim časom, se mu za eno leto delovnih izkušenj šteje seštevek v daljšem
časovnem obdobju, ki predstavlja opravljanje dela vsaj v polovičnem delovnem času.
(3) Pri manjšem obsegu dela v koledarskem letu se za eno leto šteje seštevek 12 mesecev dela v več
koledarskih letih.

5. člen
(ugotavljanje izpolnjevanja pogoja opravljanje strokovnega dela)
(1) Strokovno knjižničarsko delo obsega vsebine, navedene v prvem odstavku 2. člena Zakona, ki jih
opravljajo knjižničar, višji knjižničar, bibliotekar pomočnik in bibliotekar.
(2) Strokovno delo, ki se upošteva kot pogoj za imenovanje v strokovni naziv v drugih organizacijah po
tem pravilniku, obsega tudi druge vsebine dela, ki se nanašajo na knjižnično dejavnost.

6. člen
(ugotavljanje izpolnjevanja pogoja strokovne usposobljenosti)
(1) Strokovno usposobljenost kandidat izkazuje z dosežki pri strokovnem knjižničarskem delu. , kot so
avtorske objave, predavanja in referati, sodelovanje pri projektih, pedagoški dejavnosti in popularizaciji
knjižnične dejavnosti, sodelovanje v strokovnih telesih in združenjih, pridobljeno dodatno strokovno in
funkcionalno znanje, prejeta priznanja in nagrade ipd.
(2) Strokovna usposobljenost se izkazuje na podlagi pisnih dokazil za posamezni dosežek s področja
knjižnične dejavnosti, kot so sklepi o imenovanjih članov delovnih teles, članov projektnih skupin,
seznami predavateljev, raziskovalno poročilo, poročilo o izvedbi projekta,
selektivna osebna
bibliografija s področja knjižnične dejavnosti ipd. Uspešno opravljeno strokovno ali funkcionalno
izpopolnjevanje se izkazuje s potrdilom o udeležbi ali uspehu, ki mora vsebovati poleg podatkov o
izvajalcu in udeležencu še naziv programa in njegovo trajanje v dnevih ali urah, ter poročilom.
(3) Za imenovanje v strokovni naziv mora kandidat zbrati število točk, določeno s tem pravilnikom. Če
je kandidat že pridobil strokovni naziv, se število doseženih točk, ki je bilo upoštevano pri pridobitvi
zadnjega strokovnega naziva, upošteva pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja doseženih točk za
imenovanje v strokovni naziv, ki ga želi pridobiti.
(4) Strokovna usposobljenost se ocenjuje na podlagi kvantitativnih meril za dosežke s področja
knjižnične dejavnosti iz priloge k temu pravilniku. Merila za posamezni dosežek so izražena v točkah.
Točke se seštevajo.
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(5) Posebni dosežki se ocenjujejo na podlagi izpolnjevanja zahtev, navedenih v četrti točki tretjega
odstavka 20. člena tega pravilnika.

III. POSTOPEK PRIDOBIVANJA STROKOVNIH NAZIVOV

7. člen
(odločanje o imenovanju v strokovni naziv)
(1) O imenovanju v strokovni naziv po tem pravilniku odloča predstojnik nacionalne knjižnice (v
nadaljevanju: predstojnik) z odločbo po predhodnem mnenju komisije, če so izpolnjeni pogoji, določeni
v tem pravilniku, po postopku, predpisanem v tem poglavju.
(2) Predstojnik podeli strokovni naziv s 15. majem tekočega leta, v primeru, da je bila vloga kandidata
vložena do vključno 31. januarja tekočega leta.
(3) Zoper odločitev se kandidat lahko pritoži na ministrstvo, pristojno za kulturo, v roku 15 dni po
vročitvi. O pritožbi odloči pristojni minister v 60 dneh.

8. člen
(imenovanje, mandat in pristojnosti komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti)
(1) Predstojnik imenuje komisijo za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (v nadaljevanju: komisija)
za dobo petih let. Članstvo v komisiji je omejeno na največ dva zaporedna mandata.
(2) Komisija obravnava vloge iz 11. člena tega pravilnika in podaja mnenja o izpolnjevanju pogojev za
pridobitev strokovnega naziva v skladu s tem pravilnikom. Mnenja komisije morajo biti obrazložena.

9. člen
(sestava in pogoji za člane komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti)
(1) Komisija ima predsednika in najmanj štiri člane. Predsednik in člani morajo imeti najmanj
visokošolsko univerzitetno (prejšnjo) ali magistrsko izobrazbo. Predsednik komisije mora biti priznani
strokovnjak s področja knjižnične dejavnosti, imeti mora najmanj 20 let delovnih izkušenj na področju
knjižnične dejavnosti. Člani komisije morajo imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj v knjižnični
dejavnosti.
(2) Komisija ima tudi dva strokovna tajnika. Strokovna tajnika nista člana komisije. Strokovna tajnika
imenuje predstojnik s sklepom o imenovanju komisije.

10. člen
(sedež in način dela komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti)
(1) Komisija deluje pri nacionalni knjižnici.
(2) O poteku sej komisije se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in strokovni tajnik.
(3) Komisija dela po poslovniku, ki ga sprejme z večino glasov vseh svojih članov.

11. člen
(vloga za pridobitev strokovnega naziva v knjižnični dejavnosti)
(1) Kandidat, ki želi pridobiti strokovni naziv iz 14. člena tega pravilnika, mora vložiti vlogo za
imenovanje v strokovni naziv v elektronski obliki na e-obrazcu »vloga za imenovanje v strokovni
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naziv« dostopnem na spletni strani nacionalne knjižnice (v nadaljevanju: elektronska vloga).
Elektronska vloga mora biti vložena najkasneje do vključno 31. januarja tekočega leta in mora
vsebovati najmanj spodaj opredeljene podatke:
 osebne podatke kandidata in podatke o zaposlitvi;
 strokovni naziv, ki ga želi kandidat pridobiti;
 podatke o strokovnem delu.
(2) Poleg elektronske vloge iz prejšnjega odstavka mora kandidat, ki želi pridobiti strokovni naziv iz 7.
člena tega pravilnika, oddati tudi podpisano vlogo v pisni obliki na naslov nacionalne knjižnice:
Narodna in univerzitetna knjižnica Turjaška 1, 1000 Ljubljana, ki ji mora priložiti tudi spodaj
opredeljena dokazila in sicer:
 življenjepis s podatki o strokovnem delu;
 dokazila o izpolnjevanju posameznih pogojev za pridobitev strokovnega naziva;
 dokazila o morebitnih že pridobljenih strokovnih nazivih na podlagi Zakona in
 selektivno osebno bibliografijo s področja knjižnične dejavnosti kot dokazilo za izpolnjevanje
pogoja »avtorske objave« iz razdelka I Meril za ocenjevanje strokovne usposobljenosti v knjižnični
dejavnosti (v nadaljevanju: Merila) iz priloge tega pravilnika (v nadaljevanju: priloga).

12. člen
(popolnost vloge za pridobitev strokovnega naziva v knjižnični dejavnosti)
Če komisija ugotovi, da iz vloge ni mogoče razbrati izpolnjevanja pogojev iz drugega in tretjega
odstavka 3. člena tega pravilnika, se kandidata pozove k dopolnitvi vloge v roku, ki ne sme biti krajši
od 15 dni od prejema obvestila. Če vloga v danem roku ni dopolnjena, jo komisija obravnava takšno,
kakršna je bila vložena.

13. člen
(ocenjevalec za presojo izpolnjevanja pogojev za naziv bibliotekarski višji svetnik)
Komisija za podeljevanje strokovnega naziva bibliotekarski višji svetnik lahko za presojo izpolnjevanja
pogojev iz tretjega odstavka 20. člena tega pravilnika imenuje ocenjevalca. Ocenjevalec mora biti
priznani strokovnjak s področja knjižnične dejavnosti, imeti mora doktorat znanosti in vsaj 20 let
delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti.

IV. IZOBRAZBA IN STROKOVNI NAZIVI

14. člen
(vrste strokovnih nazivov)
(1) S srednjo strokovno izobrazbo in srednjo splošno izobrazbo lahko knjižničar / knjižničarka, pridobi
naslednje strokovne nazive:
 knjižničarski referent/knjižničarska referentka,
 višji knjižničarski referent/višja knjižničarska referentka,
 samostojni knjižničarski referent/samostojna knjižničarska referentka.
(2) Z višjo strokovno izobrazbo in višješolsko izobrazbo (prejšnjo) lahko višji knjižničar / višja
knjižničarka pridobi naslednje strokovne nazive:
 bibliotekarski sodelavec/bibliotekarska sodelavka,
 višji bibliotekarski sodelavec/višja bibliotekarska sodelavka,
 samostojni bibliotekarski sodelavec/samostojna bibliotekarska sodelavka.
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(3) S specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnjo), z visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnjo),
visokošolsko strokovno izobrazbo in visokošolsko univerzitetno izobrazbo prve stopnje lahko
bibliotekar pomočnik / bibliotekarka pomočnica pridobi naslednje strokovne nazive:
 bibliotekarski referent / bibliotekarska referentka,
 višji bibliotekarski referent/višja bibliotekarska referentka,
 samostojni bibliotekarski referent/samostojna bibliotekarska referentka.
(4) S specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnjo), z visokošolsko univerzitetno izobrazbo
(prejšnjo) in magistrsko izobrazbo lahko bibliotekar / bibliotekarka pridobi naslednje strokovne nazive:
 samostojni bibliotekar/samostojna bibliotekarka,
 višji bibliotekar/višja bibliotekarka,
 bibliotekarski specialist/bibliotekarska specialistka.
(5) S specializacijo po univerzitetni izobrazbi (prejšnjo) in z magisterijem znanosti (prejšnjim) lahko
bibliotekar z magisterijem / bibliotekarka z magisterijem pridobi naslednje strokovne nazive:
 bibliotekarski svetovalec/bibliotekarska svetovalka,
 višji bibliotekarski svetovalec/višja bibliotekarska svetovalka,
 nižji bibliotekarski svetnik/nižja bibliotekarska svetnica.
(6) Z doktoratom znanosti (prejšnjim) in doktoratom znanosti lahko bibliotekar z doktoratom /
bibliotekarka z doktoratom pridobi naslednje strokovne nazive:
 bibliotekarski svetnik/bibliotekarska svetnica,
 bibliotekarski višji svetnik/bibliotekarska višja svetnica.
(7) Izraz »prejšnja« je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega
sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).

15. člen
(pogoji za strokovni naziv za strokovne delavce s srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo)
(1) Strokovni delavci s srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo, ki so opravili bibliotekarski izpit
za knjižničarja, pridobivajo strokovne nazive, navedene v tem členu.
(2) Strokovni naziv »knjižničarski referent« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj sedem let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prejšnjega odstavka in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 25 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov Meril.
(3) Strokovni naziv »višji knjižničarski referent« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj 14 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prvega odstavka tega člena in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 50 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov Meril in
 je od tega vsaj 25 zahtevanih točk zbral v zadnjih sedmih letih.
(4) Strokovni naziv »samostojni knjižničarski referent« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj 21 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prvega odstavka tega člena in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 75 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov Meril in
 je od tega vsaj 25 zahtevanih točk zbral v zadnjih sedmih letih.
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16. člen
(pogoji za strokovni naziv za strokovne delavce z višjo strokovno ali višješolsko (prejšnjo) izobrazbo)
(1) Strokovni delavci z višjo strokovno ali višješolsko (prejšnjo) izobrazbo, ki so opravili bibliotekarski
izpit za knjižničarja, pridobivajo strokovne nazive, navedene v tem členu.
(2) Strokovni naziv »bibliotekarski sodelavec« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj sedem let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prejšnjega odstavka in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 40 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov Meril.
(3) Strokovni naziv »višji bibliotekarski sodelavec« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj 14 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prvega odstavka tega člena in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 80 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov Meril in
 je od tega vsaj 40 zahtevanih točk zbral v zadnjih sedmih letih.
(4) Strokovni naziv »samostojni bibliotekarski sodelavec« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj 21 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prvega odstavka tega člena in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 120 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov Meril in
 je od tega vsaj 40 zahtevanih točk zbral v zadnjih sedmih letih.

17. člen
(pogoji za strokovni naziv za strokovne delavce s specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnji), z
visokošolsko strokovno ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo prve stopnje)
(1) Strokovni delavci s specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnji), z visokošolsko strokovno ali
visokošolsko univerzitetno izobrazbo prve stopnje, ki so opravili bibliotekarski izpit za bibliotekarja,
navedene v tem členu.
(2) Strokovni naziv »bibliotekarski referent« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj sedem let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prejšnjega odstavka in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 75 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov Meril, od tega vsaj 10 točk z
»avtorskimi objavami« iz razdelka I Meril.
(3) Strokovni naziv »višji bibliotekarski referent« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj 14 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prvega odstavka tega člena in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 150 točk vsaj iz treh različnih razdelkov Meril in
 je od tega vsaj 75 zahtevanih točk zbral v zadnjih letih, od tega vsaj 20 točk z »avtorskimi
objavami« iz razdelka I Meril.
(4) Strokovni naziv »samostojni bibliotekarski referent« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj 21 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prvega odstavka tega člena in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 225 točk vsaj iz treh različnih razdelkov Meril in

7

Predlog Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (V15.4.16)



je od tega vsaj 75 zahtevanih točk zbral v zadnjih sedmih letih, od tega vsaj 30 točk z »avtorskimi
objavami« iz razdelka I Meril.

18. člen
(pogoji za strokovni naziv za strokovne delavce s specializacijo po visokošolski
izobrazbi (prejšnji), z visokošolsko univerzitetno (prejšnjo) ali magistrsko izobrazbo)
(1) Strokovni delavci s specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnji), z visokošolsko univerzitetno
(prejšnjo) ali magistrsko izobrazbo, ki so opravili bibliotekarski izpit za bibliotekarja, pridobivajo
strokovne nazive, navedene v tem členu.
(2) Strokovni naziv »samostojni bibliotekar« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj sedem let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prejšnjega odstavka in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 100 točk vsaj iz treh različnih razdelkov Meril, od tega vsaj 10 točk z
»avtorskimi objavami« iz razdelka I Meril.
(3) Strokovni naziv »višji bibliotekar« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj 14 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prvega odstavka tega člena in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 200 točk vsaj iz treh različnih razdelkov Meril in
 je od tega vsaj 100 zahtevanih točk zbral v zadnjih sedmih letih, od tega vsaj 30 točk z »avtorskimi
objavami« iz razdelka I Meril.
(4) Strokovni naziv »bibliotekarski specialist« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj 21 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prvega odstavka tega člena in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 300 točk vsaj iz treh različnih razdelkov Meril in
 je od tega vsaj 100 zahtevanih točk zbral v zadnjih sedmih letih, od tega vsaj 50 točk z »avtorskimi
objavami« iz razdelka I Meril.

19. člen
(pogoji za strokovni naziv za strokovne delavce s specializacijo po univerzitetni
izobrazbi (prejšnji) ali z magisterijem znanosti)
(1) Strokovni delavci s specializacijo po univerzitetni izobrazbi (prejšnji) ali z magisterijem znanosti
(prejšnjim), ki so opravili bibliotekarski izpit za bibliotekarja, pridobivajo strokovne nazive, navedene v
tem členu.
(2) Strokovni naziv »bibliotekarski svetovalec« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj sedem let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prejšnjega odstavka in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 200 točk vsaj iz treh različnih razdelkov Meril, od tega vsaj 25 točk z
»avtorskimi objavami« iz razdelka I Meril.
(3) Strokovni naziv »višji bibliotekarski svetovalec« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj 14 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prvega odstavka tega člena in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 350 točk vsaj iz treh različnih razdelkov Meril in
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je najmanj 150 točk zbral v zadnjih sedmih letih, od tega vsaj 50 točk z »avtorskimi objavami« iz
razdelka I Meril.

(4) Strokovni naziv »nižji bibliotekarski svetnik« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj 21 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prvega odstavka tega člena in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 500 točk vsaj iz treh različnih razdelkov Meril in
 je od tega vsaj 150 zahtevanih točk zbral v zadnjih sedmih letih, od tega vsaj 75 točk z »avtorskimi
objavami« iz razdelka I Meril.

20. člen
(pogoji za strokovni naziv za strokovne delavce z doktoratom znanosti)
(1) Strokovni delavci z doktoratom znanosti, ki so opravili bibliotekarski izpit za bibliotekarja,
pridobivajo strokovne nazive, navedene v tem členu.
(2) Strokovni naziv »bibliotekarski svetnik« lahko pridobi kandidat, ki:
 ima najmanj 21 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izpolnjene pogoje iz
prvega odstavka tega člena in
 je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 600 točk vsaj iz treh različnih razdelkov Meril in
 je od tega vsaj 200 zahtevanih točk zbral v zadnjih sedmih letih, od tega vsaj 75 točk z »avtorskimi
objavami« iz razdelka I Meril.
(3) Strokovni naziv »bibliotekarski višji svetnik«lahko pridobi kandidat, ki:
1. ima najmanj 28 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prvega
odstavka tega člena in
2. je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo
ter pri tem zbral najmanj 950 točk vsaj iz štirih različnih razdelkov Meril iz priloge, od tega tretjino
vseh zahtevanih točk z avtorskimi objavami in
3. je od tega vsaj 350 zahtevanih točk vsaj iz štirih različnih razdelkov Meril zbral v zadnjih sedmih
letih, od tega vsaj 120 točk z »avtorskimi objavami« iz razdelka I Meril in
4. izpolnjuje najmanj tri od naslednjih zahtev:
 da je s svojim teoretičnim, raziskovalnim ali strokovnim delom pomembno prispeval k razvoju
bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti v Republiki Sloveniji (dokazilo: dokazilo o prejemu vsaj ene
strokovne nagrade na državni ravni ali objavljena samostojna znanstvena monografska
publikacija);
 je usmerjevalec strokovnega dela na posameznem področju bibliotekarstva ali knjižnične
dejavnosti (dokazilo: seznam objavljenih del, npr. selektivna osebna bibliografija z več kakor 20
strokovnimi ali znanstvenimi članki);
 opravlja raziskovalno, pedagoško ali svetovalno delo na področju bibliotekarstva ali knjižnične
dejavnosti (dokazilo: dokazila o opravljanju takih oblik dela);
 vodi zahtevne strokovne ali raziskovalne projekte na področju bibliotekarstva ali knjižnične
dejavnosti (dokazilo: dokazila o vodenju strokovnih ali raziskovalnih projektov);
 ima izkazano odmevnost del v domači in mednarodni bibliotekarski javnosti (dokazilo: seznam
navedenih del ali drug ustrezen dokument),
 sodeluje v organu ali organih domačih ali mednarodnih strokovnih organizacij ali delovnih teles s
področja bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti (dokazilo: sklepi ali potrdila o imenovanju v
članstvo ali drugi ustrezni dokumenti).
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V. UVRŠČANJE V SISTEM PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV

21. člen
(priznavanje pridobljenih strokovnih nazivov v sistemu plač javnih uslužbencev)
(1) Strokovnim delavcem, ki pridobijo strokovne nazive po tem pravilniku, se pridobljeni strokovni
nazivi v sistemu plač javnih uslužbencev upoštevajo samo v primeru, da je posameznik sistemiziran
na delovnem mestu, za katerega je določeno, da se lahko opravlja v pridobljenem nazivu.
(2) Posamezniku, ki pridobi strokovni naziv za višjo raven izobrazbe, kot je zahtevana za delovno
mesto, na katerem je sistemiziran, se pridobljeni strokovni naziv šteje kot izpolnjeni pogoj za
opravljanje dela na delovnem mestu, na katerem opravlja delo v nazivu z enakim pogojem delovnih
izkušenj na področju knjižnične dejavnosti.

VI. POSEBNA DOLOČBA

22. člen
(pogoji za izredno imenovanje v strokovni naziv)
Ne glede na določbe 15. do 20. člena tega pravilnika je lahko kandidat izjemoma imenovan v strokovni
naziv po preteku več kot polovice obdobja, določenega za imenovanje, če izkazuje enega ali več
posebnih dosežkov, ob tem pa za več kot 200% presega kvantitativne pogoje za imenovanje v naziv,
določene v prej navedenih členih.

23. člen
(pridobivanje strokovnih nazivov za strokovne knjižničarske delavce,
ki knjižnične dejavnosti ne opravljajo kot javno službo)
Strokovne nazive po tem pravilniku lahko pridobivajo tudi strokovni knjižničarski delavci, zaposleni v
knjižnicah iz 7. člena Zakona, ki knjižnične dejavnosti ne opravljajo kot javno službo, vendar je iz vlogi
predloženih dokazil razbrati, da imajo ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti in da upoštevajo
skupne strokovne osnove za delovanje v vzajemnem bibliografskem sistemu.

Priloga: Merila za ocenjevanje strokovne usposobljenosti v knjižnični dejavnosti

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
(uskladitev določb o komisijah)
Komisija za podelitve nazivov v knjižnični dejavnosti, imenovana v skladu z 8. členom Pravilnika o
imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09 in 108/11) nadaljuje delo
kot komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti iz 8. člena pravilnika do izteka mandata.

25. člen
(dokončanje že začetih postopkov)
Postopki za pridobitev nazivov v knjižnični dejavnosti, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika,
se dokončajo po določbah Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni
list RS, št. 9/09 in 108/11), razen če kandidat vlogo umakne.
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26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v
knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09 in 108/11), uporablja pa se do 31. decembra 2016.

27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-4/2016
Ljubljana, dne ……………………
EVA 2016-3340-0017
mag. Julijana Bizjak Mlakar
Ministrica za kulturo
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