Na podlagi 151. člena pravil UL TEOF je senat fakultete na svoji 4. redni seji, dne 15. februarja
2018 sprejel naslednji
PRAVILNIK KNJIŽNIČNIH SVETOV
knjižnice TEOF v Ljubljani
in Teološke knjižnice Maribor
1. člen
Knjižnična sveta (v nadaljevanju KS) Teološke fakultete v Ljubljani in Enote v Mariboru sta
stalna organa Univerze v Ljubljani Teološke fakultete (v nadaljevanju UL TEOF), ki usmerjata in
nadzorujeta delovanje knjižnic UL TEOF.
2. člen
KS sestavljajo redni člani.
Redni člani so predstavniki profesorskega zbora, ki enakomerno zastopajo temeljna študijska
področja, tajnik fakultete in vodji knjižnic. Imenuje jih senat UL TEOF za dobo 4 let. Po potrebi
so v KS lahko povabljeni tudi različni strokovnjaki. Po potrebi je na sejo KS v Mariboru
povabljen predstavnik nadškofije.
3. člen
Knjižničnemu svetu predseduje predsednik. Predsednik sklicuje seje KS in sklepe daje na
glasovanje. Pred tem preveri sklepčnost. Sklepi so sprejeti, ko jih potrdi večina prisotnih članov,
ki imajo pravico glasovanja. Prav tako predsednik KS seznanja s predlogi organov UL TEOF
(glej organizacijska shema UL TEOF) in nadškofije.
4. člen
Knjižnična sveta:
 usmerjata delovanje knjižnice v organizacijskih vprašanjih (odpiralni čas, dostop do
prostorov, organiziranje prireditev, razstav itd.),
 spremljata in potrjujeta nabavo knjižnega fonda, ki naj bo enakomerno zastopana po
študijskih področjih,
 predlagata in potrjujeta spremembe Knjižničnega reda knjižnic UL TEOF,
 rešujeta posebne zahteve uporabnikov,
 skrbita za vzdrževanje in posodabljanje delovanja knjižnic,
 potrjujeta izbiro dobaviteljev literature.
5. člen
KS imata vlogo nadzornega organa:
 usmerjata kadrovsko politiko v knjižnici (predlagata imenovanja in nastavitve) ter
strokovno izpopolnjevanje,
 usklajujeta in nadzirata finančno poslovanje knjižnice,

 potrjujeta in sprejemata finančno poročilo, ki ga pripravita vodji knjižnic ob zaključku
obračunskega obdobja,
 potrjujeta in sprejemata načrt dela za naslednje koledarsko leto,
 obravnavata letni poročili o delu knjižnic ob zaključku akademskega leta, ki ga pripravita
vodji knjižnic,
 na predlog vodij knjižnic potrjujeta sezname odpisanega knjižničnega gradiva
 obravnavata vprašanja, ki se pojavijo v odnosu med lastnikom in upravljavcem knjižnice
in predlagata rešitve.
6. člen
KS se sestajata vsaj dvakrat letno oziroma po potrebi.
7. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejetju na seji senata UL TEOF.

V Ljubljani, 15. februarja 2018

prof. dr. Robert Petkovšek
dekan

