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UNIVERZITETNA KNJIŽNICA NOVE UNIVERZE (UKNU) 

 

 Naslov: Mestni trg 23 (IV. nadstropje), 1000 Ljubljana 

 URL: https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica  

 E-naslov: knjiznica@nova-uni.si 

 Telefon: 01 251 44 85 

 Delovni čas: ponedeljek - petek: 10.00-18.00 

  

UKNU zagotavlja knjižnično-informacijsko dejavnost in optimalne pogoje za študij 

ter znanstveno-raziskovalno delo na članicah Nove univerze: 

 Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ) 

 Evropska pravna fakulteta (EVRO-PF) 

 Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ) 

 

Študenti z veljavnim študentskim statusom se lahko brezplačno včlanijo v UKNU. 

Za vpis v knjižnico izpolnjeno in lastnoročno podpisano vpisnico UKNU (na voljo na 

spletni strani) prinesete v knjižnico ali pošljite na e-naslov.  

https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
mailto:knjiznica@nova-uni.si
http://www.fds.nova-uni.si/
https://fsms.nova-uni.si/
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Izposoja in vračilo gradiva je možna tudi v enotah v Kranju in Novi Gorici. Če knjig, ki 

jih potrebujete v enoti ni, vam lahko, po vnaprejšnjem dogovoru, v izbrano enoto 

pošljemo gradivo iz Ljubljane.  

Izposoja poteka v referatih Evropske pravne fakultete in Fakultete za državne in 

evropske študije. 

Po dogovoru in proti plačilu vam lahko pošljemo gradivo (do 3 izvode) tudi na dom 

po navadni pošti.  

Enota Nova Gorica 

Žanova 3, 4000 Kranj 

 

Enota Nova Gorica je odprta od 

ponedeljka do petka od 8.30 do 

12.00 ure.  Za informacije pov-

prašajte v referatu. 

Enota Kranj 

Delpinova 18B, 5000 Nova Gorica 

 

Enota Kranj je odprta od ponedeljka do 

petka od 8.30 do 15.30 ure. Za infor-

macije povprašajte v referatu. 
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V knjižnici je tudi čitalnica za naše uporabnike. Na voljo je 5 čitalniških mest z raču-

nalniki, lahko pa pridete tudi s prenosnim računalnikom in koristite odprti internetni 

dostop. 

Tukaj potekajo tudi Delavnice za pisanje zaključnih nalog, ki jih knjižnica izvaja vsak 

mesec. Delavnice so predvidene za manjše število študentov in zasnovane kot pogo-

vor. Njihov namen je pomagati študentom s pojasnili osnovnih pojmov, izpostavlja-

njem najpogostejših napak ter pomoči pri vprašanjih, ki jih študentje prinesejo s 

seboj.  

Namen je, da se študentje seznanijo s specifikami pisanja znanstvenih besedil na 

splošno in, še natančneje, znanstvenih besedil v skladu s tehničnimi navodili Nove 

univerze.  

Za razpis terminov si lahko pogledate eNovice, vprašanja o terminih in prijave na 

delavnice pa sprejemamo tudi po telefonu ali elektronski pošti. 
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Knjižnica se trudi zagotavljati potrebne gradivo vseh uporabnikom. Temu v pomoč 

prosimo uporabnike, da nam posredujejo predloge za nakup.  

V primeru, da gradiva nimamo v zbirki svetujemo uporabnikom glede drugih knjiž-

ničnih zbirk, omogočamo pa tudi uporabo storitve medknjižnične izposoje. Slednja 

je plačljiva po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani Nove Univerze. 

V knjižnici delamo tudi tehnične preglede zaključnih del. To pomeni da, ko je vsebi-

na potrjena s strani mentorja in komisije, referat pošlje oddano delo v pregled v 

knjižnico. Tukaj preverjamo, da vključuje vse predpisane elemente (naslovnici, kaza-

la, povzetki, idr.), da je pravilno citirano, da je literatura pravilno navedena ipd. Po-

vratno informacijo in potencialne popravke pošljemo nazaj avtorju naloge.  

Za vsa vprašanja smo na voljo osebno, po telefonu ali elektronski pošti, vsi, ki jih 

zanima pa se lahko tudi prijavijo in obiščejo naše Delavnice za pisanje zaključnih 

nalog.  
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Univerzitetna knjižnica NU omogoča vsem članom knjižnice dostop na daljavo do 

informacijskih virov z uporabniških imenom (študentko številko) in z geslom. Sez-

nam informacijskih virov je na voljo na spletni strani Nove univerze, na Baze znanja. 

Informacijske vire, ki zahtevajo prijavo  lahko uporabljajo le člani knjižnice UKNU, ki 

imajo dostopne podatke (uporabniško ime in geslo) in urejeno članstvo. Za urejanje 

obeh lahko knjižnico obiščete, pokličete ali pišete na knjiznica@nova-uni.si.  

S prijavo si zagotovite dostop do baz: Scopus, Sage, EBSCO Military and Government  

Collection in Academic Search Premier ter Ius-info. Z računalnikov v knjižnici pa lah-

ko uporabljate tudi Springerlink in e-Kurs 2019. Ostali dve izdaji slednjega sta prosto 

dostopni brez prijave, študentom, ki iščejo gradivo pa priporočamo tudi ogled repo-

zitorija ReVIS ali Nacionalnega portala odprte znanosti. 

 

Enaki dostopni podatki kot za oddaljen dostop veljajo tudi za storitev Moj COBISS v 

sistemu COBISS.si, kjer lahko sami podaljšate rok izposoje in rezervirate gradivo.  
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V okviru knjižnice deluje tudi Znanstvena založba Nove univerze ter knjigarna, kjer 

lahko izdaje slednje kupite. Založba izdaja učbenike in znanstvene publikacije. Tako 

monografije kot revije.  

Vse knjige, učbeniki in študijski paketi v naši ponudbi so na voljo v knjigarni v okviru 

knjižnice, odločite pa se lahko tudi za nakup v spletni knjigarni, ki se nahaja na splet-

ni strani Nove univerze.  

Prevzem nakupljenega je, po vnaprejšnjem dogovoru, mogoč tudi v enotah v Kranju 

ali Novi Gorici. 

Od revij lahko v knjigarni kupite Dignitas: revija za človekove pravice = the Slovenian 

journal of human rights. Na voljo so tako nove, kot tudi starejše številke.  
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Od naših monografskih izdaj posebej poudarjamo Komentar Ustave Republike Slo-

venije (KURS), katerega zadnja izdaja je izšla leta 2019 v tiskani in e-obliki. Prejšnji 

izdaji iz let 2002 in 2011 sta v celotni na voljo na portalu, vzpostavljenem ob tej pri-

ložnosti—e-kurs.si. 

 

 

 

To in druge digitalne vsebine, ki jih gradi Nove Univerza lahko najdete preko portala 
DEUS, dostopen na http://deus.nova-uni.si/. Na voljo je vsem uporabnikom, pred-
vsem pa smo imeli v mislih študente naše Univerze. Na enem mestu zbere portale 
kot je eKurs, baze znanja, eUniverzo in e-učilnico ter vse ostalo, kar vam je lahko v 
pomoč tako pri študiju kot delu. 

 

 

Z veseljem najavljamo tudi prihod E-enciklopedije slovenske ustanovitve, državno-

sti in pravnosti, ki bo prav tako dostopna preko istega portala in bo v celoti do-

stopna zainteresirani javnosti.  

 

 

https://e-kurs.si/
http://deus.nova-uni.si/
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