ŠOLSKA KNJIŽNICA
Knjižničarka: Mojca Prebil Podpečan, dipl. bibl. in prof. umetn. zg.
Tel.: 03 780 61 27

Šolska knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani,
predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko - dokumentacijsko delo kot
sestavino vzgojno - izobraževalnega dela v zavodu. V knjižnici se izvajajo
knjižnično informacijska znanja za učence od 1. do 9. razreda.
Učenci si lahko na dom izposodijo le knjižno gradivo. Rok izposoje je 14 dni.

URNIK IZPOSOJE
Šolska knjižnica je odprta vsak dan pouka po šolskem koledarju.
Knjižnica je lahko v tem času tudi zaprta. To se zgodi v primeru drugih delovnih
obveznosti knjižničarke (nadomeščanje odsotnih učiteljev, spremstvo učencev,
izvajanje knjižnično informacijskih znanj, izobraževanje ...) ali bolezni.

KNJIŽNICA NEKOČ IN DANES
ZGODOVINA
Na ljubečanski šoli so v šolskem letu 1928/29 ustanovili Knjižnico prosvetnega društva v
kateri so si lahko tudi krajani izposojali knjige. Knjižnica je uspešno delovala do leta 1941.
Po vojni je na šoli delovala ljudska knjižnica, ki so jo vodili učitelji. Najprej so si lahko knjige
izposojali vak dan, nato je bila knjižnica odprta vsak četrtek od 16. do 18. ure.
V letu 1991/92 je na podružnični šoli Ljubečna začel delovati knjižničarski krožek. Učenci so
si knjige izposojali in vračali vsak četrtek.
NOVA ŠOLA
V šolskem letu 1998/1999 je OŠ Ljubečna postala samostojna šola. Učenci in ostali zaposleni
so dobili novo knjižnico, ki jo od vsega začetka vodi diplomirana bibliotekarka in prof.
umetnostne zgodovine Mojca Prebil Podpečan.
Knjižne police so na začetku zapolnile le knjige iz stare, podružnične šole. Kasneje se je fond
povečal, predvsem zaradi naklonjenosti vodstva šole, pa tudi s pomočjo sponzorjev.
Knjižnica danes ponuja obiskovalcem 8300 enot knjižničnega gradiva in 40 naslovov revij.

O KNJIŽNICI
Ni očarljivejšega
pohištva od knjig.
S. Smith

Šolska knjižnica ima v življenjskem ritmu naše šole pomembno vlogo. Integrirana je v
življenje in delo šole. Knjižničarka s svojim delom podpira cilje OŠ Ljubečna in opravlja
naloge v skladu s potrebami in za potrebe vseh udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa.
Učni načrt knjižnice se vključuje v učni načrt šole z ustreznim izborom gradiva in programom
dela. Povezana je v knjižnični informacijski sistem z enotno strokovno obdelavo gradiva. Od
leta 1998 smo tudi pridruženi člani COBISS-a. Končni cilj opismenjevanja v knjižnici je
vzgoja samostojnega in aktivnega uporabnika, ki bo knjižnice in njihovo gradivo trajno
uporabljal.
ČLANSTVO
Šolsko knjižnico lahko uporabljajo le člani šolske knjižnice, to pa so vsi učenci in vsi
zaposleni na OŠ Ljubečna.
DELO V KNJIŽNICI
INDIVIDUALNO BIBLIOPEDAGOŠKO DELO
Le to se v knjižnici izvaja ob individualnih obiskih uporabnikov – učencev. Sestoji predvsem
iz svetovanja, usmerjanja in vodenja pri iskanju želenih informacij.
SKUPINSKO BIBLIOPEDAGOŠKO DELO
Knjižnična vzgoja je postopno, starostni (razredni) stopnji primerno, sistematično
usposabljanje učencev v samostojne uporabnike knjižnice in knjižničnega gradiva s pomočjo

ustreznih knjižničnih pomagal, kot so: katalogi, leksikoni, enciklopedije, priročniki,
bibliografije, slovarji, atlasi itd.
INTERNO STROKOVNO DELO

KROŽKI
1. Knjižničarski krožek letos obiskuje 24 učenk in učencev.
2. Bralna značka za učence od 6. do 9. razreda (88 prijavljenih učenk in učencev)
VASRVO UČENCEV MED PROSTIMI URAMI
Učenci, ki imajo med poukom proste ure, se lahko v knjižnici učijo, delajo domače naloge,
berejo, se pripravljajo na pouk ...
MEGA KVIZ
Mega kviz organizirajo: Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana, Center za mladinsko
književnost in knjižničarstvo, splošne in šolske knjižnice, Pedagoška sekcija pri Skupnosti
muzejev Slovenije, muzeji in galerije.
V šolskem letu 2007/2008 poteka 2. cikel Mega kviza. Namenjen je učencem od 4. do 9.
razreda. Kviz v petih sklopih obravnava znamenite Slovence:
• Jože Plečnik in Arhitekturni muzej Ljubljana
• Ita Rina in Škrateljnova hiša v Divači
• Janez Puh in Puhov muzej v Sakušaku
• Friderik Irenej Baraga in rojstna hiša v Mali vasi pri Dobrniču
• Primož Trubar in Trubarjeva domačija na Rašici.
http://www.koz.si/megakviz/
KNJIŽNA UGANKA
Učenci v knjižnici rešujejo knjižne uganke, ki so vsak mesec drugačne. Izžrebanci so
nagrajeni s presenečenjem.
PROJEKT DREVO = ŽIVLJENJE

UREDITEV KNJIŽNICE

Zaprta molči,
odprta uči,
razlaga skrivnost,
lepoto, modrost.
(knjiga)
KNJIŽNIČNO GRADIVO
Knjižnično gradivo je sestavljeno iz:
1. knjižnega gradiva
2. časopisov in revij
3. neknjižnega gradiva (avdio in video kasete, računalniški zapisi, didaktično gradivo)
4. publikacij, ki izhajajo na šoli ( raziskovalne naloge, šolsko glasilo)
Knjižnično gradivo šolske knjižnice je urejeno po načelih prostega pristopa. Ločeno je na
gradivo za učence in gradivo za strokovne delavce šole.
Leposlovje za učence je razdeljeno po starostnih stopnjah:
C
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cicibanova knjižnica
1.-4. razred
pionirska knjižnica
5.–7. razred
mladinska knjižnica
8.–9. razred
ljudsko slovstvo (ljudske pravljice, bajke, pripovedke ...)

Knjige za otroke v tujih jezikih – angleščini, nemščini.
Poučne knjige za učence in knjižno gradivo za strokovne delavce je razvrščeno po UDK
skupinah.

Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) je večjezična klasifikacija človekovega znanja.
Iz Deweyeve decimalne klasifikacije sta jo prevzela Paul Otlet in Nobelov nagrajenec Henri
La Fontaine. Prvič sta jo objavila v francoskem jeziku v obdobju od 1904 do 1907. Od tedaj je
bila večkrat pregledana in dopolnjena. Celotno človeško znanje razvršča v deset glavnih
skupin označenih z vrstilci od 0 do 9. Vsak vrstilec od 0 do 9 razvršča splošna področja
znanja. Znotraj teh splošnih področij se, z dodajanjem vrstilcev UDK, vsako področje
razčlenjuje na bolj specifična področja.
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SPLOŠNO
FILOZOFIJA
VERSTVO
DRUŽBENE VEDE

Knjižničarstvo, enciklopedije, periodika
Psihologija

NARAVOSLOVNE
VEDE, MATEMATIKA

Ekologija, matematika, astronomija, fizika,
kemija, geologija, fosili, biologija, rastlinstvo,
živalstvo
Medicina, tehnika, kmetijstvo, gospodinjstvo,
promet, pošta
Arhitektura,
kiparstvo,
oblikovanje,
slikarstvo, fotografija, glasba, razvedrila
Književnost
Potopisi, zgodovina
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UPORABNE VEDE

7

UMETNOST

8
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JEZIKOSLOVJE
ZEMLJEPIS

Sociologija, politika, pravo, javna uprava,
šolstvo, vzgoja, šege in običaji

BRALCI
Deset pravic bralcev
1. Da ne beremo.
2. Da preskakujemo strani.
3. Da knjige ne preberemo do konca.
4. Da knjigo še enkrat preberemo.
5. Da beremo karkoli.
6. Da beremo zaradi užitka.
7. Da beremo kjerkoli.
8. Da listamo po knjigah.
9. Da beremo naglas.
10. Da o prebranem molčimo.
Daniel Pennac

IZPOSOJA
• Ob začetku pouka v novem šolskem letu učenci prejmejo člansko izkaznico, ki ni
prenosljiva na drugo osebo.
• Rok izposoje je 14 dni.
• Učenci imajo možnost podaljšanja izposoje za 14 dni. Knjig za domače branje ne morejo
podaljšati.
• Najkasneje do podelitve spričeval morajo učenci izposojeno gradivo vrniti v knjižnico.
• Učencem izposojamo na dom samo knjižno gradivo.
• Učenci imajo naenkrat lahko izposojene tri enote knjižnega gradiva. Izjema so učenci 1.
razreda, ki imajo lahko naenkrat izposojeno samo eno knjigo.
• Vsak si lahko izposodi gradivo le na svoje ime.
• Gradiva, ki se uporablja za pisanje referatov in drugih pisnih nalog, ter gradiva, ki ga učitelji
potrebujejo pri pouku, si na dom ni mogoče izposoditi.

KAKO RAVNAMO S KNJIŽNIČNIM GRADIVOM

Knjige imajo enake sovražnike kot človek:
ogenj, vlago, živali, čas in svojo lastno
vsebino.

Z izposojenim knjižničnim gradivom uporabnik ravna skrbno, saj zanj sam tudi odgovarja. V
knjižnico vrne nepoškodovano gradivo. Poškodovanega gradiva ne sme popravljati sam,
temveč mora takoj, ko opazi poškodbo, o tem obvestiti knjižničarko.
Če uporabnik knjižnično gradivo izgubi ali tako poškoduje, da se ne da več popraviti in
uporabljati, prinese novo, enako knjižnično gradivo ali gradivo enake vrednosti.

BONTON V KNJIŽNICI
KAJ V KNJIŽNICI LAHKO POČNEM?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berem knjige in revije.
Pišem referate, seminarske naloge.
Najdem svoj mir.
Se učim.
Pišem domačo nalogo.
Se tiho pogovarjam s prijatelji.
Rešujem knjižne uganke.
Bogatim svoj besedni zaklad.
Pomagam mlajšim učencem.

VSE NAŠTETO ČIM VEČKRAT PONAVLJAM.

ČESA PA V KNJIŽNICI NE POČNEM?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne jem in ne pijem.
Se ne lovim in skrivam.
Ne vpijem.
Ne tekam po knjižnici.
Ne hodim po sedežih.
Ne preklinjam.
Se ne pretepam.
Ne trgam in uničujem knjig.
Se ne norčujem iz mlajših.

S TAKŠNIM POČETJEM MOTIM OSTALE, ZATO SE TRUDIM, DA TEGA NE
POČNEM.

DOMAČE BRANJE IN BRALNA ZNAČKA

»Če ne bomo brali,
nas bo pobralo.«
Tone Pavček
Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Prve,
Prežihove značke, so bile podeljene maja, 1961, v Kotljah na Koroškem.
Od začetka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom, S knjigo
v svet, je to tudi njeno geslo.
Bralna značka je slovensko gibanje, ki že več kot štiri desetletja spodbuja razvoj bralne
kulture. V letu 2002 se je Bralna značka organizirala kot samostojno Društvo Bralna značka
Slovenije.
Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo
k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolske knjižnice. Vseskozi se
močno prizadeva, da bi dvignila bralno pismenost posameznikov in družbe v celoti.
17. septembra, na dan rojstva in smrti Franceta Bevka, Bralna značka vsako leto zaznamuje
začetek bralnega leta. Bralno leto se zaključi 2. aprila, na mednarodni dan knjig za otroke.
Učenci ob zaključku tekmovanja vsako leto prejmejo tudi priznanje, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

razred: mapo S knjigo v svet in nalepko Cicibanov svet
razred: nalepko Miškolinov svet
razred: nalepko Murijev svet
razred: nalepko Kekčev svet
razred: belo mapo in belo zgibanko
razred: modro zgibanko
razred: rožnato zgibanko
razred: zeleno zgibanko
razred: rumeno zgibanko.

UČBENIŠKI SKLAD
ŠOLSKE POTREBŠČINE

POMEMBNI DATUMI ZA VSE, KI IMAJO RADI KNJIGE
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA RAZGLASILA
LETO 2008 ZA EVROPSKO LETO MEDKULTURNEGA DIALOGA
FEBRUAR
8. FEBRUAR – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
APRIL
2. april – MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE
23. april – SVETOVNI DAN KNJIGE
SEPTEMBER
8. september – MEDNARODNI DAN PISMENOSTI
17. september – DAN ZLATIH KNJIG – obletnica rojstva in smrti
Franceta Bevka
OKTOBER
5. oktober – MEDNARODNI DAN UČITELJEV
22. oktober – MEDNARODNI DAN ŠOLSKIH KNJIŽNIC

NOVEMBER
20. november – DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC

NOVEMBER
3. december – TA VESELI DAN KULTURE

