
 
 

Šolska knjižnica 

 

Pregled dela v šolskem letu 2022/2023 (kronologija) 

 

18. avgust 2022: študijska skupina za šolske knjižničarje, Srednja vzgojiteljska šola Ljubljana, ZRSŠ.  

Prvi del: posodobljen model ŠK, načrtovanje razvoja, organizacija dela, vrednotenje znanja pri KIZ, 

timske povezave 

Drugi del: 30. avgust 2022: Zakaj naj bi bilo formativno spremljanje prioriteta vsake šole (na daljavo) 

 

September 2022: napoved OIV vsebin za katalog za šolsko leto 2022/2023 (KIZ, Rastem s knjigo, 

NMSB '22 – Beremo skupaj, Festival mlade literature Urška 2023, Noč knjige 2023, e-literarni kviz ob 

svetovnem dnevu knjige 2023, Unescov tujejezični recital Jezik, kultura in tradicija, OBJEM) 

 

September 2022: oddaja LDN ŠK za šolsko leto 2022/2023 

 

Izposoja učbenikov za  tekoče šolsko leto  

Med 1. in 8. septembrom 2022 smo z učbeniki iz učbeniškega sklada opremili dijake vseh oddelkov. 

Pri izposoji je pomagal nekdanji dijak (študent). 
 

PODATKI O IZPOSOJI UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

RAZRED/ODDELEK ŠTEVILO 

VSEH DIJAKOV 

ŠTEVILO DIJAKOV, 

KI SI IZPOSOJAJO 

UČBENIKE 

ŠTEVILO IZP.  

UČBENIKOV 

(ENOT) 

ODSTOTEK DIJAKOV, 

KI SI IZPOSOJAJO 

UČBENIKE 

1. letnik 150 149 1591        99,33 

2. letnik 149 146 1292 97,99 

3. letnik 128 122 768 95,31 

4. letnik 139 134 916 96,40 

SKUPAJ 566 551 4567 97,35 

 
Povprečna izposoja = 8,29 učb./dijaka 

Učbenikov si ni izposodilo 15 dijakov. 

 

9. september 2022: izobraževanje: Vizualno pripovedovanje. Od slikanice do stripa (Likovni ABC, Strip 

in slikanica – specifičnost žanrov, Slikanice brez besedila pripovedujejo zgodbe na otoku Lampedusa, 

Likovni urednik in sodelovanje z ilustratorji, Izobraževalni strip, Podobe projektov, festivalov in drugih 

dogodkov, Strip v pedagoški praksi, Strip − delavnica); Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Bralno 

društvo Slovenije 

 

Oktober 2022: razstava − Najstarejše knjige v naši knjižnici:  
− Matej Cigale: Deutsch-slovenisches Worterbuch (Laibach, 1860),  



− Schillers Werke (Stuttgart und Leipzig, med 1881 in 1890),  
− Gotthold Ephraim Lessing's Werke (Wien, Leipzig, Prag, 1882) 
 
3. in 4. oktober 2022: medpredmetni pouk s SOCIOLOGIJO (izbirni predmet za maturo, dve skupini, 
obakrat po 2 uri):  
− COBISS: orodja, iskalne strategije, oblikovanje poizvedbe, bibliografski opis, vrednotenje zapisov, 
dostopnost do gradiva 
− seminarske naloge: citiranje (standardi), avtorske pravice 
 
6. oktober 2022, 1. in 2. ura: medpredmetni pouk s PSIHOLOGIJO (izbirni predmet za maturo):  
COBISS: orodja, iskalne strategije, oblikovanje poizvedbe, bibliografski opis, vrednotenje zapisov, 
dostopnost do gradiva 
 
10. oktober 2022: oddaja zneskov za izposojo učbenikov v računovodstvo, 1. letnik 

 

11. oktober 2022: 2. š  (2. ura) in 2. b (3. ura) na obisku v knjižnici: ogled tiskov iz obdobja 

slovenskega protestantizma (povezava s slovenščino pri prof. Ireni Florjančič); OBJEM 

 

Oktober, november/december 2022: izvajanje KIZ-a za 1. letnik, prvi sklop (polovice oddelkov, vsaka 

skupina po 2 uri: vrste knjižnic, knjižnične storitve, knjižnični red, spletna stran ŠK, postavitev gradiva 

− UDK) 

17. oktober 2022: izobraževanje (na daljavo): Biblos v šolskih knjižnicah (nova storitev v ŠK: izposoja 

e-knjig za domače branje, uvedba, postopki, možnosti) 

 

21. oktober 2022: Unescov nacionalni tujejezični recital Jezik, kultura, tradicija − Nazaj v planinski raj 

(spremno besedilo, vaje z voditeljema, nastop, koordinacija) 

Reportaža: https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/nazaj-v-planinski-raj.html 

 

16. november 2022: oddaja zneskov za izposojo učbenikov v računovodstvo (2., 3. in 4. letnik) 

 

16. in 17. november 2022: izobraževanje: Branje za zdravo rast (interpretativno branje, 

pripovedovanje, knjige za otroke z različnimi posebnimi potrebami); Društvo slovenskih pisateljev 

(Nataša Konc Lorenzutti, Anja Štefan, Aksinija Kermauner) 

22. november 2022: bralni krožek Ubranost, gimnazijska knjižnica: pogovor o knjigi Gverilci Polone 

Glavan, vodi Irena Florjančič, prof. 

 

29. november 2022: Nacionalni mesec skupnega branja '22: »Bralne razgibanke« 

Že petič po vrsti in tretjič z Vrtcem Škofja Loka smo tudi letos sodelovali v projektu Nacionalni mesec 

skupnega branja – Beremo skupaj (https://nmsb.pismen.si/medijsko-sticisce/sporocila/). Navajeni 

smo že, da dijakinje in dijaki pripravijo prireditev za predšolske otroke (medgeneracijsko branje). 

Letošnje geslo je BRANJE IN GIBANJE, zato smo se odločili, da dijaki pripravijo recitacije otroških 

pesmi in jih pospremijo z gibanjem. Kot različne živali, ki so nastopale v besedilih, so torej tudi dijaki 

in vrtičkarji skakali, topotali, se pretegovali … in se res odlično zabavali.  

Srečali smo se v torek, 29. novembra 2022, v gimnazijski knjižnici, in sicer ob 9. uri s skupino JAGODA, 

ob 10. uri pa s skupino PIKA. Otroci so zavzeto sledili predstavitvam in si želeli ponovitev. O svojih 

vtisih so kasneje v vrtcu ustvariti risbice, ki smo jih razstavili na šolskem hodniku. 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/nazaj-v-planinski-raj.html
https://nmsb.pismen.si/medijsko-sticisce/sporocila/


Nastopali so: Danaja Kristan, Zala Habjan, Eva Lavtižar, Zala Ločniškar, Lan Kavčič, Ema Kokalj, Adela 

Zupan, Ema Sajovic, Eva Benedičič, Alina Matanović in Emma Kaja Kapetanovič. Za fotografije je 

poskrbel Anže Knific. 

Objava dogodka pri nosilcu projekta: https://nmsb.pismen.si/dogodek/?3178 

Reportaža: https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/nmsb-22-bralne-razgibanke.html 

30. november 2022: ogled predstave Sen v izvedbi gimnazijske gledališke skupine Oder na stežaj pod 

mentorstvom Tatjane Žagar, prof.; Loški oder (spremstvo za 4. letnik)  

3. december 2022: postavitev razstave − predstavi se krožek kvačkanja, ki že več let deluje na šoli in 

pri katerem sodeluje lepo število dijakov; na ogled so postavljeni različni kvačkani izdelki in priročniki 

za kvačkanje (vitrina šolske knjižnice) 

 

8. december 2022: razstava risb, ki so jih ustvarili otroci iz Vrtca Škofja Loka (skupini Jagoda in Pika) 

po Bralnih razgibankah na Gimnaziji Škofja Loka (NMSB '22, Beremo skupaj), šolski hodnik 

 

12. december 2022: popis osnovnih sredstev v knjižnici in učbeniškem skladu (popisna komisija)  

 

14. in 15. december 2022: KIZ pri SOC, 4. letnik, obakrat 1. in 2. ura − citiranje, oblikovanje seznama 

literature po prirejenem APA standardu (maturitetna seminarska naloga) 

 

December 2022: ukinitev pogodbe za WinKnj (SAOP, 1. 1. 2023) in izvoz podatkov iz WinKnj (po 

navodilih podjetja MORDICOM) 

 

December 2022: natis inventarnih knjig za knjižnico in učbeniški sklad za leto 2022, potrditev stanja v 

računovodstvu za nakup 2022 in inventurne komisije za odpis 2022 

 

December 2022: škofjeloški skavti prinesejo Luč miru – predstavitev letošnje poslanice s kratkim 

programom 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/premakni-sebe-in-obrnil-bos-svet.html 

 

20. december 2022: podpisana Pogodba o obdelavi osebnih podatkov z IZUM-om 

 

Januar 2023: KIZ za prvi letnik, drugi sklop (polovice oddelkov, vsaka skupina po 2 uri: vzajemni 

katalog, iskalne strategije, citiranje, oblikovanje seznama literature – predavanje in vaje) 

 

16., 18. in 27. januar 2023: izobraževanje – Jezikovna ozaveščenost za pedagoško rabo, dr. Tomaž 

Petek, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 

 

23. januar−2. februar 2023: projekt Rastem s knjigo, 1. letnik, izvaja Knjižnica Ivana Tavčarja 

(predstavitev splošne knjižnice in njenih storitev, predstavitev darilne knjige in predvajanje 

promocijskega filma, vaje v vzajemnem katalogu COBISS) 

 

Januar 2023: vabilo in oddajanje prispevkov za Festival mlade literature Urška (JSKD) 

 

Pripravlja: 

Marija Kokalj Auguštiner, prof. 

knjižničarka 

https://nmsb.pismen.si/dogodek/?3178
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/nmsb-22-bralne-razgibanke.html
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/premakni-sebe-in-obrnil-bos-svet.html

