
 
 

Šolska knjižnica 

 

Pregled dela v šolskem letu 2019/2020 (kronologija) 

 

PRENOVA KNJIŽNICE (začetek v  juniju 2019) 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/prenova-knjiznice-na-gimnaziji-skofja-loka.html 

 

Julij, avgust 2019: nadaljevanje del v zvezi s prenovo  knjižnice (menjava talnih oblog, beljenje, 

inštalacije, postavitev kovinske konstrukcije, vdelava izložbenih oken in vrat, postavitev knjižnih polic, 

regalov za serijske publikacije, delovnega pulta za knjižničarko, dveh delovnih pultov za dijaška 

računalniška mesta, namestitev računalnikov in tiskalnikov, postavitev čitalniških miz in pripadajočih 

stolov za čitalniški del). 

 

20. avgust 2019: študijsko srečanje za šolske knjižničarje v Slovenski Bistrici, ZRSŠ (aktualne 

informacije, sodobni učni pristopi, Knjižnica Josipa Vošnjaka, Bistriški grad) 

 

29. in 30. avgust: prenos gradiva (UDK) iz učilnice 349 na nove police v knjižnico (pomoč učiteljev in 

študentke bibliotekarstva) 

 

Avgust 2019: posodobitev Knjižničnega reda glede na vključitev ŠK v COBISS 

 

Avgust 2019: Predlog Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov v javni obravnavi, oddaja 

komentarja 

 

Začetek septembra 2019: prenos drugega gradiva (tujejezična literatura, serijske publikacije, 

knjižnična dokumentacija) iz učilnice 348 v knjižnico (hišnik in varnostnik) 

 

September 2019: izposoja učbenikov za šolsko leto 2019/2020, po razporedu  

 

LETNIK ŠTEVILO 

VSEH DIJAKOV 

ŠTEVILO DIJAKOV, 

KI SI IZPOSOJAJO 

UČBENIKE 

ŠTEVILO 

IZPOSOJENIH 

UČBENIKOV 

ODSTOTEK 

DIJAKOV, 

KI SI IZPOSOJAJO 

UČBENIKE 

1. letnik 168 167 1932 99,40 

2. letnik 135 134 1260 99,26 

3. letnik 164 162 1339 98,78 

4. letnik 159 155 1144 97,48 

SKUPAJ 626 618 5675 98,72 

 

 

September 2018: priprava in oddaja LDN za ŠK za šolsko leto 2019/2020 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/prenova-knjiznice-na-gimnaziji-skofja-loka.html


 

19. in 20. september ter 3. oktober 2019: vnos dijakov/uporabnikov ŠK v COBISS. Dodali smo 

alternativne številke dijaških izkaznic, tako da identifikacija bralca poteka s pomočjo dijaške izkaznice. 

Pri vnosu je pomagala študentka bibliotekarstva, ki je tudi sicer pomagala pri izdelavi kataloga v 

COBISS-u.   

Po vzpostavitvi knjižničnega kataloga in vnosu uporabnikov je 3. oktobra 2019 stekla izposoja gradiva 

v novem okolju v celoti. Enako bo treba urediti še učbeniški sklad (po vračilu učbenikov ob koncu 

tekočega šolskega leta). 

11. september 2019: dijake smo povabili k sodelovanju pri literarnih delavnicah (del projekta Mladi 

literati) v organizaciji Kulturnega društva Grable. 

September 2019: razstava novejšega gradiva – zgodovina in biografije 

Oktober 2019: razstava gradiva s področja vzgoje in izobraževanja (5. oktober: svetovni dan učiteljev) 

4. oktober 2019: dijake in nekdanje dijake literate smo povabili k sodelovanju na Območnem 

literarnem srečanju, ki ga razpisuje Območna izpostava JSKD Škofja Loka (izvedba 14. novembra 

2019). 

4. oktober 2019: dijake smo povabili k sodelovanju pri šolski izvedbi projekta Nacionalni mesec 

skupnega branja 2019 – Beremo skupaj z Unescovimi šolami. 

9. in 16. oktober 2019: sestanka z dijaki za NMSB 2019 (koncept in način dela glede na povezanost z 

evropsko bralno kampanjo EUReads −  Evropa bere: pomembnosti branja/poslušanja v zgodnjem 

otroštvu, izbor in priprava pravljic za pripovedovanje predšolskim otrokom sosednjega vrtca, vaje) 

September in oktober 2019: podrobno urejanje gradiva na policah (nova razporeditev, urejanje 

znotraj posameznih skupin UDK-ja) 

6. november 2019: NMSB 19: »Ti povem pravljico?« 

Letos smo se že drugič priključili množici dogodkov v okviru projekta Nacionalni mesec skupnega 

branja – Beremo skupaj. Tokrat je potekal v sodelovanju z evropsko bralno kampanjo EUReads 

(Evropa bere), ki opozarja na veliko pomembnost branja, pripovedovanja in poslušanja že v zgodnjem 

otroštvu. Prav zaradi tega smo se odločili, da na obisk povabimo otroke iz Vrtca Škofja Loka. Dijakinje 

Teja Bergant, Lucija Maček in Patricija Raztresen so si izbrale vsaka svojo najljubšo pravljico in se 

pripravile na pripovedovanje. To je namreč posebna veščina, ki ima v Sloveniji že več kot 20 let celo 

svoj festival. 

6. novembra 2019 smo pričakali skupini Deteljica in Barvica. Otroci so z zanimanjem prisluhnili trem 

zgodbam in tudi sodelovali z odgovori na vprašanja. Srečanje je vodila Katarina Papler, glasbo je 

prispeval dijak Izak Kokalj.  

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/beremo-skupaj-tokrat-z-otroki-iz-vrtca-skofja-

loka.html 

 

20. november 2019: OBJEM – posredovanje podatkov o dejavnostih in izobraževanju 

 

November 2019: začetek izvajanja Knjižničnega informacijskega znanja za dijake 1. letnika  

Polovica oddelka, ki v času informatike nima pouka, se zbere v šolski knjižnici.  

Vsebina: 

‒ predstavitev knjižnice, vrste knjižnic, knjižnične storitve, knjižnični red; 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/beremo-skupaj-tokrat-z-otroki-iz-vrtca-skofja-loka.html
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/beremo-skupaj-tokrat-z-otroki-iz-vrtca-skofja-loka.html


‒ postavitve gradiva (UDK), uporaba računalnika v šolski knjižnici, šolski učbeniški sklad; 

‒ spletna stran ŠK, katalog ŠK, vzajemni katalog, bibliografski opis, oblikovanje iskalne poizvedbe,  

iskalne strategije, signatura, relevantnost in vrednotenje rezultatov, dostopnost/status gradiva, vaje v 

dvojicah;  

– seminarske naloge: avtorstvo in plagiatorstvo, citiranje, povzemanje, oblikovanje seznama 

literature. 

Razpored je objavljen v urniku eAsistenta. 

Matura, izbirni predmeti z obvezno seminarsko nalogo: oblikovanje iskalne poizvedbe v vzajemnem 

katalogu (obnovitev in dopolnitev), po dogovoru. 

22. november 2019: postavitev razstave likovnih izdelkov, ki so nam jih podarili otroci iz Vrtca Škofja 

Loka in so nastali na podlagi dogodka »Ti povem pravljico?« iz sklopa NMSB 19 na naši šoli 

22. november 2019: prenova knjižnice − postavljeni zadnji kosi notranje opreme (regali za 

tujejezično gradivo, dokumentacijo knjižnice in arhiv) 

November in december: razstava knjižnih novosti 

5. december 2019: zaključen obračunski del opravil v učbeniškem skladu za šolsko leto 2019/2010, 

izdelava in objava končnega poročila o izposoji učbenikov za tekoče šolsko leto na spletni strani šole 

(knjižnica – učbeniški sklad) 

10. december 2019: »Pravljična resnica in družbena resničnost« − predavanje s pogovorom.  

Kot drugi del projekta NMSB 19 – »Ti povem pravljico?« smo pripravili strokovno predavanje o 

pravljici, in sicer nam je naša nekdanja dijakinja Katja Kožuh predstavila svoje magistrsko delo z 

naslovom “Pravljična resnica in družbena resničnost”. Naloga je izčrpna analiza pravljice nasploh, 

izhaja pa iz pravljic Svetlane Makarovič in Anje Štefan. Prisotni dijaki in profesorji naše šole, strokovni 

delavci iz Vrtca Škofja Loka in Knjižnice Ivana Tavčarja ter zunanji obiskovalci. 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/nmsb-2019-predavanje-o-pravljici.html 

 

16. december 2019: sestanek za projekt OBJEM 

 

23. december 2019: škofjeloški skavti so prinesli Luč miru; sprejem s predstavitvijo akcije in kratkim 

programom v šolski knjižnici  

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/sprejem-betlehemske-luci.html 

 

December: razstava gradiva o aktualnih praznikih (UDK 39) 

 

6. januar 2020: sestanek za projekt OBJEM 

 

6.−16. januar 2020: projekt Rastem s knjigo 2019/2020 za dijake 1. letnika – obisk Knjižnice Ivana 

Tavčarja (predstavitev knjižnice, delo v vzajemnem katalogu, darilna knjiga JAK-a) 

Januar 2020: urejanje in presajanje okrasnih rastlin v knjižnici (cvetličarna) 

7. januar 2020: razstava tujejezičnega gradiva (nemščina, francoščina, španščina) in gradiva o 

rastlinah (ob razglasitvi leta 2020 za mednarodno leto zdravja rastlin) 

20. januar 2020: vrtec na obisku. Otroci in vzgojiteljice iz Vrtca Škofja Loka so nas obiskali, da bi jim 

vrnili risbice, ki so jih izdelali ob sodelovanju pri projektu Beremo skupaj (»Ti povem pravljico?«) in so 

bile razstavljene na Gimnaziji Škofja Loka.  

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/nmsb-2019-predavanje-o-pravljici.html
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/sprejem-betlehemske-luci.html


Januar 2020: izbor in nakup drobnega materiala za opremo prenovljene knjižnice (napisi na policah, 

oporniki, abeceda, nosilci za periodiko, voziček za knjige … ) 

8. februar 2020: kulturni dan v Železnikih. Doroteja Jeraj, dijakinja 3. š, je na prireditvi ob 

Prešernovem dnevu pred plavžem v Železnikih brala svojo poezijo. Predstavila je pesmi, s katerimi je 

sodelovala na pesniškem natečaju Urška 2019 in na gimnazijskem literarnem večeru Noč knjige 2019. 

 

14. in 15. februar 2020: informativni dan. V knjižnici smo pripravili razstavo novejših številk šolskih 

publikacij (letopis, dijaško glasilo Tret' štuk, brošuri Obvestila dijakom in Dobrodošli na gimnaziji). 

Predstavili smo ponudbo učbeniškega sklada in izdelali fotoreportažo zadnjih prireditev v knjižnici. 

 

2. marec 2020: postavitev treh razstav: 

− Ruščina 

− Trubar in njegovi 

− Škofjeloški pasijon 

 

16. marec 2020: zaprtje šole zaradi epidemije covid-19, hkrati s tem tudi zaprtje šolskih knjižnic 

Odpovedana Bibliopedagoška šola, načrtovana v marcu.  

 

4. maj 2020: povratek na delovno mesto. Delo v knjižnici poteka pod posebnimi pogoji, in sicer z 

upoštevanjem predlaganih higienskih ukrepov NIJZ (razkuževanje rok, maske, razdalja med osebami, 

posamično vstopanje, ustrezno ravnanje z gradivom pri vračilu oz. izposoji). 

Uporabniki so o prilagojenem delovanju knjižnice obveščeni osebno po eAs, z objavami na spletni 

strani šole in s tiskanimi obvestili na oglasnih mestih knjižnice. 

  

4. maj 2020: učitelji prejmejo obrazec za napoved učbenikov in delovnih zvezkov za dijake za 

naslednje šolsko leto. Rok za oddajo: 11. maj 2020. 

 

6. maj 2020: Noč knjige – Noč pisanja 

Ker letos zaradi pandemije naša že uveljavljena prireditev NOČ KNJIGE na šoli ni mogla potekati, smo 

na pobudo organizatorjev dijake in učitelje povabili k e-literarnemu ustvarjanju z naslovom UJETI 

MED ŠTIRIMI ZIDOVI, SVOBODNI V KNJIŽNIH PROSTRANSTVIH – ZGODBE IN PESMI IZ 

SAMOIZOLACIJE. Prispevke smo zbirali v googlovem dokumentu na spletni strani šole do konca maja 

2020 (https://www.gimnazija-skofjaloka.si/aktualno/noc-knjige-2.html). 

 

13. maj 2020: videokonferenca šolskih knjižničarjev SŠ − vračanje v šolske knjižnice (navodila, 

priporočila), Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 

Maj 2020: oblikovanje seznamov učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 (od 1. do 4. 

letnika), izdelava naročilnic za izposojo učbenikov (1. letnik, višji letniki) in seznama gradiva, ki ga 

dijaki kupijo sami, z navedbo cen za pregled in potrditev na svetu staršev.  

Učitelji prejmejo v pregled čistopise zaradi morebitnih popravkov. 

Ravnatelj prejme v pregled in odobritev vse sezname in predlog za višino obrabnin za naslednje 

šolsko leto. 

 

15. maj 2020: esej na maturi 2020/2021 − prejem ponudbe gradiva za učitelje in dijake (Konje krast, 

Figa, Esej na maturi: e-naročilnica) 

 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/aktualno/noc-knjige-2.html


25. maj 2020: dijaki zaključnega letnika ob drugi dokumentaciji prejmejo tudi izpise seznamov 

izposojenega gradiva. O načinu vračanja so obveščeni vsak posebej v eAs. 

 

26.—29. maj 2020: urejanje novih regalov za serijske publikacije 

 

29. maj 2020: sestanek o nadaljnjem delu v učbeniškem skladu. Prisotni: ravnatelj, računovodja, 

pomočnica ravnatelja in knjižničarka. Ker je po vračilu učbenikov potrebno celotno gradivo 

učbeniškega sklada do jesenske izposoje popisati v COBISS-u, smo s sklepom določili ceno oz. vednost 

za enoto gradiva za obstoječo zalogo. 

 

8. junij 2020 

Pripravlja: 

Marija Kokalj Auguštiner, prof. 

knjižničarka 


