
Prireditve in dogodki v šolski knjižnici 

Šolsko leto 2013/2014 

 

8. – 27. september 2013: dobrodelna akcija Podari knjigo 

Ob mednarodnem dnevu pismenosti so dijaki in učitelji v knjižnici darovali knjige, ki so se kasneje 

prodajale po 3 evre, izkupiček od prodaje pa je bil namenjen skladu Gaudeamus. Darovalci so knjige 

opremili z osebnim posvetilom. 

27.  september 2013: Gimnazijski mozaik, prodaja knjig, izkupiček za Gaudeamus 

12. december 2013: Dijak dijaku, prodaja knjig, izkupiček za Gaudeamus 

Koordinatorica: Irena Florjančič, prof., predsednica društva Gaudeamus 

 

19. − 28. november 2013: nacionalni projekt Rastem s knjigo 2013/2014 

Letos smo ponovno sodelovali v nacionalnemu projektu Rastem s knjigo SŠ. Projekt razpisuje Javna 

agencija za knjigo RS v sodelovanju z drugimi institucijami, njegov namen pa je »dijake prvih letnikov 

motivirati za branje ter spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih knjižnic«. 

Projekt se realizira tako, da dijaki prvega letnika obiščejo najbližjo splošno knjižnico. Po programu, ki 

ga izvedejo splošne knjižnice, vsak dijak prejme knjižno darilo (letos Goran Vojnović: JUGOSLAVIJA, 

MOJA DEŽELA). Z obiski smo pričeli  v torek, 19. novembra, zaključili pa v četrtek, 28. novembra 

2013. 

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka je izvedla zelo kvaliteten program s predstavitvijo lastne 

knjižnice in poudarkom na razlikovanju med vrstami knjižnic. Izvajalke so predstavile izbrano knjigo in 

njenega avtorja in predvajale videposnetek, ki sta ga za ta projekt pripravili JAK  in Študentska založba 

Beletrina (http://www.youtube.com/watch?v=LP8mL60tSNo). 

Dijaki so dobili tudi delovne liste z nalogami, pri katerih so se seznanili z vzajemnim katalogom Cobiss, 

katalogom Knjižnice Ivana Tavčarja in z različnimi strategijami pri iskanju gradiva. Naloge so bile 

oblikovane tako, da so se dijaki hkrati seznanili tudi s publikacijami naše šole, saj so jih iskali v 

katalogu KIT. Z vsem tem je bilo doseženih več ciljev (dijaki spoznajo najbližjo splošno knjižnico, ločijo 

različne vrste knjižnic in razlikujejo koncepte njihovega dela, spoznajo razlike pri knjižničnem redu, 

postavitev gradiva, tj. UDK, vzajemni katalog, iskalne strategije, publikacije šole, razvijajo spretnosti 

na področju informacijske pismenosti). 

Sodelovanje v projektu je za dijake koristno napotilo k obisku splošne knjižnice, knjižni dar pa prijazna 

spodbuda in motivacija zlasti za branje leposlovja. 

Knjižničarkam Knjižnice Ivana Tavčarja se za izvedbo projekta najlepše zahvaljujemo. 

Nosilka projekta v Gimnaziji Škofja Loka: Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 

Foto: Vita Durjava, 1. c. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LP8mL60tSNo


 

 

 



 
 

 

20. december 2013: Skavti so prinesli Luč miru 

Kot vsako leto so nas tudi letos v predprazničnih dneh obiskali škofjeloški skavti in prinesli Luč miru. 

Sprejem s predstavitvijo poslanice in kratkim programom, ki ga je prispevala Veronika Igličar na 

flavti, je bil v petek, 20. decembra 2013, ob 9.45 v šolski knjižnici. 

Skavti so nam v nekaj besedah predstavili tudi začetek, potek in poslanstvo akcije. 

Skavtom se za njihovo požrtvovalnost, pozornost in skrb najlepše zahvaljujemo. 

Poslanica 2014 

Če si daleč od mene, če me gledaš z razdalje, zviška ali brezbrižno, mi ne moreš gledati v oči. Nočem, 

da se zapiraš vase, nočem, da si moj brezčutni opazovalec. Želim, da se mi približaš, me pogledaš, 

kajti samo tako me boš srečal in razumel. Samo tako boš videl, kdo in kakšen sem. Samo če prideš k 

meni, če snameš masko z obraza, me lahko prav vidiš. Tako bom zate postal luč. Moja luč bo svetila 

tudi tebi, saj naju strah, sovraštvo, nerazumevanje in zamere ne bodo več ločevale. Najin pogled bo 

drugačen, ker se bova poznala in se gledala takšna, kot sva. 

Odpri oči. Razumi. Sprejmi. Poglej drugače. 

Koordinatorica: Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 

 

 



16. januar 2014: prijava na natečaj Festival mlade literature Urška 2014 

(http://www.jskd.si/literatura/natecaji_literatura/urska/urska_14/natecaj_urska_14.htm) 

Oddali smo izbor besedil, ki so jih prispevali Rok Pintar, Tadeja Rožman, David Zalar (pesmi) in Urška 

Košir (kratka zgodba). 

Mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 

 

April 2014: oblikovanje ruskega kotička 

Knjižnica je pridobila nekaj nove opreme, ki smo jo namenili ruščini, saj imamo zelo bogat fond 

gradiva v ruskem jeziku (leposlovje, jezikovni priročniki, slovarji, knjige o ruski zgodovini in kulturi in 

tudi neknjižno gradivo). Začeli smo urejati ruski kotiček, kjer bo na voljo obsežna zbirka, ki smo jo 

pridobili predvsem s pomočjo donacij. Viri: 

− zaloga (poučevanje ruščine pred leti, po daljšem presledku ponovna uvedba ruščine v predmetnik), 

− donacije: Ruski center znanosti in kulture, Ruski ekspres, Gorenjski tisk, ga. Marija Mrak. 

Sodelovanje pri izvedbi: Marjeta Petek Ahačič, prof., in Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 

Foto: Gašper Peternel, pripravnik 

 

 
 

http://www.jskd.si/literatura/natecaji_literatura/urska/urska_14/natecaj_urska_14.htm


 
 

 
 

 

 



23. april 2014: Literarno snovanje škofjeloških gimnazijcev – 

predstavitev literarne ustvarjalnosti dijakinj in dijakov Gimnazije Škofja Loka. 

S prireditvijo smo obeležili naslednje svetovne dneve: 19. marec – svetovni dan pripovedništva, 21. 

marec – svetovni dan poezije, 27. marec – svetovni dan gledališča in 23. april – svetovni dan knjige in 

avtorskih pravic. Prireditev spada v šolski literarni projekt OBISKI, letos pa smo se pridružili še 

Unescovemu mednarodnemu dogodku NOČ KNJIGE 2014, ki je bil letos prvič organiziran tudi v 

Sloveniji in je vključeval okrog 300 prireditev na 168 prizoriščih v 79 krajih po Sloveniji in v zamejstvu. 

Projekt je namenjen promociji knjig in branja in poteka v organizaciji številnih založb, knjižnic in 

drugih institucij in s podporo več pokroviteljev (http://nocknjige.si/). Gostja večera je bila dramska in 

filmska igralka SABINA KOGOVŠEK, ki je občuteno interpretirala izbrana besedila naših dijakov, 

programu pa je sledil prijeten pogovor z gostjo. Literaturo so prispevali Tadeja Rožman, Rok Pintar, 

David Zalar in Urška Košir, program pa sta z duhovitimi domislicami povezovala Rok Pintar in Krištof 

Čufar.  O pomenu dogodka je v uvodnem nagovoru spregovorila Ana Prevc Megušar, prof., pom. 

ravnatelja in koordinatorica Unescovih dejavnosti na šoli. 

Organizacija in izvedba: Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 

Foto: Ana Prevc Megušar, prof,. pom. ravnatelja 

https://www.facebook.com/pages/Gimnazija-%C5%A0kofja-Loka/150615515089556 

 

 

9. maj 2014: regijsko srečanje literatov Festivala mlade literature Urška 2014 

JSKD − Območna izpostava Škofja Loka je za udeležence natečaja v Miheličevi galeriji v Kašči 

pripravila literarno delavnico. Sledil je literarno-glasbeni večer s predstavitvijo nekaterih besedil in 

glasbenimi vložki stare glasbe (Janez Jocif, Marta Močnik Pirc).  Udeleženci so prejeli najnovejšo 

številko revije Sejalec  (35). Vsi prijavljeni dijaki naše šole imajo v reviji svoje objave. 

Objavljene so tudi pesmi  treh naših nekdanjih dijakov (Tilen Albreht, Jernej Antolin Oman, Katja 

Kožuh, individualne prijave). 

Spremljevalka: Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 

Foto: Ivan Kokalj, prof. 
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14. maj 2014: zaključni sestanek z dijaki literati na šoli, povzetek mnenj, izročitev priznanj za 

literarno udejstvovanje. 

 


