
Razstave, prireditve in drugi dogodki v šolski knjižnici v šol. letu 2014/2015 

 

Avgust/september 2014: izposoja učbenikov za šolsko leto 2014/2015 

Priprava, organizacija in izvedba: Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 

(več v rubriki UČBENIŠKI SKLAD) 

 

November/december 2014: Knjižnično informacijsko znanje 

Udeležba: 

– 1. letnik, 24 skupin 

– psihologija, izbirni predmet za maturo, 2 skupini  

(razpored in vsebina v rubriki KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE) 

 

November in december 2014, januar 2015: intenziven odpis zastarelega, uničenega in mrtvega 

gradiva v šolski knjižnici. Seznam poslan NUK-u, odposlani želeni izvodi. Drugo gradivo ponujeno 

dijakom, profesorjem in bližnjim institucijam in posameznikom (priprava na inventuro gradiva v ŠK). 

 

30. november 2014: obisk jubilejnega 30. slovenskega knjižnega sejma 

 

December 2014: v sodelovanju s prof. informatike: oblikovanje in objava navodil za oblikovanje 

seminarskih nalog, citiranje in navajanje literature 

(dostop v rubriki KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE in v tiskani obliki v knjižnici) 

 

19. december 2014: Skavti so prinesli luč miru. 

Spremljevalni program: Maja Jelenc –  flavta, Nika Dobrovoljc –  klaviature 

Mentorica za glasbeni prispevek, fotografije: Ana Prevc Megušar, prof., pom. ravnatelja 

Koordinacija: Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 

(več v rubriki REPORTAŽE) 

 

Festival mlade literature Urška 2015, JSKD 

December 2014:  

– zbiranje prijav za literarni natečaj Urška 2015 (sedem dijakov: Tadeja Rožman, Rok Pintar, Jon 

Košir, Eva Oblakovič, David Zalar, Tadej Poljanšek in Urška Košir) 

– urejanje gradiva  

19. januar 2015: oddaja prijave na razpis Urška 2015  

7. maj 2015: regijsko srečanje literatov Gorenjske – Festival mlade Literature Urška 2015 

– literarna delavnica za udeležence festivala 

– prireditev: literarno-glasbeni večer s predstavitvijo ustvarjalcev, Kašča 

– prejem priznanj in revije Sejalec (št. 36) z objavami prispevkov vseh naših prijavljenih dijakov 

Mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 

 

Januar/februar 2015: projekt Rastem s knjigo SŠ 2014/2015 

Izvajalka programa je Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka. 

Udeležba: 1. letnik, 8 skupin (vsaka po 2 uri) 

Koordinacija in spremstvo: Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 

Fotografije: Žan Križnar, 1. e 

(več v  rubriki REPORTAŽE) 

 

13. in 14. februar 2015: informativni dan, ponudba knjižnice ob čajanki za starše 

– razstava šolskih publikacij  

– razstava plakatov o šolskih prireditvah  



– predstavitev ponudbe šolskega učbeniškega sklada  

– Radi imamo knjige, plakat 

Zamisel in postavitev: Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 

Pomoč dijakov: Polona Kalan in Žan Kramar, 2. e. 

 

20. februar 2015: svetovni dan materinščine 

Okrožnica o pomenu maternega jezika, dodana pesem Toneta Pavčka Beseda je beseda in več kot 

beseda  

 

8. marec 2015: sodelovanje na občinski proslavi ob dnevu žena. Gimnazijo Škofja Loka z avtorsko 

poezijo zastopata Katja Kožuh, nekdanja gimnazijka, in Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka in 

mentorica za literarno dejavnost. 

 

16.–21. marec 2015: Menjaj branje in sanje, Unescov nacionalni projekt v organizaciji Gimnazije 

Ledina 

V tednu, ko smo obeleževali svetovni dan pripovedništva (19. marec) in svetovni dan poezije (21. 

marec), je v šolski knjižnici potekala izmenjava knjig z osebnimi posvetili. K sodelovanju smo povabili 

učence in učitelje. Posvetila smo zapisali in jih objavili na oglasni deski knjižnice in na spletni strani 

šole.  

Izvedba: Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 

Fotografije: Ana Prevc Megušar, prof., pom. ravnatelja in koordinatorica Unescovih dejavnosti na šoli 

(več v rubriki REPORTAŽE). 

 

31. marec 2015: zaključen izbor učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto, oblikovani 

seznami za posamezne letnike, pripravljena ponudba učbeniškega sklada in ravnateljeva pisna 

potrditev. 

 

Marec 2015: Junaki prihodnosti, znanstveno tekmovanje, projekt Zdrav duh v zdravem telesu, del 

projekta je bil vnos jabolk iz domačega okolja v šolske prostore, in sicer so bila vsak petek v šolski 

knjižnici na voljo vsem dijakom. 

Mentorica: Mojca Tolar, prof. 

Sodelujoči: dijaki 3. a 

 

15. april 2015: razstava izdelkov, ki so jih ustvarili dijaki na likovni delavnici pod mentorstvom prof. 

Mateja Plestenjaka v okviru narodne izmenjave Gimnazije Škofja Loka in Gimnazije Novo mesto. 

Tema: POSTER ZA ŠKOFJELOŠKI PASIJON 

 

23. april 2015: Svetovni dan knjige in Unescova Noč knjige – prireditev ŠOLA TALENTOV z 

gimnazijskimi literati in BRALNI MARATON  

Sodelujoči:  

– avtorska besedila: Rok Pintar, Tadeja Rožman, Jon Košir, Eva Oblakovič, David Zalar, Tadej 

Poljanšek, Urška Košir in Luka Nunar 

– voditelja: Maja Podgoršek in Rok Pintar 

– soigralka: Manca Perdan 

– glasbeni prispevki: Urška Košir, Maruša Krmelj, Luka Nunar 

– žirija: Nika Marenk, prof., in Jože Polajnar, prof. 

– udeleženci bralno-glasbenega maratona z avtorskimi prispevki: nekdanja gimnazijka: Katja Košir, 

absolventka primerjalne književnosti; Nika Marenk, prof., Jože Polajnar, prof. Tatjana Žagar, prof., 

Ivan Kokalj, prof., Majda Kokalj, prof., … 

– fotografije: Rok Benedičič 



– dodatno: razstava publikacij z objavami naših dijakov (revija Sejalec, šolski letopis, samostojne 

izdaje), scenski plakat 

Mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 

(več v rubriki REPORTAŽE) 

 

8. maj 2015: strokovno predavanje dr. Kozma Ahačiča, in sicer predvsem za učitelje slovenščine na 

osnovnih in srednjih šolah in za zainteresirane dijake. Vsebina: 

– Raba slovarskega portala Fran.si pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli 

– Poučevanje zgodovine slovenskega jezika na osnovni in srednji šoli (ob knjigi Jezični možje: zgodba 

o slovenskem jeziku. Ljubljana: Rokus, 2015) 

Udeležba: nekateri učitelji Gimnazije Škofja Loka, sosednjih osnovnih šol, Šolskega centra Škofja Loka 

in zainteresirani dijaki Gimnazije Škofja Loka 

Organizacija: : Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 

 

14. maj 2015: Ukradeni otroci, gostujoča razstava Muzeja novejše zgodovine Celje 

Spremna razstava ob obisku gospe Sonje Vrščaj, interniranke v taborišču Auschwitz, in gospodov 

Žmavc in Guno, ki sta doživela usodo ukradenih otrok. 

 

Sklad učbenikov 

Maj in junij 2015: vračanje učbenikov za 4. letnik, posamično, v šolski knjižnici 

Junij 2015: javna objava izbranih učbenikov, delovnih zvezkov in ponudbe učbeniškega sklada za 

naslednje šolsko leto (spletna stran, oglasna mesta šole, tiskani seznami in naročilnice za dijake)  

Od 8. do 12. junija 2015: vračanje učbenikov za 1. 2. in 3. letnik, organizirano po oddelkih z 

razporedom, v prostoru učbeniškega sklada 

Do 5. junija 2015: evidentiranje potreb in naročilo za nakup novih učbenikov, odpis izločenih 

učbenikov, urejanje in priprava učbenikov za izposojo za šolsko leto 2015/2016 

 

 


