
Razstave, prireditve in drugi dogodki v šolski knjižnici  

v šolskem letu 2015/2016 
 

Avgust/september 2015: izposoja učbenikov za šolsko leto 2015/2016 

(Več v rubriki KNJIŽNICA  – UČBENIŠKI SKLAD) 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/sola/knjiznica/ucbeniski-sklad.html 

 

LETNIK ŠTEVILO 

VSEH DIJAKOV 

ŠTEVILO DIJAKOV, 

KI SI IZPOSOJAJO 

UČBENIKE 

ŠTEVILO 

IZPOSOJENIH 

UČBENIKOV 

ODSTOTEK 

DIJAKOV, 

KI SI IZPOSOJAJO 

UČBENIKE 

1. letnik 161 160 1818  

2. letnik 112 111 1305  

3. letnik 115 115 1073  

4. letnik 133 130 873  

SKUPAJ 521 516 5069 99 

 

 

25. september 2015: sodelovanje na prireditvi GIMNAZIJSKI MOZAIK (kulturni utrinki z Gimnazije 

Škofja Loka) z avtorsko literaturo dijakov – Rok Pintar, Luka Nunar, Jon Košir, Eva Oblakovič, Tadeja 

Rožman in David Zalar, pri branju je pomagala Maja Podgoršek. 

(Več na spletni strani šole v rubriki REPORTAŽE.) 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/ 

 

15. oktober 2015: vključitev v projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic z geslom »Šolske knjižnice 

so zakon« (razpis je objavila Sekcija za šolske knjižnice pod okriljem ZBDS) 

http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/napovednik_2015.pdf 

Naključne obiskovalce knjižnice smo z anketnimi lističi povprašali, v čem vidijo pomen knjižnic v šolah 

in kakšne bi bile šole brez njih. Odgovore smo objavili na oglasni deski knjižnice.  

(Več na spletni strani šole v rubriki REPORTAŽE.) 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/ 

 

November 2015: Knjižnično informacijsko znanje 

2. novembra smo začeli z izvajanjem KIZ za 1. letnik, zaključek 30. marca 2016. 

Skupaj je bilo realiziranih 36 ur.  

Udeležba: vsi dijaki 1. letnika ( 1. a, b, c, d, e, š, vsaka skupina je štela polovico dijakov iz oddelka, 

razpored in vsebina na spletni strani šole v rubriki KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE) 

Vsebina 

Prva ura: knjižnični red, knjižnične storitve, članstvo, postavitev gradiva (UDK) 

Druga ura: spletna stran šolske knjižnice, bibliografski opis, iskalne strategije, postavitev in status 

gradiva, katalog ŠK WinKnj (katalog šolske knjižnice) in vzajemni katalog (COBISS) 

Tretja ura: citiranje oz. navajanje literature, oblikovanje seznama literature 

(Več v rubriki KNJIŽNICA – KIZ.) 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/sola/knjiznica/knjiznicno-informacijsko-znanje.html 
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Vključili smo tudi 3 skupine izbirnih maturitetnih predmetov (psihologija, umetnost) za napotke pri 

iskanju gradiva za seminarske naloge (predvsem vzajemni katalog).  

 

12. november 2015: razstava plakatov, ki so jih na delavnicah izdelali dijaki 3. e oddelka za srečanje 

z novinarjem in kolumnistom Lenartom J. Kučićem v predavalnici šole pod mentorstvom Saše Bogataj 

Suljanović, svetovalne delavke,  in profesoric Irene Florjančič in Tanje Gartner. 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/ 

 

17. november 2015: srečanje s pisateljem Ferijem Lainščkom, piscem maturitetnega romana Ločil 

bom peno od valov.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Feri_Lain%C5%A1%C4%8Dek 

http://www.ferilainscek.si/ 

Prireditev so pripravili in vodili dijaki 4. letnika pod mentorstvom knjižničarke in profesoric 

slovenskega jezika v 4. letniku, in sicer v sklopu projekta »Obiski«. 

(Več na spletni strani šole v rubriki REPORTAŽE.) 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/ 

 

3. in 4. december 2015: Miklavžev srečelov 

Razstava in prevzemanje dobitkov za Miklavžev srečelov. Organizirali so ga dijaki 3. letnika za 

pridobivanje sredstev za solidarnostni sklad Gaudeamus. 

(Več na spletni strani šole v rubriki REPORTAŽE.) 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/ 

 

9. december 2015: Nagrajena Tadeja Rožman 

10. decembra 1948 je bila v OZN sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic. Od takrat vsako leto 

na ta dan obeležujemo dan človekovih pravic. 

Društvo za ZN za Slovenijo je v zvezi s tem razpisalo natečaj s temo PRAVICA DO RAZVOJA. Tadeja 

Rožman iz 3. c se je prijavila s svojim esejem z naslovom PRAVICA DO IZOBRAZBE. Njeno razmišljanje 

je prepričalo strokovno komisijo, ki jo je izbrala za nagrajenko natečaja v kategoriji literarnih del. 

Tadeja je v sredo, 9. decembra 2015,  na proslavi v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani prejela 

priznanje in nagrado.  

http://www.unaslovenia.org/node/2934 

http://www.unaslovenia.org/node/2940 

Mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 

(Več na spletni strani šole v rubriki REPORTAŽE.) 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/ 

 

21. december 2015: Škofjeloški skavti so prinesli Luč miru 

http://lmb.skavt.net/ 

Predstavitev akcije Betlehemska luč in letošnje poslanice Se samo zdi ali res gori? 

Program: priložnostni sestav pevskega zbora in nagovor ravnatelja 

(Več na spletni strani šole v rubriki REPORTAŽE.) 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/ 

 

18. december 2015: Razpis za literarni natečaj Festival mlade literature Urška 2016 

http://www.jskd.si/literatura/natecaji_literatura/urska/urska_16/razpis.htm 

O natečaju smo dijake obvestili z okrožnico in jih povabili k sodelovanju.  
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Januar in februar 2016: Nacionalni projekt Rastem s knjigo SŠ 2016 

http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/letosnje-solsko-leto/ 

https://vimeo.com/138635828 

http://www.knjiznica-skofjaloka.si/ 

Obisk dijakinj in dijakov 1. letnika v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka, ki je tudi izvajalka programa. 

Vsebina: vrste knjižnic, postavitev garadiva (UDK), knjižnične storitve (Moja knjižnica, biblos, dobre 

knjige.si …), vzajemni katalog COBISS, predstavitev avtorjev in darilne knjige (letos Andrej Rozman 

Roza in Damijan Stepančič: Živalska kmetija, strip) 

Udeležba: 12 skupin (polovice oddelkov), vsaka 2 šolski uri (skupaj 24 ur) 

Več na spletni strani šole v rubriki KNJIŽNICA – KIZ) 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/sola/knjiznica/knjiznicno-informacijsko-znanje.html 

 

22. januar 2016: Prijava na Festival mlade literature Urška 2016 

Zbiranje prispevkov, pogovori z avtorji, pripravljanje prispevkov in prijava. 

Pesmi in kratko prozo so prispevali: 

Matic Bobnar, 1. š 

Kaja Dolenec, 1. a 

Gregor Rihtaršič, 3. a 

Gregor Gartner, 3. e 

Jon Košir, 4. c 

David Zalar, 4. e 

 

28. januar 2016: »Poljub z jezikom«, ogled razstave slovenskih slovnic in slovarjev od začetkov do 

danes, NUK Ljubljana, vodenje dr. Kozma Ahačič, strokovni avtor razstave 

https://www.youtube.com/watch?v=SXVyjDEhwfc 

http://www.delo.si/kultura/knjiga/slovenski-poljub-z-jezikom.html 

(Več na spletni strani šole v rubriki REPORTAŽE.) 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/ 

 

29. januar 2016: prijava na literarni festval Mala Veronika 

http://www.veronikini-veceri.si/ 

13. februar 2016: poslan prispevek za literarni natečaj Mala Veronika, in sicer pesem V objemu 

nadrealista, ki jo je napisala Tadeja Rožman, 3. c 

22. februar 2016: spletna objava pesmi in začetek e-glasovanja 

22. marec 2016: zaključek e-glasovanja 

Tadeja Rožman sicer ni bila med nagrajenci, njena pesem pa je vsekakor vredna branja! 

 

12. in 13. februar 2016: informativni dan 

– razstava plakatov za prireditve, ki jih je organizirala Gimnazija Škofja Loka 

– razstava šolskih publikacij (letopisi, šolska glasila, brošura Obvestila dijakom in druge priložnostne 

izdaje) 

– ponudba šolskega učbeniškega sklada z razstavo aktualnih učbenikov 

Panoje so uredili: Domen Družinec, Rebeka Klemenčič, Maruša Levstek, Sergej Novak in Ana Štritof 

(vsi 2. E). 

 

24. februar 2016: informativni sestanek z zunanjo strokovno delavko, seznanitev s postopkom 

polnopravnega članstva v sistemu COBISS.SI (Julijana Prevc, Jože Bogataj, Andreja Gartner, Marija 

Kokalj Auguštiner; glej zapisnik) 

 

Februar/marec 2016: tretja ura KIZ za 1. letnik (citiranje, oblikovanje seznama literature) 

http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/letosnje-solsko-leto/
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15. marec 2016: izobraževanje – portal dobreknjige.si 

Vrednotenje književnosti v knjižničarstvu in razvoj bralne kulture 

Prvi strokovni torek 

1. Izr. prof. dr. Vanesa Matajc: Trivialna / kvalitetna književnost 

2. Dr. Uroš Grilc: Portali o knjigah, kakovostno vrednotenje založniške produkcije in kulturna politika. 

Primeri evropskih praks in slovenski izziv 

http://www.dobreknjige.si/ 

 

21. marec 2016: obisk predstavnikov desetih središč Unescove mreže ASP projektnih šol. 

Koordinacija in vodenje: ravnatelj Jože Bogataj in pom. ravnatelja Ana Prevc Megušar. 

Na svetovni dan poezije je Gregor Gartner iz 3. c sodeloval z interpretacijo izbora literarnih 

prispevkov naših dijakov z natečaja Urška 2015. 

 

5. april 2016: izobraževanje – portal dobreknjige.si 

Vrednotenje književnosti v knjižničarstvu in razvoj bralne kulture 

Drugi strokovni torek 

1. Prof. dr. Miran Hladnik: Ko že vsak nekaj piše 

2. Aljoša Harlamov: Kako napisati anotacijo 

http://www.dobreknjige.si/ 

 

18. april 2016: zaključek literarnega natečaja Festival mlade literature Urška 2016 – regijsko 

srečanje vseh avtorjev, literarne delavnice in predstavitev izbora avtorskih besedil na javni prireditvi. 

Izid 37. številke revije Sejalec z objavami prispevkov naših dijakov (vseh šestih, ki so se prijavili na 

razpis). 

Za državno srečanje je bilo nominiranih pet gorenjskih avtorjev, med njimi tudi Gregor Rihtaršič  

iz 3. a za epsko pesnitev GORA. Kratko poročilo o srečanju in izboru avtorjev smo prejeli 3. maja 

2016. O Gregorju so zapisali naslednje: 

»Presenečenje letošnjega leta je bila na primer epska pesnitev Gora, ki na svojstven način prepesnj 

uje indonezijsko legendo. Osupljivo ni toliko sporočilo, in sicer, da je ljubezen silnejša od smrti, pač pa 

kozmos jezika in dramaturška preciznost mladega avtorja.« 

 

19. april 2016: izobraževanje – portal dobreknjige.si 

Tretji strokovni torek 

1. Dr. Urška Perenič: Zakaj bi verjeli literarnemu kritiku 

2. Izr. prof. dr. Andrej Blatnik: Specifike slovenskega knjižnega trga, Založniški standardi 

http://www.dobreknjige.si/ 

 

22. april 2016: Dan in Noč knjige 2016: literarni večer dijakov Gimnazije Škofja Loka z gostom 

Matijem Vastlom, dramskim in filmskim igralcem, pod naslovom VSAK POET IMA SVOJ SVET. 

Nadaljevanje prireditve z udeležbo nekdanjih gimnazijk Urške Košir in Katje Kožuh. 

(Več na spletni strani šole v rubriki REPORTAŽE.) 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/ 
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