
Predstavitev nove šolske knjižnice na 
Podružnični šoli Lavrica

Špela Bešter



OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA
MATIČNA ŠOLA



PODRUŽNIČNI ŠOLI

PŠ LAVRICA PŠ ŽELIMLJE



ŠTEVILO UČENCEV

• ZAVOD OŠ ŠKOFLJICA = 1300 UČENCEV (55 ODDELKOV)

• MATIČNA ŠOLA (OŠ ŠKOFLJICA) = 872 UČENCEV (36 ODDELKOV)

• PODRUŽNIČNA ŠOLA LAVRICA = 409 UČENCEV (17 ODDELKOV)

• PODRUŽNIČNA ŠOLA ŽELIMLJE = 19 UČENCEV (2 KOMBINIRANA ODDELKA)



NOVA KNJIŽNICA NA PŠ LAVRICA
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NOVA KNJIŽNICA NA PŠ LAVRICA



V zavodu OŠ Škofljica sva zaposleni dve
knjižničarki, in sicer:

• ena na matični šoli (OŠ Škofljica)

• pol knjižničarke na PŠ Lavrica in PŠ
Želimlje



Šolska knjižnica podpira tri vogale:

• knjige za knjižnico

• strokovno literaturo za učitelje

• učbeniški sklad

Do nedavnega sta bili knjižnici podprti s programom
WINKNJ, pred kratkim pa smo začeli s prenosom gradiva
v sistem COBISS.

Prenos še traja.



DOSTOPNOST ŠOLSKE KNJIŽNICE UČENCEM

• Knjižnica je učencem dostopna po urniku.

• Letos (zaradi situacije covida 19) to pomeni,
da vsak učenec lahko pride v knjižnico enkrat
tedensko.

• Imamo spletno učilnico šolska knjižnica, ki je
narejena povsem na osebno iniciativo, je pa
velik problem, kako do gradiv v elektronski
obliki.



OBISK ŠOLSKE KNJIŽNICE

• Opažam, da je obisk knjižnice od 1. do 5. razreda pri
učencih pravi dogodek. Radi pridejo v knjižnico, z
veseljem si izposojajo knjige, se pogovarjajo o njih …
To je knjižnična publika, ki bi si jo želel vsak knjižničar.
V tem obdobju tudi dejansko izpolnjujemo naše
poslanstvo – približevanje knjige otrokom.

• Ravno tako je v zadnjem obdobju na razpolago
izjemna količina zares kvalitetnih, zabavnih knjig, ki si
jih učenci zelo želijo.

• Pri učencih iz višjih razredov žal zanimanje za knjige
upada, ker pridejo v ospredje druge vsebine.



TEŽAVE V KNJIŽNICI NA PŠ LAVRICA

• Težava v naši novi knjižnici je, da je glede na število zelo aktivnih
mladih bralcev število knjižnih enot premajhno. Škoda je za to velika,
ker so to ravno tisti učenci, ki še razvijajo bralno kulturo. Želja po
branju je velika, knjig pa ne dovolj.

• Učenci od 6. razreda naprej počasi izgubijo željo po knjigah. Željo
izrinejo elektronski mediji, ki so vedno in povsod na razpolago.

• Naš ravnatelj gospod Roman Brunšek je knjižnici zelo naklonjen, a ima
pri določanju sredstev zvezane roke.



SKLEP

• Na kratko sem predstavila novo šolsko knjižnico na PŠ Lavrica.

• Ugotavljam, da je dostopnost šolske knjižnice glede na razmere covid 19 kar
v redu, bo pa seveda potrebno na tem še delati in situacijo izboljšati.

• Učenci od 1. do 5. razreda so idealni uporabniki naše knjižnice.

• Knjižnica pri njih opravlja pravo poslanstvo, saj jih navaja na bralno kulturo in
življenje s knjigo.

• Problem se začne pri učencih višjih razredov, kjer se pristni stik s knjižnico in
posledično s knjigo porazgubi.

• Eden glavnih problemov naše knjižnice je premajhno število knjig.


	Predstavitev nove šolske knjižnice na Podružnični šoli Lavrica
	Osnovna šola škofljica�matična šola
	PODRUŽNIČNI ŠOLI
	ŠTEVILO UČENCEV
	NOVA KNJIŽNICA NA PŠ LAVRICA
	NOVA KNJIŽNICA NA PŠ LAVRICA
	NOVA KNJIŽNICA NA PŠ LAVRICA
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	DOSTOPNOST ŠOLSKE KNJIŽNICE UČENCEM
	Obisk šolske knjižnice
	Težave v knjižnici na pš lavrica
	sklep

