
OBNOVA ŠOLSKE KNJIŽNICE V PERNICI 

Šolska knjižnica že dolgo ne služi le izposoji knjig, ampak se v njej vrši tudi učni proces. Knjižnica 

izvaja svoje poslanstvo, ko postane kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno središče 

šole. Doslej je bila knjižnica stacionirana v majhnem prostoru – kabinetu, kjer je lahko potekala 

le izposoja, učne ure knjižničnih informacijskih znanj pa smo izvajali v učilnicah. Knjižni fond je 

bil zelo skromen in zastarel. S selitvijo knjižnice v večji prostor – učilnico in z namestitvijo novih 

knjižnih regalov so obstoječe knjige zadihale. Večji prostor je kar klical po dodatnih, novih 

knjigah. Nove knjige dostavljamo sproti. Te kar razsvetlijo prostor in si jih učenci v trenutku 

izposodijo. In tudi knjižnične ure lahko sedaj izvajamo tam, kjer je priporočljivo – med knjigami. 

Naša vrednota so zadovoljni uporabniki – zadovoljni učenci. Če so z obnovo knjižnice 

zadovoljni tudi učenci, smo že na pol poti za dosego naših ciljev in poslanstva. Kako nam je 

uspelo, naj povedo vtisi učencev o obnovljeni šolski knjižnici. 

 

»V novi knjižnici nam je 
všeč, da je več prostora 
in tudi večja izbira knjig 
je. Všeč nam je, da nas 
knjižničarka obišče vsak 
teden in nam ni treba 
čakati na potujočo 
knjižnico.« (Rebeka 
Gajšek, Taja Ivančič) 
 
»Imamo zelo lepe in 
zanimive knjige. Naša 
knjižnica je večja in 
imamo več prostora za 
branje. Tišje je kot prej in 
lažje beremo, pa tudi več 
knjig je.« (Maribell 
Zavec) 
 

 

»Da se je knjižnica premaknila, je zelo priročno za mlade, da opazijo knjige in da jih te lahko 

pritegnejo. Knjige nam bodo pomagale razvijati našo domišljijo.« (Neli Kukovič) 

»Dobili smo novo knjižnico. V njej so stare in nove  knjige. Vse so zanimive in sedaj sedijo na 

novih policah. Imamo več prostora, kar mi je zelo všeč. Dobila sem tudi več motivacije za 

branje.« (Lara Pečar) 

Tudi v prihodnje nameravamo slediti razvoju knjižnične dejavnosti v matični in podružnični 

šoli, skrbeli bomo, da bosta knjižnici v obeh enotah primerljivi. Večji prostor v podružnici nam 

nudi to možnost. Veseli smo nove pridobitve. 

 


