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DELAVNICE IN DOGODKI

  za osnovne in srednje šole



Komu so delavnice in dogodki namenjeni?

Prva triada osnovne šole

Druga triada osnovne šole

Tretja triada osnovne šole

Srednja šola
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Krogci vam 
pomagajo pri 

hitrejšem pregledu in 
izboru delavnic.

Zakaj sodelovanje 
med šolo in 
splošno knjižnico?



Številni uporabniki šolskih 
knjižnic so tudi uporabniki 

splošnih knjižnic.

Splošna knjižnica ponuja 
učencem množico storitev 
in informacij v digitalni in 

tiskani obliki.

V Goriško knjižnico 
je bilo v letu 2017 

včlanjenih več kot 72% vseh 
osnovnošolcev iz 6 občin 

na območju delovanja 
knjižnice.

22% 
članov Goriške 

knjižnice je 
osnovnošolcev.

Splošna knjižnica 
odlično dopolnjuje 

storitve šolskih knjižnic, 
saj je odprta tudi 

popoldan in ob sobotah.

Polovica prebivalcev EU 
ima malo oz. nima spretnosti 
za delo z računalniki in pri 

iskanju po internetu. Hkrati pa 
je v EU kar 90% delovnih mest, 
ki od zaposlenih zahtevajo te 

spretnosti.



Uvod
Goriška knjižnica Franceta Bevka že vrsto let pripravlja in izvaja programe, ki 

so namenjeni posameznim skupinam osnovnošolcev in srednješolcev. Obiski 

šol so v knjižnici zelo pogosti in trudimo se, da bi učenci in dijaki ob vsakem 

obisku spoznali nekaj novega in koristnega. 

Tako smo skozi leta pripravili in izvedli različne delavnice po meri posameznih 

skupin. V pričujoči publikaciji smo jih zbrali z namenom, da jih ponudimo tudi 

vsem šolam, saj  so se izkazale kot zanimive in poučne. 

Brošura je namenjena učiteljem osnovnih in 
srednjih šol, kot pomoč pri načrtovanju obiskov 
naše ustanove in pripravljanju vsebin učnih ur za 
izvajanje pouka.

Sodelovanje med šolami in splošnimi knjižnicami je v času množice informacij 

izredno pomembno. Različne raziskave kažejo, da imajo otroci pri selekciji in 

kritični oceni informacij, ki jih najdejo (predvsem na spletu), težave in naša 

naloga je, da jih pri tem vodimo in jim pomagamo. 

Splošne knjižnice so lahko odlična dopolnitev šolskim knjižnicam, saj so 

dostopne tudi v popoldanskem času, nekatere njene storitve preko spleta pa 

tudi nepretrgoma in to kar od doma.

Ko otroke navajamo na uporabo kvalitetnejših 
virov, dosežemo da jih prej prepoznajo, uporabljajo 
ter posledično bolj kritično razmišljajo.



Delavnice
Delavnice so 

namenjene bogatitvi in 
dopolnjevanju učnih vsebin. 

Med seboj jih je mogoče 
kombinirati in prilagajati glede na 

učne potrebe in učni načrt.



Domoznanstvo 
Na oddelku za domoznanstvo se ukvarjamo z zbiranjem gradiva za proučevanje, raziskovanje in opisovanje vseh 
področij človekovega ustvarjanja na Goriškem območju. Že od vsega začetka zbiramo gradivo, ki proučuje in 
opisuje posamezne kraje na območju naše knjižnice. Sem uvrščamo tudi publikacije, ki jih pripravljajo šole in druge 
institucije.

Vir: Bibliotekarski term
inološki 

slovar - Ivan Kanič, Zvonka 

Leder, M
ajda Ujčič, Polona Vilar, 

Gorazd Vodeb

Delavnica:

SLOVENSKI PRVOTISKI: 
Si želite slovenske prvotiske ogledati v originalu?

Vsebina: Predstavitev originalnih starejših tiskov in faksimiliranih izdaj slovenske književnosti ter spomenikov 

slovenskega jezika (protestantika, barok in razsvetljenstvo, prve izdaje slovenskih klasikov). Skozi stare tiske bomo 

prikazali, kako rokujemo z gradivom in kako hranimo starejše in antikvarne izdaje. Prikazali 

bomo razliko med originalom in faksimilom, razliko med pergamentom in papirjem. Gradiva 

za predstavitev pripravimo po vaših željah.

Udeleženci: zadnja triada

Čas: 1–2 šolski uri

Izvajata: Irena Tul, Breda Seljak

Kontakt: irena.tul@gkfb.si
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Domoznanstvo 

je raziskovanje, 

proučevanje domačega 

kraja, pokrajine z 

različnih vidikov.

https://www.termania.net/slovarji/85/bibliotekarski-terminoloski-slovar?query=domoznanstvo&SearchIn=All
https://www.termania.net/slovarji/85/bibliotekarski-terminoloski-slovar?query=domoznanstvo&SearchIn=All
https://www.termania.net/slovarji/85/bibliotekarski-terminoloski-slovar?query=domoznanstvo&SearchIn=All
https://www.termania.net/slovarji/85/bibliotekarski-terminoloski-slovar?query=domoznanstvo&SearchIn=All


Časopisni oddelek
Na časopisnem oddelku hranimo bogato zbirko časopisov in revij v različnih jezikih. Velik del gradiva predstavljajo lokalni starejši in 
novejši časopisi z Goriškega območja. Poleg aktualne zbirke časopisov in revij hranimo številne starejše časopise (npr. Kmetijske 
in rokodelske novice, Ljubljanski zvon, Slovenski poročevalec, Goriška straža idr.). 

Učenci nimajo razvitih spretnosti za uspešno uporabo informacij s spleta.
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Delavnica:

ČASOPISNA BRSKALNICA: 
Ali znaš guglati tudi po časopisih in revijah?

Vsebina: Iskanje informacij v časopisju se zelo razlikuje od tistega v knjigah ali na spletu. Zato 

bodo učenci na začetku spoznali, kako so časopisi in revije sestavljeni (številčenje, kako se 

po njih išče, kako se navaja članke …). Sledil bo praktični del, kjer bodo otroci izpolnjevali 

vprašalnik na podlagi vnaprej pripravljenih revij in časopisov (prilagojene starostni skupini). Na 

koncu bomo skupaj pregledali rešitve. 

Udeleženci: učenci OŠ

Čas: 45 min

Izvajata: Franka Koren, Irena Troha Jejčič

Kontakt: franka.koren@gkfb.si



Delavnica:

DEŽELA PRAVLJIC 

Vsebina: V posebnem ambientu pravljične sobe otrokom preberemo pravljico, ki jo lahko 

predhodno izberemo v dogovoru z učitelji. V nadaljevanju se z otroki o prebranem 

tudi pogovarjamo ter pri tem uporabimo različne učne pripomočke. Te predhodno 

pripravimo in se navezujejo na temo obravnavane pravljice.

Udeleženci: učenci prve triade

Čas: 30 min

Izvajata: Emanuela Blažko Kalin, Manja Pergar

Kontakt: emanuela.blazko@gkfb.si

Pravljična soba
Pod nogami mehka trava, za stol cvetlice, nad glavo zvezdnato nebo, v zraku pa tisoč pripovedi … 
To je naša dežela pravljic.
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Pravljice sporočajo, da je 

vsakemu dosegljivo prijetno, 

uspešno življenje – če se otrok 

ne izmika tveganim bojem, brez 

katerih ne more doseči prave 

identitete.

Vir: Bettelheim
, B. (1999). Rabe 

čudežnega : o pom
enu pravljic.



Delavnica:

KNJIŽNICA NA KOLESIH

Vsebina: Na bibliobusu lahko v sodelovanju z učitelji organiziramo različne aktivnosti, kot so: »Potujoča pravljica«, 

ustvarjalna delavnica za manjšo skupino, ogled bibliobusa in predstavitev potujoče knjižnice ter zaključek bralne 

značke (ura pravljice in/ali predstavitev PK).

Udeleženci: učenci prve triade

Čas: po dogovoru

Izvaja: Urška Magajne

Kontakt: urska.magajne@gkfb.si

Potujoča knjižnica
Z barvitim bibliobusom obiskujemo že 56 različnih krajev, med katerimi sta dva tudi v zamejstvu. Srečanje s knjižnico na kolesih 
je vedno zanimiva in prijetna izkušnja. 
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Eksplozija kreativnosti.

Delavnica:

MOJSTRUJEMO

Vsebina: Delavnice za organizirane skupine v Mojstrovalnici oblikujemo v sodelovanju z 

učitelji. Ob vsakem obisku udeležencem najprej predstavimo naprave v Mojstrovalnici in 

njihovo delovanje. Otroci lahko samostojno uporabljajo 3D svinčnike in izdelujejo predmete 

po lastni izbiri. Lahko pa učitelj določi temo, tako da se na delavnici izdeluje in tiska 

namenske predmete.

Udeleženci: učenci OŠ in dijaki

Čas: 120 min/po dogovoru

Izvajajo: Kristina Hoffmann, Matej 

Blažko, Aljoša Križaj, Saša 

Vidmar

Kontakt: sasa.vidmar@gkfb.si

Mojstrovalnica 
Mojstrovalnica uporabnikom omogoča, da se seznanijo in uporabljajo sodobno 3D tehnologijo (3D tiskalnik, 3D skener, 3D svinčnik) 
ter z inovacijo »Tihi glasbeni studio OLLO«. Z njim glasbo ustvarjamo tako, da pri tem ne motimo drugih.

OŠ
1-3

OŠ
4-6

OŠ
7-9

SR.
Š

30% slovenskih delodajalcev trdi, da težko pride do kadra z ustreznimi digitalnimi spretnostmi. 

Vi
r: 

w
w

w.
pu

bl
ic

lib
ra

rie
s2

02
0.

eu



Delavnica:

ZNANA IMENA MOJEGA KRAJA

Vsebina: Med prebivalci posameznega kraja so vedno tudi taki, ki so pomembno pripomogli k razvoju in 

prepoznavnosti kraja. Osebe so lahko z zelo različnih področji (kultura, šport, gospodarstvo ipd.). Velikokrat imajo 

učenci nalogo, da o njih napišejo življenjepis. Zakaj ne bi teh zapisov objavili na portalu Primorci.si? Pod 

našim vodstvom se učenci seznanijo s pripravo in vnašanjem vsebin v spletne obrazce.

Udeleženci: učenci zadnje triade

Čas: po dogovoru

Izvajata: Polonca Kavčič, Saša Vidmar

Kontakt: polonca.kavcic@gkfb.si

Primorci.si
Spletni biografski leksikon o osebnostih, ki so rojene na Primorskem, so tukaj živele ali se šolale, predvsem pa so s svojim 
delom zaznamovale razvoj pokrajine v zgodovini in sedanjosti.
Pomembno je, da omenjeni spletni leksikon, česar za nekatere druge spletne zbirke ne bi mogli trditi, ponuja le preverjene informacije, 
navaja zanesljive vire, avtorji zapisov pa za pravilnost jamčijo s svojim dobrim imenom. (Danila Zaletel, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija)
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Noben velik 

človek ni žive
l 

zastonj. Svetovna 

zgodovina je le 

življe
njepis velikih ljudi. 

Thomas Carlyle



Kamra
Vsebine lokalnega pomena so predstavljene v digitalni obliki preko svetovnega spleta. Predstavljene so kot zgodbe, s spremnimi 
besedili ter pripadajočim slikovnim gradivom. Na portalu spoznavamo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v 
interesu lokalne skupnosti.
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Delavnica:

OBUDIMO NAŠO PRETEKLOST

Vsebina: Ponujamo delavnico, s katero se učenci seznanijo s strukturo spletnih portalov in oblikovanjem ter 

vnašanjem besedil in multimedijskih elementov. Delavnico lahko izvedemo ob zaključku šolskega projekta, ki 

obravnava lokalno tematiko. Otroci lahko zgodbe, pod našim vodstvom, sami vnašajo in tudi objavljajo.

Udeleženci: učenci zadnje triade, manjše skupine

Čas: po dogovoru

Izvaja: Saša Vidmar, Polonca Kavčič

Kontakt: sasa.vidmar@gkfb.si



Rastem z e-viri
Projekt je namenjen spodbujanju uporabe kakovostnih e-virov, ki jih Goriška knjižnica brezplačno 
ponuja svojim članom. Nastal je v naši knjižnici in je eden iz med najuspešnejših projektov. Kot 
kakovostnega so ga prepoznali na nacionalnem nivoju, saj ga po našem vzoru izvajajo tudi druge 
slovenske splošne knjižnice. Predstavili smo ga tudi že v tujini.
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Delavnica:

RASTEM Z E-VIRI

Vsebina: Vsebino delavnic pripravimo v sodelovanju s posameznim učiteljem na podlagi učne snovi, ki jo učenci/

dijaki v okviru določenega predmeta obravnavajo. Učenci aktivno spoznavajo osnove iskanja po bazah podatkov 

(dLib, Kamra, Primorci.si, Encyclopedia Britannica, Cobiss ...). Učijo se razlikovati 

med verodostojnimi in manj verodostojnimi e-viri, prepoznavati lažne novice, 

dotaknemo se tudi osnov navajanja e-virov. 

Udeleženci: učenci od 5. razreda naprej

Čas: po dogovoru 

Kraj: šolske računalniške učilnice, Goriška knjižnica (manjše skupine)

Izvaja: Saša Vidmar, Polonca Kavčič

Kontakt: sasa.vidmar@gkfb.si

Vir: Novljan, S. (2002). 

Inform
acijska pism

enost.

Informacijska pismenost 

je splošno opredeljena 

kot sposobnost opredelitve 

informacijske potrebe, pridobivanja, 

vrednotenja in uporabe informacij iz 

različnih virov. Vključuje razumevanje 

in ustvarjalno uporabo informacij, 

posredovanih tudi s sodobno 

računalniško, komunikacijsko in 

reprodukcijsko tehnologijo. 



Dogodki, ki 
jih izvajamo v 
sodelovanju 
s šolami.

Rastem 
s knjigo 

V okviru projekta Rastem s knjigo se 

sedmošolci in dijaki prvih letnikov seznanijo 

z najbližjo splošno knjižnico.  Ogledi so v 

dopoldanske času, trajanje pa prilagodimo 

željam posamezne šole. Učenci/dijaki med sprehodom po knjižnici spoznajo zgodovino knjižnice, prostore knjižnice, 

posamezne oddelke, različne vrste gradiva itd. Predstavimo jim dogodke, ki jih organiziramo in jih seznanimo s 

potekom dela v knjižnici. Obiščemo tudi potujočo knjižnico, če ni na terenu. Ob koncu druženja vsak sedmošolec/

dijak  prejme svoj izvod knjige, ki je izbrana v projektu Rastem s knjigo, po želji pa si lahko ogledajo tudi predstavitveni 

film o tej knjigi.
  

Kontakt za OŠ: manja.pergar@gkfb.si

Kontakt za SŠ: kristina.hoffmann@gkfb.si

„Branje nas 
osvobaja, prestavi 

nas od branja knjige k 

branju sebe in življenja 
na splošno.“
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POPslastice

POPslastice so namenjene mladostnikom. Ob srečanju 

in klepetu z različnimi gosti, znanimi osebnostmi, »želimo 

na zabaven, aktualen in kvaliteten način promovirati in 

širiti bralno kulturo, skozi knjigo širše kulturno povezovati 

in izobraževati, spodbujati in oblikovati vseživljenjske bralne 

navade, spodbujati kritično mišljenje ter zagotoviti višjo bralno 

sposobnost mladih.« (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto)

POPslastice organiziramo štirikrat letno ob 13. uri v Goriški knjižnici. 

Vsebine so primerne za učenje višjih razredov osnovnih šol in dijake 

srednjih šol. Do sedaj so svoje izkušnje z nami delili Dejan Zavec, Lado 

Bizovičar, Jonas Žnidaršič, Vid Valič, Ivan Mitrevski in Marko Bratuš.

Kontakt: polonca.kavcic@gkfb.si

Literarni in likovni natečaji

V okviru mladinskih dejavnosti in drugih 

projektov večkrat organiziramo literarne 

in likovne natečaje. K sodelovanju povabimo 

vse osnovne in srednje šole. Najboljša dela po 

mnenju strokovne komisije tudi nagradimo.

Kontakt: lara.konjedic@gkfb.si
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Bralnice pod slamnikom
 
Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom je bil prvič 

organiziran leta 2011 kot prvi tovrstni festival v Sloveniji. 

Goriška knjižnica kot soorganizatorka festivala sodeluje že 

od leta 2015. Projekt je namenjen predšolskim otrokom, 

učencem in dijakom. Ti se dalj časa pripravljajo na srečanje 

z domačim in tujim avtorjem, ki ga ob zaključku leta 

gostimo v naši knjižnici. Bralnice temeljijo na strpnosti, 

sprejemanju drugačnosti in medgeneracijskem 

povezovanju.

Kontakt: lara.konjedic@gkfb.si

Krajevne knjižnice

Goriška knjižnica ima v različnih krajih na 

svojem območju delovanja sedem krajevnih 

knjižnic, ki imajo krajši urnik. V krajevnih 

knjižnicah Branik, Prvačina in Solkan, se 

lahko dogovorite za ogled.

Kontakt Solkan: anita.komel@gkfb.si

Kontakt Branik in Prvačina: 

alenka.purkart@gkfb.si
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SEZNAMI BRALNIH ZNAČK
Zelo smo veseli, če nam osnovne šole 

posredujejo sezname za slovensko in 

angleško bralno značko za vse razrede. 

Tako lažje nabavljamo gradivo ter 

pomagamo uporabnikom, ki si gradivo 

izposojajo v naši knjižnici. Sezname lahko 

pošljete na spodnji kontakt. 

Kontakt: lara.konjedic@gkfb.si

RAZSTAVNI in 
PRIREDITVENI PROSTORI

Goriška knjižnica šolam brezplačno nudi 

razstavni prostor, kjer lahko predstavite delo 

šole in učencev.

Prav tako lahko v dvorani oz. »pri klavirju« 

izvajate lutkovne, glasbene in gledališke 

prireditve.

Kontakt: tina.podgornik@gkfb.si

Kaj vam še nudimo...
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VODENI OGLEDI
Oddelke in delo knjižnice 

lahko učenci spoznajo tudi 

pod vodstvom knjižničarke 

Oglede časovno in vsebinsko 

prilagodimo starosti otrok. 

Lahko jih kombiniramo z 

drugimi dejavnostmi knjižnice. 

Kontakt: breda.seljak@gkfb.si

Pri otrocih, ki berejo psu, je pogosto opazen napredek na mnogih področjih. Postanejo boljši bralci, pozabijo na svoje omejitve pri branju, prebrano besedilo lažje razumejo in se o njem pogovarjajo. 
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BEREMO S TAČKAMI
Tačke pomagačke pomagajo 

otrokom, ki imajo težave z branjem. V 

Društvu Tačke pomagačke so licenčni 

program R.E.A.D. poimenovali Beremo 

s tačkami, ki ga gostimo v Goriški 

knjižnici. Izvajajo ga terapevtski pari 

(psi s svojimi vodniki), ki so za to delo 

še dodatno usposobljeni. V družbi psov, 

ki kot poslušalci ne kritizirajo, je branje 

vznemirljivo in nekaj posebnega. Delavnica 

je primerna za otroke od 6. do 11. leta starosti.

Kontakt: jana.movja@gkfb.si
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Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 4
5000 Nova Gorica

T. 05 / 330 91 00
E. goriska.knjiznica@gkfb.si
W. www.gkfb.si
F. www.facebook.com/Goriska.Knjiznica
P. www.pinterest.com/gkfbng/

DELAVNICE IN DOGODKI za osnovne in srednje šole
Delimo znanje, da mladi lažje dosegajo sanje.

Izdala: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Uredila: Saša Vidmar
Fotografije: arhiv Goriške knjižnice, Rok Bezeljak
Oblikovanje: GAF lab, Rok Bezeljak
Tisk: IZI print d. o. o.
Število izvodov: 300 izvodov
Zbirka: Publikacije Goriške knjižnice; 29

Nova Gorica, september 2018

Kontakti in 
dodatne 
informacije

Nasmejana 

ekipa vas 

pričakuje!



Dober bralec 

je širok človek in 

nima toliko stereotipov kot 

nekdo, ki ne bere, nima toliko 

predsodkov, neprimerno bolj 

svobodno se giblje skozi ta svet, 

ker leti na krilih knjig – 

tu pa ni omejitev. 

Manca Košir


