
DELO STAROLOŠKE ŽUPNIJSKE KNJIŽNICE V LETU 2014 

 

Če sem v lanskem poročilu o delu knjižnice napisala, da še komaj kakšno knjigo »stlačimo« v 

knjižno polico, bom za preteklo leto rekla, da sedaj že to ni več mogoče. Knjižnica je podobna 

natlačenemu skladišču, postaja nepregledna in za bralca najbrž neprivlačna. 

Obsojeni smo na čakanje na boljše čase, ko se bo pokazala kakšna možnost preselitve knjižnice.  

Zaenkrat pa bomo najbrž morali knjige skladiščiti v škatle. 

 

Na novo smo vpisali 260 knjig, ob koncu leta je bilo v inventarno knjigo vpisanih 10.670 knjig. 

Obiskalo nas je 618 bralcev, ki smo jim izposodili 2225 knjig, 42 VD in CD.  

Vpisalo se je 8 odraslih bralcev. Knjižnica je lani prejela 151 knjižnih darov. 

 

Razveseljiv je podatek o nedeljskem obisku pravljičnih srečanj, udeležili so se jih je kar 304  

otroci. Srečevanja staršev in otrok po 9. maši so zelo priljubljena. Medtem, ko otroci poslušajo 

pravljice, se starši v sosednjem prostoru pogovarjajo, izmenjujejo izkušnje, komentirajo in podobno. 

Ta nedeljska srečanja kaže ohraniti tudi v bodoče, saj se tako otroci kot starši navajajo na knjižnico, 

med seboj bogatijo prijateljske odnose, skratka počutijo se dobro kljub prostorski stiski. 

Sicer pa opažam, da otroci vedno manj zahajajo v knjižnico, kar je pripisati skromni knjižni zalogi, 

posebno manjkajo knjige za starejše otroke nad 10 let. Tudi med odraslimi bralci je veliko takih, ki 

so se sicer vpisali kot člani, pa so po nekaj obiskih prenehali z izposojo gradiva. 

Po drugi strani pa se je nekaj bralcev tako navadilo na knjižnico, da so postali res zvesti obiskovalci. 

Med izposojenim gradivom je največ družboslovnega in aktualno političnega ter zgodovinskega 

čtiva, sledi slovensko leposlovje, otroške knjige, versko čtivo, umetniška dela, psihološke razprave,  

knjige o katehezi, vzgoji, medicini, etnografiji, domoznanstvu in podobno. 

 

Še vedno se nekateri kateheti trudijo s Slomškovo bralno značko. Opažam, da se ob močnem 

angažmaju kateheta tudi otroci bolj navdušijo za branje. Vsekakor bi pri tej akciji spodbujanja 

branja knjig lahko naredili veliko več kot smo doslej. Za zgled bi si morali vzeti nekatere druge 

župnije. V šolskem letu 2013/14 so pri Slomškovi bralni znački sodelovali učenci 1., 3., 4., 5. 

razreda. Vseh sodelujočih učence je bilo 44, prebrali so 65 knjig. Prejeli so: 5 zlatih in 39 ostalih  

priznanj. 

 

Za obdelavo knjižnega gradiva še vedno uporabljamo računalniški sistem SAOP, ki so ga nekoč 

uporabljale vse šole. Za prehod v sistem COBISS bi morali nabaviti močnejši računalnik in gradivo 

prenesti v ta sistem. Za evidenco gradiva vsako leto natisnem inventarni seznam knjig, listkovnega 

kataloga ne delam. 

Evidenco periodike izvedemo v začetku leta za preteklo leto. 

Knjižnica deluje po ustaljenem prvotnem urniku ob torkih in ob nedeljah. Če ne bo kmalu kakšnih 

bistvenih sprememb, bo začela stagnirati. 

Poleg prepotrebnega prostora bi nujno potrebovala tudi nove sodelavce, ki bi bili pripravljeni z 

veseljem sprejeti volontersko delo z bralci in knjigami. 

Še naprej vabim vse prifarske ljubitelje knjig, da nas obiščejo in pokukajo med knjižne police, kjer 

se nahaja marsikaj zanimivega in je vredno prebrati! 

 

 

V Stari Loki, 15. januarja 2015 

Ana Florjančič 


