SODELOVANJE SPLOŠNE KNJIŽNICE IN ŠOL(SK)E
ZA RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI V ČASU
ŠOLANJA IN PROSTEM ČASU
Simpozij Stopimo skupaj za Beremo skupaj! - posvet ravnateljev srednjih šol, Portorož,
20. november 2018

Milena Bon, NUK/CEZAR, bibliotekarska specialistka,
koordinatorica izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic

VSEBINA
1. Pomen in vloga splošne
knjižnice pri razvoju bralne
kulture v družini in vzgojnoizobraževalnih zavodih
2. Možnosti sodelovanja srednjih
šol in splošnih knjižnic
3. Storitev dostopa na daljavo do
informacijskih virov in
elektronskih knjig
4. Pomen uporabe sodobnih
tehnologij za spodbujanje
branja

MREŽA SPLOŠNIH KNJIŽNIC
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MREŽA SPLOŠNIH KNJIŽNIC
OSREDNJE OBMOČNE KNJIŽNICE – 10 OOK
• zagotavljati povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,
• nuditi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja,
• koordinirati zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva
za svoje območje,
• usmerjati izločeno knjižnično gradivo s svojega območja.

23. 11. 2018

Milena Bon, NUK/CEZAR

5

OSREDNJE OBMOČNE KNJIŽNICE - OOK
Natančneje izvajanje določa Pravilnik o osrednjih
območnih knjižnicah (2003), in v okviru
2. naloge: Strokovna pomoč knjižnicam območja:
– sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in
skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za učence in
dijake,
– vsebinsko opredelitev in izbor PROJEKTOV, ki se
izvajajo na posameznem območju ali v vsej državi …

23. 11. 2018
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POMEN IN VLOGA SPLOŠNE KNJIŽNICE
Temeljna vloga: zadovoljevanje potreb uporabnikov po
izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter
razvijanju pismenosti prebivalcev skupnosti:
• vrata do znanja,
• zagotavljajo osnovno podlago učenju od mladosti do
starosti in
• samostojnemu sprejemanju odločitev ter
kulturnemu razvoju posameznika in socialnih
skupin, saj morajo izvajati svoje storitve po načelu
enakega dostopa vsakomur.
23. 11. 2018
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POMEN IN VLOGA SPLOŠNE KNJIŽNICE
•
•
•
•

dobri pogoji in pripomočki za branje in študij,
ustrezna tehnologija in
uporabnikom prilagojen čas odprtosti knjižnice,
vključno z organizacijo posebnih storitev zunaj
prostorov knjižnice za vse tiste, ki je ne morejo
osebno obiskati.
(IFLA/UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah, 1994).
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POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE

• Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige
in druge vire, ki omogočajo vsem članom
šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci
in učinkoviti uporabniki informacij različnih
oblik, formatov in na različnih nosilcih.
• Šolske knjižnice se povezujejo v širšo mrežo
knjižnic v skladu z načeli UNESCO Manifesta o
splošnih knjižnicah.

(pov. po IFLA/UNESCO Manifest o šolskih knjižnicah, 2006)
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POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE
•

Knjižnično osebje podpira uporabo knjig in drugih
informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in
elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva
dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode
dela.

•

Dokazano je, da učenci dosegajo višje nivoje pismenosti,
branja, učenja, reševanja problemov ter informacijske in
komunikacijske spretnosti, kadar knjižničarji in učitelji
delujejo skupaj.

•

Storitve šolskih knjižnic morajo biti enakopravno
zagotovljene vsem.
(pov. po IFLA/UNESCO Manifest o šolskih knjižnicah, 2006)
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DRUŽINSKA PISMENOST
Vse se začne kmalu po rojstvu!
Pomen branja v času porajajoče se pismenosti!
Posredniki: ozaveščeni starši, knjige doma, knjižničarji
… branje, pogovor o prebranem, razlaga.
• sistemsko zagotoviti najširše sodelovanje
• knjižni nahrbtniki, kovčki, bralne poti, bralne značke,
branje za ranljive skupine, medgeneracijsko branje,
branje v naročju staršev, občine, podarjena knjiga
ob rojstvu v nekaterih občinah in projekt NIJZ …

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti: predlog
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BRALNA PISMENOST IN KNJIŽNICE
Za razvoj sistemsko zagotoviti najširše sodelovanje:
• vzgojiteljev, učiteljev, profesorjev na vseh
stopnjah izobraževanja,
• knjižničarjev v vseh vrstah knjižnic, civilno
družbo.

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti: predlog
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POMEN IN VLOGA SK IN ŠK KNJIŽNIC
Knjižnice so tretji prostor, dnevna soba, sidro
skupnosti;
zaupanja vreden prostor za izobraževanje, zabavo,
pobeg in ustvarjalnost.
Obe s kompetentnimi knjižničarji pomagata na vseh
ravneh razvoja in izobraževanja tako otrok kot
mladostnikov:
• različnih vrst pismenosti - predvsem informacijske in
bralne pismenosti ter bralne kulture
• z brezplačnim dostopom mladine do 18 leta do
gradiva in informacijskih virov, tudi na daljavo.
23. 11. 2018
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STROKOVNA PRIPOROČILA IN STANDARDI ZA
SPLOŠNE KNJIŽNICE (ZA OBDOBJE 2018–2028),
2018
Program proaktivne knjižnice v lokalnem okolju:
• Razvoj predbralne pismenosti
• Bralna kultura in bralna pismenost otrok
• Bralna kultura in bralna pismenost mladostnikov
• Bralna kultura in bralna pismenost odraslih
• Pridobivanje znanja
• Informacijsko in računalniško opismenjevanje
• Vključevanje v družbo
• Domoznanska dejavnost
• Informacijsko središče lokalne skupnosti
• Seznanjanje z javnimi zadevami in spremljanje aktualnega
dogajanja v družbi
• Spodbujanje povezovanja ter sodelovalne kulture in ustvarjalnosti v
lokalni skupnosti
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STROKOVNA PRIPOROČILA IN STANDARDI ZA
SPLOŠNE KNJIŽNICE (ZA OBDOBJE 2018–2028),
2018
Bralna kultura in bralna pismenost - ciljna skupina:
mladostniki (okvirno starostno obdobje od 15 do 18 let)

• Zagotavlja raznovrstne bralne vire glede na interese
mladostnikov.
• Zagotavlja pomoč pri uporabi knjižnice in iskanju
knjižničnega gradiva in svetuje pri izbiri in uporabi
gradiva za branje.
• spodbuja različne oblike izmenjave bralne izkušnje,
seznanjanje s sodobnimi kulturnimi tokovi, širi
možnosti za bralčev izbor bralnih virov.

23. 11. 2018
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STROKOVNA PRIPOROČILA IN STANDARDI ZA
SPLOŠNE KNJIŽNICE (ZA OBDOBJE 2018–2028),
2018

• Promovira status branja kot ustvarjalne dejavnosti,
povezane s posameznikovim razvojem.
• Vključuje mladostnike v načrtovanje dejavnosti
(izbor gradiva, oblikovanje prostorov, organizacija
prireditev).
• Spodbuja samostojno ustvarjanje v različnih medijih.

23. 11. 2018
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STROKOVNA PRIPOROČILA IN STANDARDI ZA
SPLOŠNE KNJIŽNICE (ZA OBDOBJE 2018–2028),
2018

Pridobitev (korist) za posameznika, lokalno skupnost,
družbo in državo

• Višja raven osebnega razvoja, višja raven učnih
dosežkov, kakovostno preživljanje prostega
časa, medkulturno razumevanje,
medgeneracijsko razumevanje, višja raven
bralne in drugih pismenosti.

23. 11. 2018
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MLADOSTNIKI DVIG BRALNE KULTURE
✓ Strategija knjižnice za mlade!
✓ Prostori za mlade v knjižnici z najsodobnejšo
informacijsko tehnologijo in udobnimi sedeži.
✓ Bralni klubi, kvizi.
✓ Mojstrovalnice, kreativnice.
✓

Več na: http://www2.siknm.si/popslastice/ in http://www.gkfb.si/za-uporabnike/projekti/370-knjiznepopslastice
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MLADOSTNIKI DVIG BRALNE KULTURE
HTTP://WWW.JAKRS.SI/BRALNA-KULTURA/RASTEM-S-KNJIGO/

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture
Javna agencija za knjigo RS, MK, MIZŠ in ZSK, podpora ZRSŠ,
Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih
pisateljev v sodelovanju s splošnimi knjižnicami in šolami.

• spodbujanje dostopnosti kakovostnega in
izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
• spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in
njihovega obiskovanja splošnih knjižnic ...
23. 11. 2018
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STRATEGIJA ZA RAZVOJ BRALNE PISMENOSTI

Medresorsko usklajena, sprejem na Vladi.
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POMEN UPORABE SODOBNIH TEHNOLOGIJ
ZA SPODBUJANJE BRANJA
•

•
•

Smo priče veliki preobrazbi tradicionalne kulturne
paradigme, ki jo usmerja nova tehnologija in zajema tudi
navade branja in uporabe knjig. Ugotovitve sodobnih
strokovnjakov: z elektronskim komuniciranjem se
spreminja človekova intimna sfera in prihaja do nove
besedilne zavesti.
Branje knjig nam omogoči razširitev horizonta doživetja
in spoznanja, s čimer prestopamo meje lastnega jaza in
razvijamo možnost vživetja v drugega in v drugačnost.
Pomen simbolnega sporočila, ki ohranja pomensko
odprtost in ustvarjalni nagib, nova medijska tehnologija
elektronskega branja nevarno spodjeda in ukinja.

Povzeto po: I g o r Š k a m p e r l e, Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Besedilo je bilo predstavljeno na simpoziju Od klasične do virtualne knjižnice za otroke in mladino, ki je
bil 7. aprila 2015 v MKL (zapis o dogodku je objavljen na str. 66). Dostopno na: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-7V5HOZR1/1b359d28-cfab-4283-97a9-535d32457139/PDF
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MOŽNOSTI UPORABE SODOBNIH
TEHNOLOGIJ ZA SPODBUJANJE BRANJA
NUK omogoča dostop na daljavo do podatkovnih zbirk na
nivoju Slovenije preko 10 OOK:
• zagotavljanje 24/7 dostopa na daljavo do podatkovnih
zbirk,
• združevanje finančnih resorjev za ugodnejši in usklajen
nakup s konzorcijem COSEC/NUK,
• informacijsko opismenjevanje knjižničarjev in
• uporabnikov za učinkovito uporabo elektronskih virov.
Pogoj – članstvo v splošni knjižnici!
do 18. leta brezplačno!
23. 11. 2018
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ELEKTRONSKI VIRI OOK
DOBRE KNJIGE HTTP://WWW.DOBREKNJIGE.SI/
spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo
dobreknjige.si (OOK Koper in Nova Gorica).

Prosto dostopno na spletu

23. 11. 2018
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ELEKTRONSKI VIRI OOK
KAMRA, ALBUM SLOVENIJE WWW.KAMRA.SI

OOK
Celje

Prosto dostopno na spletu
23. 11. 2018

Milena BON, NUK/CeZaR
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ELEKTRONSKI VIRI OOK
BIOGRAFSKI LEKSIKONI

Trenutno po
območjih;
priprava na
nacionalni
ravni:
OOK Kranj
Prosto dostopno na spletu

23. 11. 2018
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OSTALI PROJEKTI OOK ZA RAZVOJ BRALNE
PISMENOSTI IN KULTURE

• Brezplačna medknjižnična
izposoja za končnega uporabnika.
• Koordinacija storitev za ranljive
skupine uporabnikov.
• Razvoj bralne kulture in
spodbujanje bralne pismenosti.
23. 11. 2018
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ELEKTRONSKI VIRI
NUK: DIGITALNA KNJIŽNICA SLOVENIJE - DLIB.SI

Osrednji slovenski spletni portal za dostop do
digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov.
Služi za iskanje, branje in ogled člankov, knjig,
fotografij, plakatov, zvočnih posnetkov, notnega
gradiva, zemljevidov itn., ki izvirajo z območja Slovenije
ter so pomembni za slovensko zgodovino, kulturo in
znanost.
Prosto dostopno na spletu
23. 11. 2018
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ELEKTRONSKI VIRI
COBIB.SI - KATALOG SLOVENSKIH KNJIŽNIC
COBISS+ IN M COBISS
mCOBISS

Katalog več kot 680 slovenskih knjižnic.
Skoraj 5,1 milijona bibliografskih zapisov o
• monografskih publikacijah,
• serijskih publikacijah in
• člankih, predvsem iz slovenskih strokovnih
časopisov.
Vedno več povezav na celotna besedila elektronskih
časopisov in elektronskih knjig.
Prosto dostopno na spletu
23. 11. 2018
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ELEKTRONSKE KNJIGE BIBLOS

izposoja izvirnih slovenskih leposlovnih in strokovnih del ter
del prevedenih v slovenski jezik.
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ELEKTRONSKI VIRI
PORTAL TAX-FIN-LEX
Članstvo v SK in geslo.

Dokumenti z davčnega, finančnega in pravnega področja.
Davčni del prinaša mnenja in članke davčnih svetovalcev,
pojasnila DURS, različne obrazce in povezljivost na pravno
podlago.
Računovodsko-finančni del prinaša nasvete, članke, obrazce
in vzorce za računovodje in finančnike.
Pravni del pa vsebuje veljavno slovensko in evropsko
zakonodajo, odločbe sodišč, vzorce pogodb, tožb, vlog itn.
23. 11. 2018
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Zakonodaja, čistopisi zakonov, sodna praksa, izbrani
komentarji zakonov, strokovna literatura …

23. 11. 2018
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ELEKTRONSKI VIRI
SLOVENSKI GVIN.COM

namenjen iskanju poslovnih informacij podjetij, bilanc,
deviznih in borznih tečajev, novic itn. ter za iskanje in
prebiranje besedil člankov iz nekaterih slovenskih
časnikov in revij …

23. 11. 2018
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ELEKTRONSKI VIRI
EBSCOHOST

Academic Search Complete sodi med največje
multidisciplinarne zbirke: strokovna in znanstvena
literatura, članki z različnih znanstvenih področij:
humanistika, družboslovje, naravoslovje in tehnika in
aktualna dogajanja iz sveta politike, ekonomije, kulture,
tehnologije, zabave itn.
Več kot 17.000 znanstvenih časopisov, revij, magazinov
in celotna besedila člankov iz več kot 8.000 naslovov
časopisov nekaterih založnikov.
23. 11. 2018
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ELEKTRONSKI VIRI
EBOOK ACADEMIC COLLECTION (EBSCOHOST)

Članstvo v SK in geslo.

Več kot 120.000 e-knjig s področij humanistike,
družboslovja, medicine, naravoslovja in tehnike.
Večino knjig si je možno tudi izposoditi na prenosne
naprave kot so: tablični računalniki, namenski bralniki
in/ali pametni telefoni.

23. 11. 2018
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ELEKTRONSKI VIRI
ENCIKLOPEDIJA BRITANNICA
Članstvo v SK in geslo.

Celotna vsebina tiskane izdaje enciklopedije - več kot
108.000 članki, 35.000 slikami, ilustracijami itn.
Poleg še Merriam-Webster's Collegiate Dictionary in
Thesaurus, Year in Review (pregled dogodkov v
posameznem letu), 4.000 video in zvočnih posnetkov,
atlas sveta, časovni trak, celotna besedila 220 klasičnih
del 140 avtorjev, 20 tematsko obdelanih področij,
4.000 citatov slavnih ljudi, osnovne in statistične
podatke o državah sveta, ki jih je možno medsebojno
Milena Bon, NUK/CEZAR
primerjati.

23. 11. 2018
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ELEKTRONSKI VIRI
ZBIRKA PRESS READER
Članstvo v SK in geslo.

Tekoče izdaje več kot 7.000 nacionalnih, regionalnih in
lokalnih časnikov in revij iz Evrope, Azije, Avstralije,
Afrike, Latinske in Severne Amerike (več kot 120 držav
in 60 jezikov): Dnevnik, Večer, Nedeljski dnevnik, The
Guardian…
Branje na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih z
različnimi operacijskimi sistemi (iOS, Android …)
23. 11. 2018
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SMO GENERACIJA, KI BO VIDELA "STARI" IN
"NOVI" SVET
„Morda je najboljši nasvet za mlade, naj ne računajo na eno kariero, pač pa naj

bodo pripravljeni na nenehne spremembe. Kariere in celotne industrije se bodo
namreč pojavljale in izginjale skupaj s tehnološkim napredkom. Pri tem je torej
bolj kot kdaj koli prej pomembno, da imamo dobro in zelo široko izobrazbo.“

! BRALNA
PISMENOST !

! BRALNA
PISMENOST !

! BRALNA
PISMENOST !

! BRALNA
PISMENOST !

Husejnović, Karmelina. (2017). Kaj bomo delali čez 10, 20, 30 let? Roboti vse bolj lahko opravljajo tudi dela, ki so bolj intelektualna. (Foto: iStock). Dostopno na: http://www.24ur.com/novice/znanost-intehnologija/kaj-bomo-sploh-delali.html?m=1&pos=6&ab=1

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti: predlog
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RASTEM Z E VIRI:
PRIMER OOK NOVA GORICA
https://www.youtube.com/watch?v=FOEgTLR_iWs&fe
ature=youtu.be

23. 11. 2018
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Knjižnice predstavljajo podobne vrednote kot gozd: svobodo dihanja in doživljanje
lastnih čustev ter misli in tudi srečanja z drugimi ljudmi.

HVALA za pozornost!
„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)
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