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…Pravijo, da nikoli ni prezgodaj, da nikoli ni prepozno in vsaki 
čas je ravno pravi za branje,
pogovor in prijetno druženje ob branju… (Jamnik, Perko)

Knjižnice in knjige imajo veliko vlogo pri informacijskem opi-
smenjevanju. V vsakdanjem življenju potrebujemo ogromno 
informacij in pri tem si lahko pomagamo s knjižnim gradivom. 
Cilj vsake knjižnice je uporabnike informacijsko opismeniti. 
Sposobnosti, ki jih uporabniki pridobijo skozi proces, so aktiv-
na uporaba, samostojnost, kritičnost do informacij, ustvarjalno 
razmišljanje. Pomembno je pridobivati informacije iz različnih 
virov in knjižnica je tista, ki mora uporabnike motivirati. Tu pa 
smo pomembni knjižničarji in komunikacija z uporabniki. 
Naloga knjižničarjev je bralno kulturo dvigniti na čim višjo ra-
ven. Trudimo se, da bi učenci radi brali in da bi branje vzljubili.  
Da bi brali za vse življenje.  Ljubezen do knjig moramo privzga-
jati otrokom od rojstva naprej. Če v otroku vzbudimo zanima-
nje za knjigo, bo po njej segel tudi v prostem času. Prav danes je 
to zelo pomembno, saj sta TV in računalniški medij naše otroke 

v veliki meri odrinila od knjige. Knjige so nepopisna zakladnica 
znanja, misli, besed, fantazije, veselja in mogoče tudi žalosti.
Poleg tega, da ima dobra knjiga izobraževalni pomen, lahko za-
gotovo trdimo, da dobra knjiga tudi vzgaja. Otroci se srečujejo 
z različnimi stališči in preko pravljice lahko naš otrok spremeni 
svoje stališče. Pisana beseda tako lahko v otroku vzbuja pozi-
tivna čustva, lahko omogoča spoznavanje samega sebe, spozna-
vanje sočloveka, razumevanje sveta, spoznavanje drugačnega 
načina življenja - takšen način mu lahko približamo prav preko 
zgodbe, pravljice. 
V OŠ Ivanjkovci in Krajevni knjižnici Ivanjkovci  se tega prav 
dobro zavedamo in na vzpodbude ravnateljice Nade Pignar ve-
liko pozornost namenjamo branju.
Učenci ob knjigi razvijajo in bogatijo govor, svoje mišljenje 
in inteligenco. Razvijajo svojo domišljijo in to jih spodbuja k 
različnim oblikam ustvarjalnosti. Kot knjižničarki sva združili 
moči obe knjižničarki, Brigita Fridl kot šolska knjižničarka in 
Leonida Šumenjak, knjižničarka Krajevne knjižnice Ivanjkovci. 
Začutili sva, da naju povezujejo podobne stvari. Veseli naju delo 
z otroki. Obe radi bereva in misli o prebranem deliva z drugimi. 
Obe radi preživljava čas z učenci. 
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Ko prijateljski odnos dvigne sodelovanje 
na novo raven



Zavedava se, da je ključnega pomena komunikacija in moti-
vacija. Pri komuniciranju moramo biti prilagodljivi, uvidevni, 
rahločutni, čustveni, odločni, dobri poslušalci, znati se moramo 
vživljati v ljudi, topli, razumevajoči, samozavestni, domiselni. 
Biti moramo prijazni, se znati nasmejati, pomagati učencem, 
skupaj z njimi delati in se veseliti, jih znati pohvaliti in spodbu-
jati, motivirati. V OŠ Ivanjkovci se trudimo na različne načine 
motivirati učence. 
Organizirali smo Bralnice s Tilko Jamnik. Našim učencem je 
povedala, da najraje na svetu bere in motivira druge za branje. 
Pravi, da povprečno prebere eno knjigo na dan. Branje je uče-
nje, da pridemo do poklica, kasneje pa svoje znanje nadgraju-
jemo in se nenehno izobražujemo. Rada bere leposlovje, ker to 
učinkuje z estetskimi prvinami, prinaša izkušnje, modrosti dru-
gih piscev, branje nas ponese v druge svetove. S spoznavanjem 
zgodb drugih rešujemo lastne težave. Poudarja glasno branje v 
družini, kar njej velja kot dajanje ljubezni. 
Učenci od 6. do 9. razreda so se v knjižnici srečali s Sašo Pavček, 
katera jim je z igralskim nastopom predstavila svoja dela. Uži-
vali smo v poslušanju, njenem nastopu, njeni pozitivni narav-
nanosti. Navdušeni smo bili nad njenim deklamiranjem svojih 
del, katera vse zna na pamet. Pravi, da moramo verjeti vase, biti 
pozitivni, samozavestni in uživati v tem, kar delamo. Bilo je pri-
jetno druženje, ki nam bo še dolgo ostalo v spominu. 
Ko skupaj združiva moči obe knjižničarki, pa otroke povabiva 
v svet pravljic. Vsak teden v knjižnici preberemo pravljico, se o 
njej pogovarjamo, vživljamo v junake, podoživljamo dogajanje, 
iščemo sporočilo, se pogovarjamo o tem, komu bi knjigo pri-
poročali, kako bi pripravili reklamo za knjigo. Zgodbe izbirava 
glede na letni čas, na aktualne dogodke in praznike ter na želje 
učencev. Po pogovoru pa sledi ustvarjanje na prebrano. Učen-
ci ustvarijo prekrasne izdelke, kateri krasijo šolo, potem jih pa 
z veseljem odnesejo domov, da jih pokažejo svojim staršem. 
Ustvarili smo duhce, pajkove mreže, svoje male knjige. Ob pre-
biranju zgodbe Angelček brez perutničk smo ustvarili angelčke, 
ki so polepšali domove naših otrok.
V zimskem času so izpod naših rok nastale ptičje hišice, ptički, 
snežaki, božični okraski. Ob valentinovem smo z učenci brali 
zgodbe na temo ljubezni, prijateljstva, zaupanja. Ustvarili smo 
rože in magnetke v obliki srčka kot drobna darilca za tiste, ki 
nam veliko pomenijo. Po prebrani knjigi Zelo lačna gosenica so 
učenci od 1. do 3. razreda  ustvarili gosenico, ki ima natančno 
sto nog. Verjemite, nekega dne bo iz gosenice nastal čudovit pi-
san metulj. In verjemite, da vsi z majhnimi koraki iz gosenic 

postajamo metulji. V času pusta pa smo seveda ustvarjali pustne 
šeme, s katerimi prinašamo smeh in s smehom pomlad.
V decembrskem času sva otrokom v knjižnici pričarali novo-
letno vzdušje in predstavili kamišibaj Vranček Razputin. Vsak 
dan je v knjižnici svoje zveste bralce čakala smrečica preseneča-
nja. Mogoče jo naslednje leto najdete tudi vi. V knjižnici prip-
ravljava tematske razstave in skupaj z učenci kotičke za branje. 
Tako smo imeli kotiček za uganke, pa vse knjige o Bertiju – Rad 
berem Bertija. Pa ti? Pa kotiček s stripi, pa seveda vedno aktual-
na Desa Muck in njene Anice.

Verjemite, knjige nam velikokrat odpirajo možnost za med-
sebojno komunikacijo. Odprimo torej otrokom vrata v svet 
branja.


