
Avtor ilustracije: Matija Medved, ambasador NMSB 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovane ravnateljice, učiteljice, knjižničarke, vzgojiteljice, mentorice branja, 

cenjeni ravnatelji, učitelji, knjižničarji, vzgojitelji, mentorji branja! 

 

Lepo vas prosimo, da tega sporočila ne izbrišete takoj.  

 

Verjamemo, da so vaši elektronski naslovi te dni polni zelo različnih ponudb, kako dopolniti učni program in 

kaj še dodatnega ponuditi vašim učencem. Res je. Tudi naše sporočilo je takšne narave.  

A naša ponudba šole, vrtca ali staršev otrok res skoraj nič ne stane.  

Vabimo vas v knjižnico. Tisto v neposredni bližini šole ali vrtca. 

Zakaj? Ker je zakonodaja določila, da je članstvo za otroke in mladostnike do 18. leta  

v slovenskih splošnih knjižnicah brezplačno.  

In še zakaj? Ker so prav tako brezplačne različne oblike bibliopedagoških dejavnosti,  

ki jih knjižničarji pripravljamo za najmlajše in malo večje prebivalce našega okoliša.  

Pridite na obisk v knjižnico s svojim razredom ali na obisk povabite knjižničarko, knjižničarja. 

 

Tako bodo k vam prišle informacije o novih knjigah, navodila za pametno uporabo pametnega telefona pri 

rezervaciji knjig, nasveti, kako si pomagati pri pripravi referata s podatkovnimi bazami,  

ki jih knjižnice ponujamo (in so prav tako relevanten vir), ter tudi kakšen trik o pravilnem citiranju.  

Za vsako triletje se v vaši splošni knjižnici najde kaj koristnega in uporabnega. Tudi za tiste, ki šele delajo 

prve korake po poti in na poti v svet besed. 

 

V Sloveniji imamo zelo razvejano mrežo splošnih knjižnic. V letu 2017 so slovenske splošne knjižnice 

izvajale dejavnost v 274 krajevnih knjižnicah, na 97 postajališčih premičnih zbirk ter z 12 bibliobusi, ki so 

se ustavljali na 726 postajališčih. Zagotovo je v bližini vaše šole ali vrtca kakšna knjižnica, njena ponudba 

pa le za klic ali elektronsko sporočilo oddaljena od vas. 

Ne odlašajte. Pokličite takoj in se dogovorite za srečanje: 

http://zdruzenje-knjiznic.si/sistem-splosnih-knjiznic/mreza-splosnih-knjiznic/ 

 

Prosimo pa vas tudi, če lahko informacijo o brezplačnem članstvu v splošni knjižnici za otroke posredujete 

tudi staršem na prvem, drugem, tretjem roditeljskem sestanku ...  

Za to smo vam res hvaležni. 

 

Veselimo se vseh sodelovanj in povezovanj in vas lepo pozdravljamo! 

Knjižničarke in knjižničarji slovenskih splošnih knjižnic 

 

https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/
http://zdruzenje-knjiznic.si/sistem-splosnih-knjiznic/mreza-splosnih-knjiznic/

