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I. UVOD 

Knjižnica kot tretji prostor, prostor med delom in družino, dnevna soba mesta, kulturno 

središče in stičišče,.. vsi ti mnogi izrazi označujejo širino in obseg dejavnosti knjižnice kakor 

tudi razpon uporabnikov knjižnice vse od zgodnjega otroštva do tretjega življenjskega  

obdobja. Knjižnica vzpostavlja z uporabnikom osebni, dinamičen, dolgotrajen, 

vseživljenjski odnos. Uporabniki imajo možnosti kakovostnega  preživljanja prostega časa, 

učenja, druženja, iskanja informacij, koristnih za življenje in delo. Skozi branje, pogovore o 

literaturi in ustvarjalcih, na predavanjih, delavnicah, bibliopedagoških urah, bogatijo svoje 

znanje, bodisi z izposojo gradiva, z aktivno udeležbo ali uporabo možnosti, ki jih omogoča 

oddaljen dostop do digitalnih vsebin, katalogov in drugega. Skozi vse te vloge se poleg 

ekonomske vrednosti, kaže družbena vrednost knjižnice, ki ga zagotavlja prostor 

ustvarjanja odprtega dialoga, uresničevanja novih zamisli in kreativnosti ter krepitev 

notranjega potenciala veščin, znanja in spretnosti vsakega uporabnika. Knjižnica je 

dostopna in odprta vsem družbenim skupinam skoraj vse dni v letu, omogoča socialno 

vključenost in aktivno državljanstvo. Dejavnost knjižnice vpliva na široko področje 

socialnih, kulturnih, izobraževalnih, intelektualnih, zgodovinskih in drugih kompetenc 

posameznika, na kakovost življenja posameznikov in skupnosti, skozi to pa na izboljšanje 

medčloveških odnosov, socialno vključenost  ranljivih skupin, boljšo informacijsko 

pismenost in bralne sposobnosti. Izolska knjižnica že dolgo vrsto let omogoča prebivalcem 

Izole dodano vrednost – neformalno izobraževanje odraslih preko vključevanja v dejavnosti 

študijskih krožkov, Središča za samostojno učenje (v Sloveniji jih je 33, od njih sta le dve v 

knjižnicah, in sicer v ljubljanski in izolski) kot tudi  z izmenjavo znanj, veščin in spretnosti ter 

organiziranih predavanjih in delavnicah preko Borze Znanja, ki jih je 9 v Sloveniji, od teh 

dve, v ljubljanski in izolski, delujeta v knjižnicah.   

V letu 2016 je bilo dobro pokrito področje bralne kulture, okrepilo se je delovanje bralnega 

kluba, obogatili smo zbirko italijanskih e-knjig, dostopnih preko portala MLOL, na področju 

vseživljenjskega učenja so ob obstoječih delovali novi študijski krožki za mlade starše, za 

ohranjanje narave, ročne spretnosti,… Strokovnim knjižničarskim kolegom iz Litve smo 

predstavili primere dobre prakse na področju neformalnega učenja ter s strokovnimi 

prispevki v medijih obveščali javnost o delovanju te kulturne ustanove, ki svojo dejavnost 

usmerja vsem ciljnim in starostnim skupinam uporabnikov.    
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1. Zakonske in druge pravne podlage ter drugi predpisi in določila, ki opredeljujejo 

delovno področje knjižnice:  

 

- Zakon o knjižničarstvu s spremembami in dopolnitvami, URL RS,  št. 87/2001, 95/15 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, URL RS, št. 73/03 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture s spremembami (ZUJIK), URL 
RS, št. 96/02 

- Akt o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola, Uradne objave Občine Izola, 
št.8/08 

- Zakon o zavodih, URL RS,  št. 12/1991 s spremembami in dopolnitvami 

- Zakon o lokalni samoupravi, URL RS št. 72/1993 s spremembami in dopolnitvami 

- Zakon o avtorski in drugih sorodnih pravicah, URL RS 94/2004 

- Standardi za splošne knjižnice, NUK, 2005    

- Pravilnik o razvidu knjižnic, URL RS, št. 105/2003 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, URL RS, št. 29/03 

- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Mestne knjižnice Izola, 2016 

- Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, NUK, 13.6.2003  

- Manifest o splošnih knjižnicah,  UNESCO, 1995 

- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev, 1995 
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2. Organi zavoda 

V skladu z ustanovitvenim aktom sta organa knjižnice svet zavoda in direktor. Knjižnico vodi 

poslovna in programska direktorica, Marina Hrs. Svet Mestne knjižnice Izola deluje v 

naslednji sestavi: Nataša Benčič, Saša Glavaš Srečko Gombač, Ksenija Orel, Bruno Orlando 

in Darja Kromar.   

 

3. Poslanstvo knjižnice 

Knjižnične in informacijske storitve so ključne za učečo se družbo in aktivno državljanstvo.  

Z znanjem in informacijami stremimo k razvoju človeškega potenciala, civilizacijskega 

napredka in ohranjanja razsvetljenega upravljanja z družbo.   

Najpomembnejše je zagotavljanje potreb najširšega kroga uporabnikov. Zagotavljanje 

hitrega in obsežnega dostopa do znanja in informacij, ima v knjižnici velik pomen. Z 

nenehnim prilagajanjem družbenim in tehnološkim spremembam dopolnjujemo in  

izboljšujemo naše storitve v dolgoročno  korist uporabnikov, da bi zagotovili enak dostop 

do znanja in informacij za vse. Ključno je spoštovanje individualnosti in celovitosti vseh 

uporabnikov in zaposlenih ter zagotavljanje spodbudnega okolja za ustvarjalnost, 

učinkovitost in osebno odgovornost. Naš skupen cilj je zadovoljstvo uporabnikov kot tudi 

vsakega posameznega člana kolektiva.  

 

4. Viri, način in pogoji za pridobivanje sredstev za izvajanje javne službe 

Sredstva za pokrivanje dejavnosti v največji meri pokriva ustanoviteljica, Občina Izola, na 

podlagi letne Pogodbe o financiranju dejavnosti Mestne knjižnice Izola.  

Del sredstev za nakup knjižničnega gradiva Mestna knjižnica Izola pridobiva  na podlagi 

javnega poziva  Ministrstva za kulturo. Javna agencija za knjigo je v letu 2016 sofinancirala 

dejavnost bralnega kluba in projekt Primorci beremo.   

Ministrstvo za kulturo  letno sofinancira tudi Program dejavnosti splošnih knjižnic za 

pripadnike narodne skupnosti na podlagi javnega poziva.   

Projektno dejavnost neformalnega izobraževanja odraslih v knjižnici, kot so Borza znanja, 

Središče za samostojno učenje in študijske krožke v največjem deležu financira Ministrstvo 
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za izobraževanje, znanost in šport,  za  izobraževanje odraslih. Občina Izola v manjšem 

deležu sofinancira informacijska servisa Borza znanja in Središče za samostojno učenje.  

5. Prostor in knjižnična mreža  

Mestna knjižnica Izola izvaja javno službo na lokaciji v Livadah vse od 2004 in si deli zgradbo 

z vrtcem. Uporabne površine znašajo 689 m2 neto, kar predstavlja polovico potrebnega 

prostorskega standarda za splošne knjižnice.  

Prostori za obiskovalce se nahajajo v eni etaži, so zračni in svetli ter uporabnikom prijazni.  

Dostopnost za uporabnike s posebnimi potrebami je v pretežnem delu zagotovljena.   

V pritličju zgradbe vrtca (zaklonišče) so urejeni prostori za skladišče, na 90 m2, kjer hranimo 

preko 8.000 knjižnih enot ter arhiv knjižnice. Prostorska stiska se iz leta v leto povečuje. 

Frekvenca povpraševanja po gradivu v skladišču, je dnevna. V naslednjih letih pričakujemo 

nadaljnjo širitev knjižnice v obstoječi zgradbi oz. dolgoročno in dokončno rešitev 

prostorske problematike v skladu s priporočili stroke in standardi.  

Prostorska stiska v obstoječih prostorih knjižnice ne omogoča prostorsko razmejitev 

mladinskega oddelka in oddelka za odrasle bralce znotraj zgradbe, da bi lahko odrasli iskali 

informacije, se izobraževali in učili v tihem in delovnem ozračju. Hkrati je velika prednost, 

da je knjižnica enovit prostor in prihajajo vanj tako starši kot otroci sočasno. Knjižnica, ki je 

locirana na več lokacijah je dolgoročno finančno, kadrovsko in organizacijsko zahtevna.     

 

6. Kader, strokovno delo in izobraževanje 

V knjižnici je bilo v preteklem letu 13 zaposlenih. S sredstvi ustanoviteljice, Občine Izola je 

financiranih 10,5 zaposlenih, iz državnih sredstev pa je za projektno delo financiranih 2,5 

zaposlenih. Od leta 2007 v knjižnici ni bilo potrjenih novih zaposlitev. Prostorska stiska se poleg 

pomanjkanja prostora za gradivo, kaže tudi pri zaposlenih, ki opravljajo delo v neustreznih 

prostorih, kjer si 5 zaposlenih deli 16m2 prostora za delo z gradivom, ki prehaja skozi proces 

obdelave.    

Poleg nabave knjižničnega gradiva so knjižničarke strokovno obdelovale gradivo in članke, 

samostojno so prispevale, kreirale zapise v vzajemno podatkovno bazo kot tudi prevzemale 

zapise iz te baze. Šest strokovnih delavk z licenco je kreiralo in prevzemalo zapise (D.Kromar, 

N. Kaligarič, D. Požeš, Š. Pahor, M. Runko, D. Špik). Tako je naš skupni prispevek 12.326 zapisov 
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v Cobib.si bazo na dan 31.12.2016. Kreiranih zapisov v letu 2016 je  444. Nabavljeno gradivo v 

letu 2016 je bilo do konca leta obdelano in vnešeno v računalniško podatkovno bazo, 

opremljeno (žigosano, opremljeno z nalepkami, zavito, označeno strokovno ter na 

mladinskem oddelku še s starostno stopnjo) ter postavljeno na police. K redni dnevni 

dejavnosti sodi tiskanje opominov, dnevno pospravljanje knjig po strokovnih področjih in 

urejanje gradiva na policah po abecednem redu, tiskanje inventarne knjige, odpisovanje 

gradiva v skladu s pravilnikom. Knjige, ki jih knjižnica prejme v dar, je potrebno pregledati, 

preveriti v bazi, izločiti dotrajano, zamenjati in obdelati obdržano oz. preusmeriti ostalo.   

Zaposleni so se udeležili strokovnih srečanj, tečajev in seminarjev za delo v sistemu Cobiss3 ter 

ostalih izobraževanj, ki so potrebna za nadaljnje kakovostno delo.  

V knjižnici so se na podlagi naših primerov dobre prakse, ki smo jih predstavili 50 direktorjem 

litvanskih knjižnic v letu 2015,  v začetku septembra 2016 izobraževali  strokovni delavci - 

knjižničarji iz Litve (30).  Knjižničarka K. Orel iz izolske knjižnice se je novembra 2016 v Sofiji 

udeležila izobraževanja v okviru projekta Ineli-Balkans, v katerega je vključenih 35 knjižničarjev 

inovatorjev iz 12 držav balkanske regije, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa, ki ga je 

objavila organizacija Future Libary. Pri tem ne gre za običajno mednarodno izmenjavo, temveč 

za dvoletni program, v katerem udeleženci spoznavajo nove pristope spodbujanja kulture in 

inovativnosti v knjižnicah.  

 

7.  Odprtost knjižnice 

Knjižnica je odprta od ponedeljka do sobote, 52,5 ur tedensko, s čimer presegamo 

odprtost,  kar je ugodno za uporabnike knjižnice.  

 

8. Vlaganja v knjižnico 

V letu 2016 s strani ustanoviteljice ni bilo odobrenih sredstev za investicije in investicijsko 

ter tekoče vzdrževanje, je knjižnica iz lastnih virov nabavljala potrebno knjižnično, 

računalniško in tehnično opremo za prireditveno in izobraževalno dejavnost. 
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9. Promocija knjižnice in prisotnost v medijih 

 

O dogodkih v Mestni knjižnici Izola, njeni dejavnosti in novostih ter dogodkih redno 

poročamo v lokalnem tedniku Mandrač, v Primorskih novicah, občinskem Bobniču, Istri, 

objavljamo pa tudi na radiu Capris, radiu Ena in radiu Koper/Capodistria, v strokovnem 

glasilu Knjižničarske novice Ventilator besed, Likovni svet, Solni cvet, Dobra novica, 

Izola.info itd.  Gostovali smo v oddajah na TV Koper v zvezi z bralno kulturo, bralnim klubom 

ter projektom Primorci beremo.  

V letu 2016 je bilo medijem poslanih 937 pisnih najav dogodkov. 

O dejavnosti Mestne knjižnice so bili objavljeni  oz. katalogizirani 103 članki, od tega jih je 

84 v različnih medijih objavila knjižničarka Š. Pahor, prispevali so jih še K. Orel in J. Bednarik. 

(izbor prispevkov v prilogi).  
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II. PROGRAM  

1.  IZVAJANJE NALOG OSREDNJE KNJIŽNICE 

Mestna knjižnica Izola med knjižnice, ki pokriva območje do 20.000  prebivalcev.  

Osrednja območna knjižnica Srečka Vilharja v Kopru izvaja za občini Izolo in Piran skupen 

projekt  Potujoča knjižnica.  Za Izolo poteka enkrat mesečno na treh lokacijah, in sicer v 

Kortah, Maliji in Šaredu. To dejavnost sofinancira občina Izola.  

Za knjižnico italijanske narodne skupnosti Domenica Lovisata strokovni delavci Mestne 

knjižnice Izola letno vnašajo v vzajemno nacionalno podatkovno bazo Cobiss knjižnično 

gradivo, ki ga za svojo knjižnico nabavlja narodna skupnost.   

Izolska knjižnica opravlja javno službo določeno z ustanovitvenim aktom: 

- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,  

- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

- izposoja knjižnično gradivo, svetuje, pomaga pri njegovi izbiri in uporabi, 

- izdeluje knjižnične kataloge,  podatkovne zbirke in druge informacijske vire, 

- posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve, sodeluje v 

medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij, 

- pridobiva in izobražuje uporabnike, 

- informacijsko opismenjuje, 

- varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, 

- opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 

- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 

- zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na 

elektronskih medijih, 

- za uporabnike  s posebnimi potrebami organizira druge oblike posredovanja 

knjižničnega gradiva (izposoja na domu, izposoja po pošti in drugo), 
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- kot splošna knjižnica na narodnostno mešanem območju izvaja program knjižnične 

dejavnosti, namenjene pripadnikom italijanske narodne skupnosti, 

- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako da jim 

omogoča izposojo, 

- izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu 

- utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične 

dejavnosti in knjižničarske stroke, 

- izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, 

namenjena javnosti, 

- sodeluje v vseživljenjskem učenju, 

-  organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so 

namenjene spodbujanju bralne kulture, 

- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi 

potrebami, 

- organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo, 

- prireja predavanja, tečaje, seminarje, strokovna posvetovanja, simpozije,  

- vzdržuje stike s sorodnimi knjižnicami doma in v tujini, 

- izmenjuje knjižnične prireditve in razstave, 

- pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki, 

- prodaja umetniške izdelke, 

- zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih 

razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih in drugih hudih 

nesrečah, 

- izvaja temeljne raziskave na področju teorije in prakse knjižničarstva, 

- v okviru domoznanske dejavnosti izvaja temeljne raziskave na področju 

družboslovja in humanistike. 
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1.2. Knjižnična zbirka 

Dopolnjevanje in izgradnja zbirke poteka iz naslova nakupa, zamenjav in darov v skladu s 

poslanstvom, vizijo, standardi ter sprejetim dokumentom nabavne politike. Vse nabavljeno 

gradivo je v celoti v skladu s strokovnimi standardi vneseno v skupno nacionalno 

bibliografsko podatkovno bazo COBISS.  Največji delež predstavlja nakup, saj le-ta 

zagotavlja uporabnikom novo knjižno produkcijo, tako leposlovnega kot strokovnega 

gradiva za vse kategorije uporabnikov. Oblikovanje zbirke vključuje vse stopnje procesa pri 

nabavi gradiva, od zbiranja informacij, pregledovanja ponudb, knjižnih ocen, oglednih 

izvodov, obiska knjigarn, sejmov, dogovorov z dobavitelji,  preverjanja bibliografskih 

podatkov, obstoječe zaloge, selekcije in koordinacije do dokončnih naročil, prevzemov in 

usmerjanja gradiva ter spremljanja in razporejanja finančnih sredstev.  Naročila, ponaročila, 

reklamacije in nakupi so potekali v sodelovanju z založniki, zastopniki, knjigarnami, 

antikvariati, sejemskimi ponudbami. Za nakup monografskih enot gradiva je bilo 

vrednostno in količinsko pregledanih in potrjenih 514 računov, ki so sledili realiziranim 

naročilom. Z usklajeno in načrtno porabo sredstev iz naslovov vseh financerjev, so bila 

izčrpana vsa sredstva za nakup knjižničnega gradiva ter porabljena dodatna sredstva iz 

lastnih virov.   

Upoštevanje razmerij in določil knjižničarske stroke pomeni, da mora biti pridobljeno 

gradivo v naslednjem razmerju: 70% gradiva za odrasle, 30% gradiva za otroke in mladino od 

tega 60% strokovnega in  40% leposlovnega gradiva. Dopustno odstopanje je 2%. Strokovni 

delavci kreirajo in dopolnjujejo bibliografske podatke s pravočasnim, konsistentnim 

vnosom podatkov  ter vpisujejo in urejajo zalogo v računalniškem katalogu. Opremljeno 

gradivo, ki sodi v knjižnično zbirko je po vseh zaključenih postopkih dostopno v javni spletni 

bazi COBISS, preko segmenta COBISS/OPAC pa je uporabnikom vidna dostopnost gradiva 

vsake posamične enote iz kataloga/zbirke, predvideni roki vrnitve gradiva ter možnosti 

rezervacije oz. izposoje.  

V letu 2016 je bilo inventariziranih 114.189 enot  (zaloga brez odpisa).  Knjižna zaloga konec 

leta 2016 znaša 86.887 enot (zaloga z odpisom). V skladu s Pravilnikom o odpisu 

knjižničnega gradiva je bilo v letu 2016 odpisanih 1.179 enot. 

S sredstvi lokalne skupnosti, državnimi in z večjim deležem lastnih sredstev in sredstev iz 

preteklih let  je bilo kupljenih  2.374 enot gradiva (1.428 enot v letu 2015), kar pomeni, da 

smo za vse knjižnično gradivo dosegli 54% IFLA standarda.  
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a.) Knjižnična zbirka 2016: knjige, periodika, neknjižno gradivo 

 

 

b.) Nakup knjižničnega gradiva v letu 2016: 

                   

Knjižnično gradivo Število enot  Odstotek 

Knjige 1.965            83% 

Serijske publikacije    104                                               4% 

Neknjižno gradivo    305                           13% 

SKUPAJ 2.374 100% 

 

knjige, brošure
90%

Serijske p.
2% neknjižno g.

8%

Sestava knjižnične zbirke 2016 v odstotkih

knjige, brošure Serijske p. neknjižno g.
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c.) Od tega za nakup knjižničnega gradiva v italijanskem jeziku v letu 2016: 

 

Knjižnično gradivo       Število enot 

Knjige             54 

Periodika               8 

Neknjižno gradivo               3 

SKUPAJ             65 

 

 

knjige
83%

serijske 
publikacije

4%

neknjižno gradivo
13%

Nakup knjižničnega gradiva v letu 2016: knjige, 
periodika, neknjižno gradivo

knjige serijske publikacije neknjižno gradivo

knjige
83%

serijske publikacije
12%

neknjižno gradivo
5%

Nakup knjižničnega gradiva v italijanskem jeziku v 
letu 2016 v odstotkih

knjige serijske publikacije neknjižno gradivo
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 d.)  Prirast knjižničnega gradiva v letu 2016: 

 

Knjižnično 

gradivo 

Število enot                                  Odstotek 

Nakup     2.374                                  62% 

Zamena            0    0% 

Darovi     1440                                38% 

Drugo           0    0% 

SKUPAJ    3.814                              100% 

 

 

 

e.) Posebne knjižnične zbirke in digitalizacija 

V letu 2016 zaradi pomanjkanja sredstev nabavljeno domoznansko gradivo ni bilo 

digitalizirano.  

 

 

 

nakup gradiva
62%

dar
38%

zamena
0% drugo

0%

Prirast knjižničnega gradiva v letu 2016

nakup gradiva dar zamena drugo
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1.3. Članstvo, obisk in izposoja gradiva 

1.3.1. Članstvo 

V letu 2016 je bilo vseh članov knjižnice 7.103. Samo aktivnih članov v letu 2016 (od 1.1.-

31.12.2015), t.j. tistih, ki so obiskali knjižnico vsaj enkrat v letu, je bilo 4.265 oz. 27% 

prebivalstva Izole (brez PK). Med aktivnimi člani je bilo odraslih 2.901 oz. 68% ter 1.364 otrok 

in mladine oz. 32%. Na novo se je preteklo leto vpisalo 607 članov. 

 

1.3.1.1. Članstvo po kategorijah v letu 2016 

 

Kategorija Število Odstotek 

Predšolski otroci          317       7 % 

Osnovnošolci       1.047     25 % 

Srednješolci         394       9 % 

Študentje         516     12 % 

Zaposleni     1.073     25 % 

Nezaposleni        488     12 % 

Upokojenci        430     10 % 

Drugo            0       0 % 

Skupaj     4.265   100 % 
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1.3.2. Obisk knjižnice 

Obiskovalcev knjižnice, ki so si izposodili gradivo na dom ter drugih obiskovalcev je bilo 

skupaj 72.331, od tega je odraslih 53.625 ali 74% odraslih ter 18.706 ali 26% otrok in mladine. 

Obiskovalcev, ki so si v letu 2016 izposodili gradivo na dom, vključno z vračilom, 

rezervacijami in podaljšanjem je bilo 51.594.  

 

1.3.2.1. Obiskovalci na daljavo – spletnih strani in družabnih omrežij 

Obisk naše spletne strani je bil v letu 2016 sledeč: Seje: 15.611, uporabniki: 8.284, ogled 

strani: 38.750. Facebook stran izolske knjižnice je imela konec leta 789 všečkov (prijateljev), 

776 sledilcev.  

 

predšolski otroci
7%

osnovnošolci
25%

srednješolci
9%

študentje
12%

zaposleni
25%

nezaposelni
12%

upokojenci
10%drugi

0%

Odstotek članov v letu 2016 po kategorijah

predšolski otroci osnovnošolci srednješolci študentje

zaposleni nezaposelni upokojenci drugi

Odrasli 
74%

Mladina
26%

Obiskovalci knjižnice v letu 2015 v odstotkih
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1.3.3. Izposoja 

Na dom ter v knjižnici je bilo izposojenih 211.260 enot. Izposojenega gradiva na dom, 

vključno s podaljšanji je bilo 191.471 enot. Tudi v letu 2016 je bilo občutno pomanjkanje nove 

knjižne produkcije, ki jo knjižnica za uporabnike oblikuje izključno z nakupom aktualnega 

gradiva, kar predstavlja za 5% nižjo izposojo gradiva v primerjavi s preteklim letom (10.011 

enot). Skopa sredstva za nakup s strani ustanoviteljice, ki so daleč pod minimalnim 

nakupnim standardom, zahteva močno selektivno usmeritev pri obsežnem izboru novega 

gradiva na trgu, poleg leposlovnega tudi strokovnega gradiva vseh strokovnih skupin za 

vse kategorije uporabnikov.    

 

 

1.3.3.1. Medknjižnična izposoja 

Pomemben segment našega dela je medknjižnična izposoja, ki poteka zaradi financiranja s 

strani območnosti med knjižnicami obalno-kraške regije, oz. med knjižnicami območja 

brezplačno in tako iz leta v leto narašča tako glede povpraševanja po gradivu, ki ga v naši 

zbirki nimamo kot izposoja našega gradiva drugim, ki le-tega gradiva nimajo ali je morebiti 

izposojeno. Tako je v letu 2016 Mestna knjižnica Izola izposodila drugim knjižnicam 133 enot 

splošno
4%
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družbene vede
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matematika, 
priodoslovne 
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znanosti, …

umetnost,arhitekt
ura, glasba...
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jezikoslovje

2%

književnost
56%

literarna teorija
0%

domoznanstvo, 
zemljepis, 
biografije, 
zgodovina

4%

Izposoja na dom po UDK v letu 2016
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gradiva, od drugih pa si je izposodila 137 enot gradiva. Vsa izposoja poteka preko pošte, 

gradivo pa se pošilja s priporočeno pošto.   

 

1.3.3.2.  E-knjige in e-viri dostopni na daljavo 

V letu 2016 so bile članom knjižnice brezplačno dostopne naslednje podatkovne baze: 

Uradni list, Gvin, IUS-info, Find-info, EbscoHost, Ebsco e-book, Encyclopedia Britannica, 

Press Reader, SSKJ, Primorci.si, Dobreknjige.si, Kamra, Biblos.  

 

1.3.3.3. Potujoča knjižnica 

Potujoča knjižnica, katere dejavnost za izolsko občino izvaja Osrednja knjižnica Srečka 

Vilharja v Kopru, je v letu 2015 nadaljevala z obiskovanjem 4 izposojevališč, in sicer: Korte, 

Korte-šola, Šared in Malija, kar je za prebivalce zaledja in za razvoj knjižničarstva zelo 

pomembno, saj prinaša knjige tudi v zaledje. Potujočo knjižnico so obiskali  184-krat in si 

izposodili skupaj 575 enot gradiva, kar je vključeno v zgoraj navedenih podatkih.    

 

1.4.  Knjižnična dejavnost narodnostno mešanega območja 

V okviru knjižnične dejavnosti na narodnostno mešanem področju zagotavljamo (nabavo 

in obdelavo) ter posredovanje gradiva v italijanskem jeziku tako za mlade kot tudi za 

odrasle bralce ter druge storitve, kot so bibliopedagoška dejavnost, bralna kultura, 

informacije, medknjižnična izposoja, prireditve in druga dejavnost. Dejavnost za pripadnike 

narodne skupnosti smo izvajali v skladu s programom dela splošne knjižnice za pripadnike 

narodne skupnosti.  

Dodatni nakup je v letu 2016 znašal 110 enot knjižničnega gradiva. Prirast gradiva je znašal 

skupaj 297 enot in dodatno 56 enot e-knjig, dostopnih online v vzajemni bazi MLOL 

Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru, do katere dostopajo uporabniki vseh treh 

obalnih knjižnic. V okviru rednega nakupa je bilo nabavljenih 39 enot, 193 enot je bilo 

katalogiziranih kot dar. Prirast je tako znašal skupaj 297 enot in dodatno 56 e-knjig v 

italijanskem jeziku.     
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V letu 2016 je bilo izposojenih 5.705 enot gradiva, od tega na dom vključno s podaljšanji 

2.330 ali 41 % strokovnega gradiva ter 3.375 ali 59% leposlovnega gradiva, kar vedno znova 

potrjuje odločitev, da je strokovno gradivo v italijanskem in drugih jezikih postavljeno 

skupaj s strokovnim slovenskim gradivom, skladno z razporeditvijo bibliotekarske stroke.     

Na področju bralne kulture, knjižnične vzgoje in informacijskega opismenjevanja je v letu 

2016 Mestna knjižnica Izola nadaljevala z rednim bibliopedagoškim delom z mladimi bralci, 

ki obiskujejo vrtec in šolo z italijanskim učnim jezikom: izvedenih je bilo 9 dopoldanskih 

pravljičnih ur v italijanskem jeziku za predšolske otroke. Pri pravljični uri v italijanskem jeziku 

je knjižničarka zlasti pozorna na spodbujanje otrokovega jezikovnega razvoja za učinkovito 

in ustvarjalno uporabo jezika. Knjižnica organizirala obisk osnovnošolskih otrok z 

namenom predstavitve knjižne zbirke ter promocijo gradiva v italijanskem jeziku za 

»italijansko bralno značko«, ki se izvaja v knjižnici. 

V letu 2016 je bilo izvedenih 5 popoldanskih pravljičnih ur v italijanskem jeziku. Popoldanske 

pravljične ure v italijanskem jeziku so namenjene otrokom v predšolskem in začetnem 

šolskem obdobju; namenjene so tako otrokom pripadnikom italijanske narodne skupnosti 

kot predšolskim otrokom, ki obiskujejo vrtec s slovenskim učnim jezikom, za katere se 

domneva, da bodo od vstopu v osnovno šolo že imeli izoblikovano osnovno italijansko 

besedišče. Ti otroci spoznavajo italijanski jezik preko pravljic in igre. Učenje drugega jezika 

okolja tako ne poteka na klasičen način, ampak gre za »jezikovno kopel«. Predšolski otroci 

so namreč zelo dojemljivi za slušno podobo jezika, s katero sprejmejo melodijo jezika in se 

pripravijo na poznejše učenje. Pravljični uri vsakokrat sledi ustvarjalna delavnica. 

Vrtčevski otroci in osnovnošolci so se v letu 2016 udeležili dogodkov ob dnevih knjige v 

aprilu, ter se v decembru v knjižnici udeležili 7. Primorskega pravljičnega festivala, kjer so 

prav tako prisluhnili pravljicam v italijanskem jeziku in v knjižnici tudi prespali. 

18. maja 2016, ob svetovnem dnevu muzejev, so učenci prve triade OŠ Dante Alighieri Izola 

v Arheološkem parku Simonov zaliv prisluhnili pravljici v italijanskem jeziku. Knjižničarka jim 

je tudi razkazala arheološki park ter približala čas, v katerem so živeli in ustvarjali antični 

Rimljani.   

O pravljičnih urah v knjižnici je poročalo občinsko glasilo Bobnič - La Crida, novica je bila 

objavljena tudi na spletni strani Osnovne šole Dante Alighieri Isola.  
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V mesecu maju 2016 so se na Steni ustvarjalnosti v knjižnici s svojimi likovnimi in 

arhitekturnimi deli predstavili učenci (italijanske) OŠ Dante Alighieri Izola in OŠ Livade. 

Skupni naslov razstave je bil  Izola, moje mesto - Il viaggio nella mia città. Učenci OŠ Dante 

Alighieri Izola so razstavili dela nastala na arhitekturni delavnici, v kateri so pod 

mentorstvom arhitektke Chiarastelle Fatigato in likovnice Fulivije Grbac opazovali in 

poustvarili silhueto našega mesta, učenci OŠ Livade pa so se predstavili z akvareli Izole, ki 

so nastali v sodelovanju z upokojenim učiteljem in akvarelistom Edvardom Krbavčičem ter 

mentorico, likovnico Ingrid Knez. Učenci obeh šol in udeleženi mentorji so 18. maja 2016 v 

čitalnici Mestne knjižnice Izola predstavili skupno izkušnjo likovnega in arhitekturnega 

udejstvovanja ter izmenjali vtise. V srečanju so neskončno uživali vsi, ki se ne naveličajo 

spoznavati zgodovino svojega kraja in vseskozi vzdržujejo tako čut za ohranjanje kulturne 

dediščine kot tudi skrb za čisto in urejeno okolje. Srečanje mladih ustvarjalcev in njihovih 

mentorjev ter obiskovalcev je posnela RTV Capodistria za televizijsko oddajo Tuttoggi 

(posnetek je bil predvajan 21.5.2016). Razstavo so si z vodenim vodstvom arhitektke in 

knjižničarke ogledali učenci vseh devetih razredov OŠ Dante Alighieri. 

V letu 2016 so potekala 4 srečanja bralnega kluba v italijanskem jeziku za odrasle 

udeležence. Ob druženju so udeleženci poglabljali misli in stališča o prebranem izvirnem 

italijanskem leposlovju, ob medgeneracijskem druženju so krepili kulturo dialoga in socialni 

čut.  

Za odrasle uporabnike je bila natisnjena dvojezična brošura, ki zajema nove knjižne naslove 

s kratkimi povzetki vsebin. 

V vseslovenski pobudi Noč knjige 2016 je potekala predstavitev dvojezične antologije 

POEZIJA - bla, bla, bla od A do ...? / Za 2000 evrov sodobne slovenske poezije,- POESIA - bla, 

bla, bla dalla A alla ...? / Per 2000 euro di poesia slovena contemporanea, ki jo je izbrala, 

uredila in prevedla Jolka Milič. 

7. septembra 2016 sta knjižničarki, zastopstvu knjižničarjev iz Litve, predstavili naloge, ki jih 

knjižnica na narodnostno mešanem območju izvaja za pripadnike narodne skupnosti.  

V Mestni knjižnici Izola se zavedamo, da je nujno vztrajati pri fizični navzočnosti knjig, zato 

so bila vsa predavanja »pospremljena« z izborom gradiv v italijanskem in drugih jezikih, z 

namenom, da obiskovalci prireditev poglobijo svoje misli ob slišanem ter utrdijo svojo 

(kulturno) omiko nasploh. 
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Strokovni delavci so se udeležili dvodnevnega izobraževanja  na temo ekspresivnega branja 

in pripovedovanja za vzgojo in motivacijo mladega bralca. Delavnico je vodil Roberto 

Anglisani, izzobraževanje je potekalo na Oddelku za italijaniko koprske osrednje knjižnice 

Srečka Vilharja, udeležili smo se Festivala italijanske narodne skupnosti – MIFEST v Kopru, 

na katerem so se predstavile organizacije in ustanove italijanske narodne skupnosti iz treh 

obalnih občin in območja Buj ter udeležba strokovne delavke pri usposabljanju za uporabo 

spletne platforme Media Library On-line.     

Tudi v letu 2016 je potekal vnos gradiva, ki je v lasti knjižnice narodne skupnosti – knjižnice 

Domenico Loviato, v vzajemni katalog Cobiss, kjer strokovni delavci Mestne knjižnice Izola 

vnašajo knjižnično gradivo te skupnosti v vzajemni nacionalni katalog. Tako je bilo kreiranih 

123, prevzetih pa 135 zapisov. Na dan 31.12.2016 je bilo tako v skupni, Cobib.bazi skupaj 6.157 

enot (zaloga), ki so jih prevzemali in kreirali strokovni delavci izolske mestne knjižnice. 

Gradivo vnašajo strokovni delavci z licenco, za strokovno delo in izvedbo skrbi Doris Požeš.  

Konstruktivno se je nadaljevalo poslovno sodelovanje med knjižnico in narodno skupnostjo 

tudi pri pregledu jezikovnih tekstov v obeh jezikih /objave, vabila/ z namenom ohranjanja 

pristnosti in lepote jezika. 
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2.DELO Z UPORABNIKI 

 

2.1. Oddelek za mlade bralce – bibliopedagoška dejavnost 

Namen bibliopedagoških dejavnosti na oddelku za otroke in mladino (ure pravljic, igralne 

ure s knjigo, vrtec in šola na obisku v knjižnici, knjižne uganke, pogovori o knjigah, razstave 

knjig, počitniške delavnice, srečanja z pisatelji in drugimi ustvarjalci ter druge prireditve za 

otroke) je povabiti  otroke in  mlade v knjižnico, jim vzbuditi ljubezen do knjig in do branja 

ter jih spodbuditi k izposoji zanje primernih knjig. S pripovedovanjem ljudskih pravljic 

želimo vzbuditi tudi ljubezen do ljudskega pravljičnega izročila, prav tako pa otroke 

spodbujamo k temu, da se sami lotijo pripovedovanja (Pripovedovalski stolček) – s tem 

pridobivajo spretnosti, kot so nastopanje, besedno izražanje, razvijanje domišljije.     

 

2.1.1. Ure pravljic 

Že vsa leta se ure pravljic v slovenskem jeziku  izvajajo vsak torek ob 17. uri, nekaj pravljic je 

bilo izvedenih v italijanskem jeziku. V letošnjem letu so bile ob sredah tudi ure pravljic v 

slovenskem jeziku. Uram pravljic je namenjena steklena pravljična soba, ki je v ta namen 

tudi primerno opremljena. Na uro pravljic se mladinski knjižničarji pripravljajo  z branjem 

pravljic ter z izborom primernih vsebin, z branjem strokovne literature o pripovedovanju in 

pomenu pripovedovanja in branja pravljic, z udeležbo in sodelovanjem na seminarjih in 

delavnicah pripovedovanja pravljic ter s pripravo na praktično izvedbo pravljične ure. Vsaka  

pravljica je tudi likovna ustvarjalnica, ki zajema vse stopnje, od začetne ideje za izdelek, 

priprave, nabave materialov in izvedbe. Obvestila o urah pravljic redno objavljamo tudi v 

različnih medijih. V letu 2016  so pravljične ure izvajali knjižničarji N. Kaligarič, Š. Pahor, D. 

Špik, K. Orel    in J. Bednarik.  
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V letu 2016 je bilo izvedenih 25 ur pravljic  v slovenskem jeziku in 3  mednarodne ure pravljic. 

Ure pravljic v italijanskem jeziku  je organizirala  Ksenija Orel. Vse so potekale v pravljični 

sobi, vodili in pripravili sta jih Chiarastella Fatigato in Silvia Peruzzo.  Vsakič  se jih je udeležilo  

15 otrok in 5 odraslih.  Slovenskih ur pravljic se je udeležilo 223   otrok in  51 odraslih, 

mednarodnih ur pravljic pa 41  otrok in 14  odraslih. Skupno je bilo tako izvedenih  34 

pravljičnih ur, ki jih je obiskalo 354 otrok in 95  odraslih.   

 

2.1.2. Pripovedovalski in Sedmi (7.) Primorski pravljični festival  

             24.11 – 17.12.2016          

 

Mestna knjižnica Izola se je marca vključila v slovenski pripovedovalski festival, in sicer:  

- 8.03.2016: Aljoša Križ: Kamen, ki je imel srce /animirana pripoved za najmlajše/ z večerom 

pripovedovanja pravljic v knjižnici 

- 8.03.2016:  Zgodbe o ženskah. Večer je bil posvečen ženski v zgodbah, pripovedovanih iz 

generacije v generacijo. V svet ljudskega izročila kot prenosa spo(znanj), ki jih matere 

predajajo hčeram in te, kasneje spet svojim hčeram. Sodelovali so: Patricija Sosič Kobal, 

Kristina Menih, Bruno Orlando, Dean Semolič 

10.3. in 17.3.2016: Marina Hrs, Pripovedovanje pravljic in pomen ljudskega pripovednega 

izročila /bibliopedagoške ure na Srednji šoli Izola – predšolska vzgoja/ 

Tudi letos je knjižnica sodelovala pri organizaciji in izvedbi 7. Primorskega pravljičnega 

festivala, ki ga je v začetku decembra, v  sodelovanju z zavodi, organizacijami in društvi, 

izvedla Aljoša Križ. Tako so v knjižnici potekali sledeči dogodki:  

1.12.2016: Jelena Sitar in Igor Cvetko, ustanovitelja Kamišibaj gledališča v Sloveniji, s 

pripovedovanejm zgodb ob malem lesenem odru. 

7.12.2016:  

Lutkovne miniaturke: živalske zgodbe po motivih Anje Štefan/za najmlajše/. Lutkovni 

nastop so pripravile študentke in študentje 3. letnika Pedgoške fakultete Univerze na 

Primorskem pod vodstvom doc. Jelene Sitar Cvetko.  
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Pripovedniški večer: šopek zgodb. Sodelovali so: Kristina Menih, Patiricija Sosič Kobal, 

Aljoša Križ, Bruno Orlando, Nives Kaligarič, Marino Kaligarič, Špela Pahor, Marina Hrs, 

Dean Semolič. 

 

2.1.3.  Pravljična noč v knjižnici 

3.12.2016: Pravljična noč v knjižnici z delavnico kamišibaj gledališča in ob pripovedovanju 

pravljic. Delavnico sta vodili Aljoša Križ in Martina Ljubič, sodelovali so Ksenija Orel, Marina 

Hrs, Tanja Špiler Missia. Otroci so v delavnici ustvarjali risbe, ki so bile povezane v zgodbo.. 

Vsak otrok je sodeloval pri predstavitvi skozi kamišibaj gledališče. V knjižnici je po delavnici 

prespalo 9 predhodno prijavljenih otrok v starosti od 6-9 let/. 
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2.1.4. Priporočamo za branje 

Mlade bralce spodbujamo k branju knjig tudi z razstavami novih in zanimivih naslovov knjig, 

s priporočilnimi seznami, kratkimi ocenami in zapisi o  knjigah na oglasni deski in na letakih 

pri  izposojevalnem pultu ter z objavami v  časopisih. 

2.1.5. Razstave knjig 

Ker knjižnica nima ustreznih prostorov za večje razstave, organizira stalne in priložnostne 

razstave ob spominskih dnevih ali ob aktualnih priložnostih. Namen knjižnih razstav je 

pritegniti mlade k branju dobrih, kvalitetnih leposlovnih in strokovnih knjig.  

Stalne razstave knjig so:  

 Priporočamo za branje 

 Knjižne novosti 

 Tematska razstava knjig ob uganki meseca 

 

2.1.6. Prevajanje 

Za ure pravljic knjižničarke tudi prevedejo originalna besedila v slovenski jezik, najpogosteje 

iz italijanskega, angleškega, francoskega, španskega, portugalskega  in  češkega  jezika.  

 

2.1.7. Vrtec in šola na obisku 

Namen in cilj obiskov vrtcev in šol v knjižnici je oblikovanje knjižne in knjižnične vzgoje, ki 

vključuje tako obisk, predstavitev  in ogled knjižnice za večje otroke, kot ure pravljic in 

igralne ure s knjigo za mlajše otroke ter druge oblike bibliopedagoške dejavnosti. Gre za 

organizirane skupine predšolskih in osnovnošolskih otrok  ter srednješolcev, ki pridejo na 

obisk v  knjižnico po predhodnem dogovoru vzgojiteljic, učiteljic ali profesoric, s 

knjižničarkami na oddelku za mlade bralce ali odrasle bralce (N. Kaligarič, D. Kromar, K. 

Orel, Š. Pahor,  D. Špik).  

Glede na starost so bile izvedene različne oblike bibliopedagoških ur: seznanjanje s  knjigo, 

s knjižnico, igralne ure s knjigo, ure pravljic,  reševanje knjižnih ugank, pogovori o pisateljih, 

pogovori o knjigah, srečanja z ustvarjalci, projekt Rastem s knjigo.    
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V letu 2016  so knjižničarke pripovedovale 62 skupinam otrok iz slovenskih vrtcev ter 6  

skupinam otrok iz italijanskega vrtca L'Aquilone. Pravljicam v slovenskem jeziku je 

prisluhnilo 1156    otrok    in  108   vzgojiteljic iz enot Školjka, Livade in Livade 2. Pravljicam  v 

italijanskem jeziku je prisluhnilo  122 otrok in 13 vzgojiteljic. Skupaj je pravljicam prisluhnilo 

1278 otrok in 121 vzgojiteljic,  študentke na vzgojiteljski praksi in posebni vzgojitelj 

avtističnega otroka.  

 

2.1.8. Knjižničarke na obisku 

Knjižničarke N. Kaligarič, K. Orel, Š. Pahor,  D. Špik so  pravljice pripovedovale še  v 

Arheološkem parku Simonov zaliv. Prisluhnilo jim je 22 otrok in 2 vzgojiteljici iz vrtca in 6 

razredov iz OŠ Dante Alighieri – 96 učencev in 12 učiteljev. Skupaj se jih je udeležilo 108 

predšolskih in šolskih otrok in 18 odraslih. 

Knjižničarka N. Kaligarič je obiskala tudi italijanski vrtec v Luciji, prisluhnilo ji je 19 otrok in 2 

vzgojiteljici.   Knjižničarka Š. Pahor se je  odzvala povabilu OŠ  Vojke Šmuc v Izoli in v »Noči 

knjige« na šoli ob slikah na malem odru pripovedovala legende in  pravljice o morju. 

Prisluhnilo ji je 35  otrok, 4 učiteljice in ravnateljica OŠ. Skupno število otrok, ki so jih 

obiskale knjižničarke zunaj prostorov knjižnice je 162, odraslih pa 25. 

 

2.1.9. Knjižne uganke 

Mladinske knjižničarke mesečno pripravijo knjižno uganko. Namenjena je osnovnošolskim 

otrokom. Izbirajo različne teme (na primer spoznavanje različnih dežel in običajev, 

spoznavanje domačih pisateljev in pesnikov, glasbenikov, ljudskih običajev) ter pripravijo 

seznam in razstavo knjig, ki jih otroci potrebujejo za reševanje vprašanj iz uganke meseca. 

Knjižne uganke so namenjene spoznavanju različnih knjig in drugega knjižničnega gradiva 

o določeni temi, seznanjanju z iskanjem podatkov po različnih virih in spodbujanju k branju. 

Od januarja do decembra  leta 2016 je bilo pripravljenih 8 knjižnih ugank, ki jih je rešilo 49 

otrok. 
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 2.1.10. Dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami 

V Mestni knjižnici že nekaj let izvajamo dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami. 

Sodelujemo z Varstveno delovnim centrom -  enota Izola in občasno z  Domom 

upokojencev Izola. Zanje  pripravljamo pravljične dopoldneve, bralne urice, Bralno značko, 

razstave in različne prireditve. Knjižničarka je v letu 2016 dvakrat  obiskala varovance VDC 

v delavnici v Izoli, dvakrat pa so se oni udeležili prireditev v knjižnici.  10. maja  2016 so 

uporabniki in zaposleni prišli k nam na podelitev nagrad in priznanj za uspešno opravljeno 

Bralno značko.  Na zaključni prireditvi so s kulturnimi točkami sodelovali: varovanci VDC, 

Mira Glintič in  Špela Pahor. Ponovno so nas obiskali 4.10.2016 in si skupaj s šolarji iz OŠ 

Vojke Šmuc ogledali razstavo otroških risb na temo Igraj se z mano. Sledila je inkluzivna 

prireditev v čitalnici knjižnice, pri kateri so aktivno sodelovali vsi udeleženci.  

      

2.1.11. Prireditve za otroke  

V letu 2016 so prireditve za otroke in osebe s posebnimi potrebami organizirale Š. Pahor, 

N. Kaligarič, D. Špik  in K. Orel.  

V tem letu  nas je obiskalo 12  razredov iz OŠ Livade, Vojke Šmuc in Dante Alighieri.  Skupno 

število vseh otrok je bilo 255, učiteljic pa  23.  

 26.01.2016 – mednarodna ura pravljic. Maroko in maroško ljudsko izročilo je otrokom 

predstavila Wiam Ait Bella.  

 03.02.2016 – v okviru projekta Rastem s knjigo so knjižnico  obiskali  učenci iz OŠ Livade. 

Knjižničarka N. Kaligarič je pripravila program in dejavnosti.  

 10.02.2016 - v okviru projekta Rastem s knjigo je knjižnico  obiskala še ena skupina   

učencev iz OŠ Livade. Knjižničarka N. Kaligarič je pripravila program in dejavnosti.  

 22.02.2016 – knjižničarka Nives Kaligarič je devetošolcem iz OŠ Vojke Šmuc pripravila 

bibliopedagoško uro na temo genetika.  

 02.03.2016 – knjižničarka Nives Kaligarič je s pravljičnim kovčkom  obiskala italijanski 

vrtec  v Luciji. 

 08.03.2016 – Aljoša Križ je za mlajše otroke pripravila animirano pripoved Kamen, ki je 

imel srce. 

 15.03.2016 – knjižničarka K. Orel je za dve skupini otrok iz italijanskega vrtca L'Aquilone 

pripravila dve uri pravljic z ustvarjalnimi delavnicami. 
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 16.03.2016 – V okviru projekta Rastem s knjigo so v knjižnico prišli trije razredi otrok iz 

OŠ Vojke Šmuc. Knjižničarka N. Kaligarič je pripravila program in dejavnosti.  

 20.04.2016 – v okviru bibliopedagoške dejavnosti Šola na obisku sta knjižnico obiskala 

dva razreda osnovnošolcev. Knjižničarka N. Kaligarič je pripravila program in 

dejavnosti.  

 21.04.2016 - knjižničarka K. Orel je za dve skupini otrok iz italijanskega vrtca L'Aquilone 

pripravila dve uri pravljic z ustvarjalnimi delavnicami. 

 25.04.2016 – knjižničarka Š. Pahor se je odzvala povabilu učiteljic iz OŠ Vojke Šmuc, ki 

so organizirale Noč knjige. Ob slikah na malem odru je pripovedovala ljudske pravljice 

in legende na temo morje.  

 10.05.2016 -  v čitalnici knjižnice je potekala zaključna prireditev s podelitvijo priznanj in 

nagrad za uspešno opravljeno bralno značko za uporabnike VDC Izola 

 18.05.2016 – knjižničarka K. Orel je na obisk povabila učence iz OŠ Dante Alighieri. Šest 

razredov osnovnošolcev si je ogledalo knjižnico in skupno razstavo Izola moje mesto – 

Il viaggio nella mia città.   

 18.05.2016 – na dan Muzejev sta knjižničarki K. Orel in Š. Pahor v Arheološkem parku 

Simonov zaliv pripovedovali pravljice skupini otrok iz vrtca in štirim razredom učencev 

iz OŠ Dante Alighieri.  

 20.05.2016 -  učenci 7. razreda OŠ Dante Alighieri so si ogledali razstavo Izola moje 

mesto – Il viaggio nella mia città.  

 01.07.2016 – knjižničarka Š. Pahor je s pravljičnim kovčkom obiskala varovance VDC 

Izola.        

 03.08.2016 – knjižničarka D. Špik je v Arheološkem parku Simonov zaliv izvedla uro 

pravljic. V drugi uri so otroci pod njenim mentorstvom spoznavali stare ljudske otroške 

igre.  

 24.08.2016 – knjižničarka N. Kaligarič je v Arheološkem parku Simonov zaliv izvedla uro 

pravljic. Spoznali so legendo o izolski golobici in izdelovali papirnate golobe. 

 31.08.2016 - knjižničarka N. Kaligarič je v Arheološkem parku Simonov zaliv izvedla uro 

pravljic. Obiskovalci so prisluhnili legendi o figovem topu.  

 04.10.2016 – učenci OŠ Vojke Šmuc in varovanci VDC so si ogledali razstavo Igraj se z 

mano! Nato so se na srečanju v  čitalnici spoznali, se pogovarjali, skupaj zapeli in 

zaplesali, prisluhnili   pravljicam in na delavnici izdelali papirnato letalo.  
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 13.10.2016 – knjižničarka K. Orel je na dopoldansko uro pravljic povabila dve skupini 

otrok iz vrtca L'Aquilone.  

 25.10.2016 – knjižničarka Nives Kaligarič je otroke povabila na mednarodno uro pravljic. 

Pravljico O modrem zmaju je v poljskem jeziku  pripovedovala Anna Kožar.  

 02.11.2016 – Uro pravljic v italijanskem jeziku sta pripravili Chiarastella Fatigato in Silvia 

Peruzzo. 

 09.11.2016 – » 

 16.11.2016 – » 

 21.11.2016 – knjižničarka D. Špik je izdelala senčne lutke in z njimi pripovedovala pravljice 

otrokom iz vrtca.  

 22.11.2016 – knjižničarka Š.Pahor je za varovance VDC Izola in skupino otrok iz Centra za 

usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan pripravila dopoldansko uro pravljic in delavnico.   

 22.11.2016 – knjižničarka Nives Kaligarič je otroke povabila na mednarodno uro pravljic 

v francoskem jeziku. Knjižničarka Nives Kaligarič in člani družine  Gregor iz Besançona  

so otrokom predstavili Francijo, starejši sin Adonis pa jim je prebral pravljico.  

 23.11. 2016 ter  30.11. 2016 in 14. 12. 2016 : Uro pravljic v italijanskem jeziku sta pripravili 

Chiarastella Fatigato in Silvia Peruzzo. 

 24.11.2016 – 9.12. 2016:  razstava v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadov: 

Primeri ponovne uporabe odpadne embalaže otrok izolskih šol v sodelovanju s 

Komunalo Izola/. 

 

2.1.12.  Projekt Rastem s knjigo za osnovnošolce in srednješolce 

Projekt vodita D. Kromar za SŠ in N. Kaligarič za OŠ. Učencem in dijakom predstavita 

delovanje knjižnice in projekt Rastem s knjigo. Učenci 7-ih razredov so obiskali knjižnico 

03.02., 10.02. in 22.02. 2016,  16.03. 2016  in 20.4.2016. V dar so prejeli knjigo Damjana 

Šinigoja: Iskanje Eve.  Prireditve se je udeležilo skupaj 184 učencev in 16 učiteljev  iz OŠ 

Dante Alighieri, OŠ Livade in OŠ Vojke Šmuc.  

D. Kromar je učencem prvih letnikov predstavila delovanje knjižnice in projekt Rastem s 

knjigo za srednjo šolo. 28. januarja in 4. februarja 2016 (šolsko leto 2015/16) je 90 dijakov 

Srednje šole Izola (zdravstvena nega in kozmetični tehnik) prejelo v dar knjigo Andreja 

Rozmana Roze: Živalska kmetija. 
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26., 28. in 29. septembra 2016 (šolsko leto 2016/17) je 95 dijakov Srednje šole Izola 

(turistična, gastronomska smer in predšolska vzgoja), 3. oktobra pa še 25 dijakov Srednje 

šole Pietro Coppo prejelo knjigo Marjane Moškrič: Sanje o belem štrpedu. Knjige podarja 

Javna agencija za knjigo. 

 

2.1.13. Bibliopedagoška dejavnost v Srednji šoli Izola 

 3.3. in 10.3.2016: je M. Hrs v šoli izvedla bibliopedagoške ure za dve skupini 3. letnika 

vzgojiteljske smeri, in sicer simbolike v pravljičnih besedilih, branje in pripovedovanje zgodb 

otrokom s praktičnim delom vaj iz pripovedovanja.   
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2.2.  Dejavnosti na Oddelku za odrasle         

 

2.2.1. Razstavna dejavnost  

Knjižničarke so pripravljale manjše tematske in priložnostne razstave, sezname in razstave 

novih knjig, popise člankov in knjig o aktualnih temah. 

V stekleni vitrini je na ogled postavljena stalna zbirka približno 1.000 starih igrač (lastnika 

zbirke sta Marija in Janez Janežič), ki si jo z zanimanjem ogledajo otroci in odrasli.  

V letu 2016  so razstavljali: 

2.2.1.1. Kotiček ustvarjalnosti 

Steklena vitrina je namenjena vsem, ki v prostem času radi ustvarjajo. V njej  imajo možnost 

razstavljanja ustvarjalni Izolani in vsi, ki želijo javnosti predstaviti svoje izdelke iz kamnov in 

drugih naravnih materialov, pletenine, vezenine, čipke, risbe, stripe, slike, skulpture, 

mozaike in podobno. Ko uredijo vitrino, lahko v knjižnico povabijo svoje domače, prijatelje 

in znance ter priredijo manjšo otvoritev. Po stenah knjižnice ustvarjalci razstavljajo svoje 

slike, olja na platnu, fotografije in drugo. Za razstave v vitrini in steni ustvarjalnosti skrbi Š 

.Pahor, ki pripravi tudi prispevke za objavo v medijih. Razstavo o Nubah je pripravila M. Hrs, 

razstavo Karija Klemele pa K.Orel.  

2.2.1.1.1. Vitrina ustvarjalnosti 2016: 

 Januar: razstava starih fotografij in predmetov Od zibelke do groba – Janez in 

Marija Janežič 

 Februar – april:  razstava ročnih izdelkov ljudstva Nube – Tomo Križnar 

 Maj: Lorena Lovrečič in Urška Prinčič 

 Junij – avgust:  Sandra Martinuč – ročni izdelki 

 Junij – avgust:  Nida Dudine – ročni izdelki  

 September – oktober:   Janja Štravs, Lijana Perko, Tanja Kaligarič 

 Oktober -  december:  Društvo LIK – kiparska razstava Morje kot življenje 

 November:  Metka Gosar in Lijana Perko 

 December:  Lijana Perko 
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2.2.1.1.2. Stena ustvarjalnosti  2016: 

 Januar:  slikarska razstava - Stanka Jenko 

 Februar – april:  fotografska razstava Nube – Tomo Križnar 

 Februar – april:  Jan Brak – slikarska razstava 

 Maj: akvareli Izole – razstava učencev osnovne šole Livade Izola; Popotovanje po 

mojem mestu – razstava učencev osnovne šole Dante Alighieri Izola 

 Junij –  julij:  Kaja Berden 

 Avgust:  Ljubkost rastlin – slikarska razstava Sonje Gombač iz Izole 

 September: Rino Bonin, slikarska razstava  

 Oktober – december:  Igraj se z mano! Razstava otroških risb. V sodelovanju s 

Centrom Janeza Levca in Društva za kulturo inkluzije 

 November: Metka Gosar – slikarska razstava 

 December: Valtea Đurđević Fičur – razstava pobarvank 

 Oktober – december: Kari Klemelä - fotografska razstava  

2.2.2. Dnevi evropske kulturne dediščine – DEKD 2016          

Vsako leto se tudi v Mestni knjižnici Izola pridružimo  praznovanju evropskih dni kulturne 

dediščine, ki so po vsej Sloveniji in v Evropi potekali zadnji teden v septembru. Letošnje 

Dneve evropske kulturne dediščine na temo industrijske dediščine, smo obeležil z dvema 

dogodkoma, in sicer:  

5.10.2017: Kako je industrija spreminjala Izolo predavanje Srečka Gombača /vzroki, potek in 

posledice industrializacije Izole/. 

7.10.2017: Slovensko staroselstvo v Istri, predstavitev zbornika /Leda Dobrinja, dr. Duša 

Krnel Umek, Andrej Šiško/. 

 

2.2.3. Zanimivi Izolani 2016 

Od novembra 2013 predstavitve Zanimivih Izolanov potekajo v Wine Baru Manzioli. V letu 

2016 so bili predstavljeni  naslednji ZI: 

http://www.sentjur.si/f/pics/Novice/logo_jep_ehd-_b.jpg
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 24.6.2016: 79. srečanje: Srdjan Živulović – »fotograf, prvi slovenski prejemnik prestižne 

Pulitzerjeve nagrade. Na Manziolijevem trgu se je igral kot otrok, sem segajo njegovi 

zgodnji spomini«. Večer je obogatila projekcija fotografij gosta, glasbene barve pa mu 

je dodala skupina Etnotok Glasbene šole Izola, ki jo vodi prof. Mirjana Gvozdenac. 

 20.10.2016:  80. srečanje: Zvonka Radojević – »direktorica Centra za kulturo, šport in 

prireditve Izola. Njena življenjska in poklicna pot je povezana z Odrom – Gledališča in 

Življenja, Življenja in Gledališča: kulture, ustvarjanja z ljudmi, za ljudi«. Večer so obogatili 

glasbeniki družine Sirk in Radojevič z Dragom Mislejem – Mefom.  

 17.11.2016: Ivica Evačić- Ivek – vodja Hotela Marina Izola. »Pravijo, da vse poti vodijo v 

Rim, a Iveka je pot pripeljala v Izolo, ki ji je zvest že od časov srednje šole. Vse poti pa 

so ga vodile v kulinariko, v svet vsega dobrega, kar rodita Zemlja in Morje. In pride k 

nam – na krožnik.« 

 15.12.2016: Mirko Orlač – dirigent in umetniški vodja Pihalnega orkestra Izola. »Ptuj je 

njegov rojstni kraj. To, da je bil njegov dom le 100 metrov oddaljen od glasbene šole, je 

zaznamovalo njegovo življenjsko pot: od harmonike, do pozavne, pedagoškega dela, 

od leta 2007 tudi zelo uspešnega vodenja Pihalnega orkestra Izola. Glasba, vsak dan, za 

vedno.« Večer je z glasbo popestril kar sam, s pozavno in ob spremljavi pianistke 

Tatjane Jercog.  

 

2.2.4. Naj bralci Mestne knjižnice Izola preteklega leta 

Letošnje naj bralce Mestne knjižnice Izola smo nagradili na svetovni  Dan in Noč knjige, 22. 

aprila na literarnem večeru z Jolko Milič in predstavitvijo antologije poezije.   

Po izboru knjižničark/knjižničarja so bili izbrani naslednji naj bralci prejšnjega leta:  

 

 Naj bralka/bralec do 18 let: Taj Miandrušič, osnovnošolec; 

 Naj bralka/bralec med odraslimi: Vlasta Čačić; 

 Naj bralna družina: Sirk Čehovin (Tarita, Julaj, Maila). 
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2.2.5. Bralni klub Kira knjiga 

V letu 2016 je v Mestni knjižnici Izola potekalo 17 srečanj bralnega kluba KIRA KNJIGA. V prvi 

polovici leta smo se šestkrat srečali v Mestni knjižnici Izola, poleti smo štiri srečanja izvedli 

v Knjižnici med oljkami v Arheološkem parku Simonov zaliv, jeseni so srečanja ponovno 

potekala v knjižnici, kjer smo izvedli še sedem srečanj. Vsebinsko smo se držali predhodno 

določenega seznama knjig. Navajamo seznam knjig,  o katerih smo se pogovarjali na naših 

srečanjih: 

7.1.2016: Matej Krajnc: Requiem za gospo Goršičevo. Nostalgično-humorno pripoved 

upokojenega vodje skladišča v celjski tovarni posode, ki se spominja svojih srečnih dni z 

nedavno preminulo ženo, smo v bralnem klubu »obravnavali« iz vidika umestnosti narečja 

v leposlovju, dotaknili smo se teme eksistence in minevanja ter ohranjanja optimistične 

naravnanosti. 

28.1.2016: Mirana Likar Bajželj: Sobotne zgodbe. S knjigo smo odkrivali in na glas govorili o 

sladkih in grenkih plasteh življenja. Za vsako od kratkih zgodb smo poiskali »alternativni« 

naslov, predloge smo nato primerjali in jih tudi pojasnjevali. Ugotovili smo, kako zahtevno 

je bistvo zgodbe strniti v neko frazo, besedo, stavek. Navdušil nas je dovršen smisel za jezik 

in gradnjo pripovedi.  

18.2.2016: Tereza Boučková: Leto petelina. Odkritosrčna izpoved ženske, ki se ji življenje 

počasi drobi na koščke, njena družina, do tedaj njena največja vrednota, razpada, hkrati pa 

sama doživlja tudi ustvarjalno krizo ter krizo srednjih let, je udeležence v bralnem klub 

osupnila. Knjiga je bila odličen povod za pogovor o stereotipih, družinskih vrednotah, 

posvajanju otrok, genetiki, … 

17.3.2016: Maja Vidmar: Kako se zaljubiš in Esad Babačić: Prihodi/Odhodi. Ker je marec mesec 

poezije (21. marec je svetovni dan poezije), smo v bralnem klubu pod drobnogled vzeli eno 

žensko in eno moško pesniško zbirko. V poeziji maje Vidmar smo odkrivali vse odtenke 

ljubezni in možne načine zaljubljenosti, v Babačićevih Prihodih/Odhodih pa smo se dotaknili 

tudi vprašanja angažiranosti pesniške govorice, aktualnih družbenih in socialnih 

problematik. Spoznavali smo, kako močno je lahko poezija vpeta v konkreten prostor in 

čas. 

14.4.2016: Alma Karlin: Sama iz otroštva in mladosti. V srečanju smo se pogovarjali o izjemnih 

naporih te izjemne Ženske, pesnice, pisateljice, popotnice, poliglotke, ljubiteljske 

etnologinje; o motivih, da je kljub telesnim hibam in »privzdignjenim pogledom« odšla na 
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pot okrog sveta. Alma Karlin, smo sklepali, gotovo ni odkrivala novih dežel, na svojih 

popotovanjih je odkrivala predvsem sebe, svoj notranji svet in svoje doživljanje sveta. 

22.4.2016: Drago Jančar: To noč sem jo videl. V pogovoru ob tej knjigi smo se spraševali o 

izdajstvu, ponižanju, strahu in negotovosti brez konca, ki jo prinese vojna vihra. Dotaknili 

smo se moči jeze brez discipline in njenih posledicah. Navduševalo nas je, da roman bralcu 

ponudi večplastno interpretacijo in iskanje večne resnice. V srečanju bralnega kluba je 

sodeloval tudi prevajalec knjige v finščino, Karij Klemelä.  

12. maj 2016: Janice Galloway: Dihati moraš to je vsa skrivnost. Knjiga je edinstvena študija 

duševne travme, kakršno povzroči izguba partnerja. To je bila dobra iztočnica za pogovor 

o depresiji, zlorabi alkohola,  samopoškodovalnem vedenju, priložnostnim seksom; v 

pogovoru smo sobralci analizirali tudi potek in smisel žalovanja in iskanje izhoda iz globoke 

čustvene stiske. Pod drobnogled smo vzeli tudi škotsko družbo in mentaliteto (škotski 

kalvinizem, zadržanost, zatrtost, nezmožnost izražanja čustev, šovinizem) ter iskali 

vzporednice s karakteristikami v slovenski družbi.   

2.6.2016: Veronika Simoniti: Kameno Seme. V srečanju smo se pogovarjali o neizrekljivost 

resnice; v romanu se odnos do resnice in jezika uspešno vzpostavlja, ko so ljudje, ki ne 

izhajajo iz istega jezikovnega okolja, prisiljeni v medsebojno komunikacijo. 

7.7.2017: Aristofan: Lizistrata. V srečanju smo odprli tematiko mirovništva, ženske moči in 

povezovanja v kolektivno dobro.  

21.7.2016: Sapfo (pesmi). V srečanju smo se spraševali in iskali odgovore na vprašanja, ali se 

je ljubezensko čustvo od antike do danes kaj spremenilo? Komu je pesnica ljubezen 

izpovedovala? Kakšen je bil njen družbeni status? Kako je živela? S kom se je družila? H 

katerim bogovom se je priporočala, jih opevala? Kakšnega značaja je bila? Predvsem pa, 

zakaj si je pesnica prislužila vzdevek »deseta Muza«.  

4.8.2016: Teofrast: Značaji. V srečanju smo se pogovarjali tudi o tem, ali so se ljudje od antike 

do danes kaj spremenili – nemara celo na bolje, oziroma ali so še vedno takšni, kakor so 

zapisani pri Teofrastu? 

18.8.2016: Eduard Petiška: Stare grške bajke. Grške mitske zgodbe so preprosto tako 

vraščene v naš jezik in s tem miselni, predstavni svet, da mimo njih sploh ne moremo. V 

vsakdanji govorici, v stroki, žargonu ipd vsakodnevno uporabljamo izraze, kot so Sizifovo 

delo, Tantalove muke, odisejada, orfejsko petje in igranje, ali pa trojanski konj, Pandorina 

skrinjica, Ojdipov kompleks ali Olimpijski ogenj ter druge. V srečanju smo ugotavljali, zakaj 

tisti, ki visoko leta nizko pade, zakaj ne gre izzivati sreče, zakaj je pamet boljša kot žamet, 

zakaj nosimo prstane s kamni, ali pa, kako je Egejsko morje, dobilo svoje ime. Dotaknili smo 



 

 

___________________________________________________________________________ 

 

34 

se tudi vpliva starih grških bajk na poznejšo umetnost –  likovno, besedno, glasbeno, 

filmsko … 

29.9.2016: Stanka Hrastelj: Igranje. V srečanju smo se pogovarjali o shizofreniji, dotaknili 

smo se tudi teme demence, kaj bolezen prinese v družino, kje družba odpove, …  

27.10.2016: Wieslaw Myśliwski: Traktat o luščenju fižola. V srečanju smo predebatirali 

subjektivno doživljanje zgodovinskih dejstev, življenje v režimu, neidiličnost zahodnega 

sveta, tudi kolektivni spomin poljskega naroda.  

17.11.2016: Radka Denemarková: Prispevek k zgodovini radosti. V srečanju smo se dotaknili 

ene najbolj občutljivih tematik – spolne zlorabe, ter se spraševali, kako je mogoče, da se 

zgodovina in z njo zlo ponavljata; kakšno vlogo, odgovornost imajo pri tem posameznik, 

družba, religija, politika, pravo, ter kako nasilju sploh kljubovati?  

8.12.2016: Jure Jakob: Hiše in drugi prosti spisi. Podali smo se v svet v svet podob, asociacij, 

aluzij in se dotaknili eseja kot izpovedne forme.  

22.12.2016: Maruša Krese: Vsi moji božiči in Da me je strah. V srečanju smo predebatirali, kako 

ideologija vpliva na način obnašanja, praznovanje; ter o preseganju mej in omejitev.   

 

Tako smo skupaj z udeleženci v bralnem klubu (pre)živeli že za celo kopico osupljivih usod. 

Navdušuje nas, da si o njih delimo občutke in misli, oživljamo lastne spomine, ki jih v nas 

prebudi določen razvoj dogodkov v zgodbah. Zanimivo je opazovati, na kakšen način se 

vsakega bralca posamezno besedilo dotakne, čemu daje poudarek, ob katerem stavku 

zadrhti, ob katerem dogodku se vznemiri, s katerim junakom se poistoveti. Vsak izmed 

sodelujočih doživlja posamezno knjigo po svoje, drugače od mene, tebe ali nje oz. njega. 

Zato se je lepo srečevati, deliti misli in pozorno poslušati sočloveka – sobralca in sobralko. 

Ob knjigah se lahko smejimo ali jokamo, se žalostimo ali veselimo, kimamo ali bentimo … 

predvsem pa z njimi rastemo in zorimo.  

 

V aprilskem srečanju bralnega kluba, ki jo sovpadlo s pobudo Noč knjige, smo pogovarjali o 

knjigi Draga Jančarja To noč sem jo videl, smo kot predvideno v goste povabili tudi 

prevajalca knjige v finščino, Karija Klemele, ki je nam je približal svoje doživljanje knjige, 

zagate pri njenem prevajanju in tudi, kako delo odmeva na Finskem. V pogovoru z njim smo 

pobliže spoznali tudi poklic književnega prevajalca in položaja slovenske književnosti na 

Finskem. Z izpostavitvijo prevajalca kot ključnega člena v verigi, ki povezuje eno kulturo z 

drugo, smo uspešno opozorili (in nameravamo tudi v prihodnje) na vlogo in pomen 
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kakovostnega književnega prevajalca, ki je tudi v naši izrazito prevodni kulturi bistveno 

sooblikuje podobo domače literarne pokrajine.  

 

Na srečanjih vedno znova opažamo veliko navdušenje naših bralcev nad slovenskimi 

avtorji. Veliko udeležencev se namreč z izvirno slovensko literaturo srečuje prvič, odkar so 

denimo prenehali brati obvezno šolsko čtivo. Tisti, ki pa vendarle berejo tudi slovenske 

avtorje, pa priznavajo, da knjig s seznama bralnega kluba KIRA KNJIGA sami najverjetneje 

ne bi sami nikoli vzeli v roke. Čtivo jih praviloma prijetno preseneti. Tako z velikim 

zadovoljstvom na slehernem srečanju bralnega kluba opazujemo, kako se odnos 

udeležencev do domače književnosti vztrajno in zanesljivo spreminja – iz ravnodušnosti v 

pravo navdušenje.  

 

Enako malo bralsko razsvetljenje se je zgodilo tudi z antičnimi avtorji, ki smo jih brali poleti. 

Štiri poletna srečanja smo posvetili antični književnosti in odkrivali, v kolikšni meri nas ta 

literatura, ki pomeni temelj naše civilizacije, nagovarja danes. V poletnem času smo tako 

poleg lokacije (»preselili« smo se v Knjižnico Med oljkami v Arheološkem parku Simonov 

zaliv) zamenjali tudi literarno zvrst. Ker se v srečanjih bralnega kluba še nismo lotili 

dramskega besedila, smo bili menja, da je najbolje začeti pri antičnih avtorjih; poletje pa je 

čas sprostitve, zato smo raje kot tragedijo izbrali komedijo. Brali smo izvrstno Lizistrato, s 

katero nam veliki komediograf Aristofan pokaže, da imamo ženske prav posebno moč. 

Poletna srečanja so nam popestrili tudi bralski uvidi arheologa in skrbnika arheološkega 

parka, Andreja Preložnika, ki se je z veseljem vklopil v debato in čtivo osvetlil iz arheo-

zgodovinskega vidika. Srečanja v parku med oljkami v neposredni bližini morja so privabila 

številne nove bralce, ki so poleti prvič slišali za naš bralni klub. 

 

Število rednih udeležencev bralnega kluba vztrajno raste. Posebej velja izpostaviti izjemno 

razvejano starostno strukturo udeležencev, od predstavnikov generacije tridesetletnikov 

do najstarejših osemdesetletnikov. Bralni klub je tako dejansko postal tudi prostor 

živahnega medgeneracijskega dialoga. 

 

Z veseljem opažamo, da so naše debate iz srečanja v srečanje bolj poglobljene, lucidne in 

kompleksne. Udeleženci so se dodobra otresli začetne zadrege in vedno bolj artikulirano 

in argumentirano izražajo svoja stališča, radi tudi preberejo odlomke, ki so jih posebej 
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nagovorili in so hkrati izhodišče za naš pogovor. Naša srečanja so tako pogosto precej 

daljša od predvidene ure in pol, saj se v žaru debate kar ne moremo ločiti.  

 

Vsako srečanje sicer nadgradimo s poezijo. Bralci predstavijo svoje ljube avtorje oz. njihove 

pesmi, na ta način pa se ostali udeleženci seznanijo z novimi imeni domače in tuje poezije. 

Doslej so na naših srečanjih zazvenele pesmi več deset različnih avtorjev. To vse prevečkrat 

zapostavljeno zvrst umetnosti tako vztrajno detabuiziramo, demistificiramo ter ponudimo 

zgled, da pesem lahko postane vsakdanji del našega življenja. 

 

Z učinkovito promocijo in sprotnim informiranjem dosegamo, ne le da se nam pridružujejo 

novi člani, temveč se širi tudi skupina bralcev, ki sodeluje »na daljavo«. To so bralci, ki se 

srečanj zaradi različnih razlogov ne morejo udeležiti srečanj, vendar pa zato redno 

spremljajo naše objave in z nami tudi sproti berejo. Ti »sledilci« bralnega kluba se nam redno 

javljajo, največkrat po elektronski pošti, s pozitivnimi povratnimi informacijami. 

 

O delu bralnega kluba KIRA KNJIGA redno poročajo lokalni mediji, kot so Primorske novice, 

Tednik Izolanov Mandrač, mesečnika Istra in Primorski utrip, občinsko glasilo Bobnič - La 

Crida, zamejski časopis Novi glas, Radio Koper-Capodistria in Radio Capris; objave za 

srečanja bralnega kluba so redno objavljene na spletni strani knjižnice, Facebook strani 

knjižnice, na portalu Spletni čas, Regional Obala in drugod.  

 

2.2.6. Projekt Primorci beremo 2016      

V letu 2016 je projekt Primorci beremo potekal od 23. aprila, na svetovni dan knjige, Noč 

knjige, do 11. novembra v devetih primorskih knjižnicah, vključno s Trstom in Gorico. Projekt 

je bil tudi v tem letu uspešen za vso Primorsko. Vsi, ki so prebrali 5 proznih del in eno 

pesniško zbirko, so projekt zaključili. Vse knjige so bile posebej postavljene na razstavni 

pano, označene z nalepko Primorci beremo 2016 ter brošuro z opisom vsebin in letaki z 

izbranimi naslovi. Iz cerkniške knjižnice smo si preko medknjižnične izposoje izposodili 

nekaj knjig iz seznama.  V okviru tega projekta smo predstavili primorske avtorje, ki so bili 

v seznamu za branje, in sicer:  
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3.2.2016: Vanja Pegan: predstavitev knjige Svetilnik. Pogovor z avtorjem je vodila K. Orel 

7.4.2016: Frane Goljevšček: predstavitev knjige Gospa Maja. Pogovor z avtorjem je vodila K. 

Orel.  

V okviru seznama PB 2016 sta bili v izolski knjižnici predstavljeni še Jasna Tuta in Jolka Milič, 

ki so navedeni v drugih segmentih poročila.   

Na zaključni prireditvi, 2.12.2016 smo gostili letošnjega Prešernovega nagrajenca, Toneta 

Partljiča, bralcem, ki so projekt zaključili pa podelili priznanja in knjižne nagrade. V Izoli je 

bilo vključenih 66 bralcev, projekt jih je zaključilo 50. Skupaj so prebrali 719 knjig. Tudi letos 

so se nam priključili bralci iz Kulturno umetniškega društva Franjo Sornik iz Ruš. Društvo se 

imenuje po prvem ravnatelju izolske knjižnice, ki je bil rojen v Rušah pri Mariboru.     

Rezultati skupnega projekta vseh desetih knjižnic pa so naslednji:  

V letu 2016 je v projektu sodelovalo skupno 929 bralcev,  projekt jih je zaključilo 777. Skupaj 

je bilo prebranih 8.188 knjig. Od leta 2007 do letos je v projektu v vseh knjižnicah  sodelovalo 

8.075 bralk in bralcev, ki so v 10 letih prebrali skupaj 61.465 knjig izključno slovenskega 

leposlovja.  

Mestna knjižnica Izola je bila pri tem projektu zadolžena za obveščanje medijev ter pripravo 

skupne statistike knjižnic, vključenih v  projekt Primorci beremo.  
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2.2.7. Spletni portal Dobreknjige.si 

Dobreknjige.si je spletni portal, namenjen promociji dobrega branja. Namenjen je vsem, ki 

v poplavi literature iščejo kakovostno branje. Sooblikujejo ga slovenske splošne knjižnice, 

literarni kritiki in bralci. Vseh vnašalcev priporočilne literature je 130.  

Knjižničarka Š. Pahor je v letu 2016 na spletni portal Dobreknjige.si vnesla 32 novih zapisov 

o prebranih dobrih knjigah.  Med institucijami je po številu ogledov (3.566) Mestna knjižnica 

Izola na 9. mestu, po številu (3.549) ogledov priporočenih knjig pa je vnašalka Š. Pahor  na 

7. mestu.  

 

2.2.8. Cikel ruskega filma 

Mestna knjižnica Izola je v letu 2016 pristopila k sodelovanju splošnih knjižnic in predvajanju 

ruskega filma, ki poteka od leta 2010 v sodelovanju Slovanske knjižnice (Mestna knjižnica 

Ljubljana) in Mednarodnega kluba slovanskih rojakov RUSLO v ciklih ruskega filma, s katero 

knjižnice na večernih filmskih projekcijah predstavijo štiri filme kakovostne klasične in 

sodobne ruske kinematografije s slovenskimi podnapisi. Uvodno oz. premierno 

predstavitev sta septembra v Izoli izvedli prevajalka in članica kluba RUSLO Anja Dorošenko 

in ….. Filmi, ki jih predvaja knjižnica, se v istem mestu v okviru predstav kinematografije ne 

podvajajo, oz. so izbrane vsebine namenjene le predstavitvam v knjižnicah. Predvajanje 

štirih filmov je v Izoli doživelo izjemen odziv in tovrstna srečanja z rusko kulturo so ob vsaki 

projekciji napolnila čitalnico.  Gledalci so si brezplačno ogledali:  

22.9. 2016: Moskva ne verjame solzam (1979), lirična drama v režiji Vladimira Menjšova in 

govori o usodi treh deklet, ki so se iz provincialnih mestec preselile v Moskvo, postale 

sostanovalke in prijateljice. A njihova hrepenenja in želje so se razhajale.                                                                             

20.10.2016: Ivanovo otroštvo (1962), vojna drama v režiji Andreja Tarkovskega, velja za 

enega najboljših filmov o vojni in otroštvu v svetovni filmski zgodovini. Film je poetični 

pogled na vojno skozi oči 12-letnega Ivana, ki ga je vojna pahnila v odraslost, globoko v sebi 

pa ostaja otrok. 

18.11.2016: Oboževalka (2012), biografska lirična drama, v režiji Vitalija Melnikova govori o 

mladi pisateljici, privrženki in prijateljici velikega ruskega dramatika Antona Pavloviča 



 

 

___________________________________________________________________________ 

 

39 

Čehova, Lidiji Avilovi. Zgodba temelji na njenih pričevanjih, ki jih je objavila v svojih 

spominih.  

22.12.2016: Večerja je na mizi (2005), praznična komedija, v režiji Maksima Papernika, govori 

o določitvi zakoncev, da bosta praznovala silvestrovo vsak po svoje, temu pa sledi zaplet.   
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3. PROJEKTI: BORZA ZNANJA, SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO 

UČENJE, TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA, ŠTUDIJSKI 

KROŽKI, DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGO 

3.1.  Projekt Borza znanja Izola              

Borza znanja Izola deluje kot pomemben člen na področju spodbujanja vseživljenjskega 

učenja v Izoli in širše na slovenski Obali. S svojo neformalnostjo in neformaliziranostjo se 

borza znanja približuje različnim ciljnim skupinam in s svojimi člani predstavlja pomemben 

korak k družbi znanja. Neformalne povezave med člani omogočajo in spodbujajo 

medgeneracijsko in medkulturno učenje. Učne vsebine ponudb in povpraševanj na borzah 

znanja pokrivajo vsa področja človeškega znanja. Aktivnost v borzi znanja je tako koristna 

in dobrodošla za vsakega udeleženca v učenju. S široko paleto vsebin, ki jih Borza znanja 

Izola ponuja, omogočamo splošno neformalno izobraževanje in preko tega vplivamo tudi 

na dvig izobrazbene ravni in usposabljanje za potrebe dela. Delo borze znanja tako sovpada 

tudi s prioritetami in usmeritvami Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja 

odraslih. Borza znanja je vpeta tudi v širši evropski koncept politike izobraževanja odraslih 

kot je opredeljena v Memorandumu o vseživljenjskem učenju, Lizbonski deklaraciji, 

Akcijskem načrtu za izobraževanje odraslih in drugih. 

Največje bogastvo borze znanja so njeni uporabniki, ki enkrat v vlogi učencev, drugič v vlogi 

učiteljev, s svojim udejstvovanjem kažejo, da je borza znanja pomemben akter v 

zagotavljanju vseživljenjskega učenja za vse in vsepovsod. Borza znanja deluje za njih in 

zaradi njih. So pisana druščina: iskalci in ponudniki najrazličnejših znanj - od kvačkanja, 

petja, fotografiranja, freskanja, ličkanja pa do kung-fu tehnik, popravljanja koles, nasvetov 

za pisanje pravljic, priprave eksotičnih kuharskih receptov, zrenja v sonce ali ekološkega 

kmetovanja. Uporabniki informacijskega servisa borze znanja so tako mladi kot ljudje v 

tretjem življenjskem obdobju, bolj in manj izobraženi, redni in občasni uporabniki, 

računalniški »geniji« kot začetniki v računalništvu, poligloti in nepoznavalci tujih jezikov, 

mojstri rokodelstva in umetnosti in tudi takšni z »dvema levima rokama«, vsem pa je skupna 

želja po učenju in druženju. Prav zato Borza znanja Izola ponuja možnost sodobnega, 

drugačnega, zanimivega in edinstvenega učenja: Mestna knjižnica Izola uporabnikom 

borze znanja zagotavlja prostor za srečevanje ponudnikov in iskalcev znanja ter možnosti 
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in pomoč pri organizaciji učnih srečanj. Na ta način pa se v javnosti promovira tudi sama 

dejavnost Borze znanja Izola. V obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 je Borza znanja Izola 

svojim uporabnikom ponudila 36 vsebinsko in tematsko različnih srečanj s ponudniki in 

izmenjevalci znanj.  

V času od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 je na Borzi znanja Izola skupno 536 

uporabnikov izmenjevalo, izpopolnjevalo, nadgrajevalo svoje znanje, od tega 302 na novo 

vpisanih. Splošna slika je po 18-ih letih dejavnosti spodbudna: število uporabnikov, ki 

znanja, spretnosti in veščine ponujajo, iščejo ali izmenjujejo znaša skupno 2869, medtem 

ko je nabor vseh znanj, spretnosti in veščin, ki jih Borza znanja Izola beleži, ter jih na človeku 

prijazen in nevsiljiv način širi med vse plasti prebivalstva po neformalni poti, znaša trenutno 

6236.  

Dejavnost Borze znanja Izola je vseskozi prisotna v medijih. O dejavnosti izolske Borze 

znanja Izola redno poročajo lokalni tiskani mediji in nekateri spletni portali, kot sta 

Izola.Info in Regional Obala, dobra praksa pa še vedno potuje tudi od ust do ust. Borza 

znanja Izola je glede na število vpisanih uporabnikov ter množico ponujenih, iskanih in 

izmenjanih znanj zagotovo dodana vrednost v okolju. 

AKTIVNOSTI BORZE ZNANJA IZOLA V LETU 2016 

● 29.1.2016: Delavnica Zakaj bi čakali na jutri? dobro in boljše lahko zase in za druge naredite 

že danes.V delavnici so udeleženci spoznali 3 preproste, a učinkovite tehnike, in sicer: 

krog življenja, ki razkrije katera področja vašega življenja so izpopolnjena ter kje se vam 

ponujajo izzivi in priložnosti za nadgradnjo le teh; vakog tehniko, s pomočjo katere 

spoznate kakšen tip človeka ste, ter kako skozi to prizmo sprejemate sebe in svet okrog 

sebe; tehniko mini trans-a, ki »odklop« misli od vsakdanjih skrbi in napetosti.  Delavnico je 

vodila Nevija Božič, NLP praktik, NLP coach. 

● 12.2.2016: predavanje Ljubezen kot navada človekovega življenja 

V predavanju so udeleženci dobili napotke, kako gojiti ljubeč odnos do sebe, kako 

vzpostaviti zdravo partnersko razmerje, kako delujejo naša čutila v kemiji zaljubljenosti ter 

o fenomenu ljubezni v današnjem času. Predaval je Beno Arnejčič, doktor psihologije, 

mojster nevroligvistike in praktik hipnoze.  

● 24.2.2016: delavnica Nepozabno učenje angleščine  

Udeleženci so spoznali inovativne metode učenje angleščine. Delavnico je izvedla Nevija 

Božič.  
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● 25.2.2016: Grenkosladko, predstavitev knjige 

V knjigi so predstavljeni življenjska zgodba duhovnega mojstra Ladislava Medveščka in opisi 

duhovnih tehnik, ki jih izvaja in duhovnih potovanj. knjigo sta predstavila Tanja Bricelj in 

Ladislav Medvešček.  

● 4. 3.2016: predavanje Post za dušo in telo                 

Udeleženci dobili vpogled v postenje ter nekaj konkretnih in učinkovitih napotkov, kako in 

kje izvajati post. Predavala sta Drago in Helena Klanšček.  

● 11.3.2016: predavanje Razumevanje sebe in otroka 

V predavanju so udeleženci, povečini straši, spoznali načine za obvladovanje občutkov 

krivde, kako zares prisluhniti otroku, njegovim potrebam in željam, pa tudi svojim 

potrebam in željam – brez slabe vesti.  Predavala je Maša Plaznik, certificirana Access Bars® 

facilitatorka in certificirana Access Body® proces facilitatorka.  

●18.3.2016: delavnica Kako pomagamo svojemu otroku pri sprejemanju kariernih odločitev?  

Skozi delavnico so starši spoznali načine, s katerimi otroku lahko pomagajo pri izbiri 

nadaljnje poklicne poti. Predavala je Nevija Božič, NLP coach in NLP  praktik.  

●19.3.2016: delavnica Mini access bars za otroke od 11-15 let 

Otroci so v delavnici spoznali bodo eno postavitev bars točk, naučili so se, kako se 

sprostiti, kako se postaviti zase, kako se soočiti s pubertetniškimi izzivi in jih uspešno 

reševati, ter kako izboljšati koncentracijo. delavnico je vodila Maša Plaznik, certificirana 

access bars® facilitatorka in certificirana access body® proces facilitatorka.  

● 26.3.2016: predavanje in pogovor Kdo je dula in kako mi lahko pomaga v času nosečnosti 

in ob porodu? 

V svetovnem tednu dul - obporodnih spremljevalk so v mestni knjižnica izola, borzi znanja 

izola svoje delo in poslanstvo predstavile slovenske dule – obporodne spremljevalke, ki v 

sloveniji delujejo že šesto leto. v predstavitvi je bil predvajan kratki dokumentarni filmi o 

poslanstvu, vlogi in delu dule, sledil je pogovor z obporodnimi spremljevalkami iz združenja 

Moja dula, Tanjo Potočnik, Susano Diez Rupnik, Tadejo Korenč in Špelo Peternel. Pogovor 

je tekel tudi o naši porodni kulturi in o potrebah družin v obporodnem obdobju.  

 

 

● 2.4.2016: predavanje in pogovor Urbani vrtovi 

Dan za spremembe bo v občini Izola potekal pod geslom Izola, zeleno mesto. In kakopak, 

vsako mesto lahko postane še malo bolj zeleno, če se v njem postavijo urbani vrtovi. ti 

predstavljajo ekonomske, ekološke, kulturne in socialne izzive lokalnemu prebivalstvu, saj 
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poleg prostora za druženje, menjave, interakcije, nudijo tudi samooskrbo, učenje ter 

socialni in kulturni korektiv, hkrati pa ponovno povežejo življenje z neposrednim izkustvom 

zadovoljevanja človekovih potreb. Predavala je Viktorija Carli.  

● 8.4.2016: predavanje Gibanje je življenje 

V predavanju so udeleženci spoznali, zakaj je gibanje življenje, kaj je zdrava in dosegljiva 

energija, kaj storiti, če bi se radi premaknili pa nam zmanjka motivacije, volje in/ali energije. 

spoznali so tudi, kaj je zdrav in nezdrav stres ter kako se slednjemu lahko izognemo ali ga  

vsaj uspešno obvladamo. Predaval je Beno Arnejčič, doktor psihologije, mojster 

nevroligvistike in praktik hipnoze. 

● 15.4.2016: predavanje in pogovor Partnerski konflikt – grožnja ali priložnost za partnerski 

odnos? 

v predavanju so udeleženci spoznali izvor družinskih konflikotv ter načine za uspešno 

soočanje z njimi. Predavala bo zakonska in družinska terapevtka Darja Jurinčič Jogan, 

magistrica zakonskih in družinskih študij.   

● 23.4.2016: delavnica Marmorirana bukvica, ustvarjalnica za odrasle 

V delavnici so udeleženci izdelali 80-stransko knjigo, trde platnice pa oblekli v marmoriran 

papir, ki so ga prav tako predhodno sami izdelali. delavnico, vodila Metka Starič iz Zavoda 

Parnas.  

● 5.5.2016: predavanje in pogovor O samopoškodbenem vedenju, različnih vrstah 

odvisnosti in  samomorih z Maticem Muncem  

V predavanju je psiholog Matic Munc predaval o samopoškodbenem vedenju, kot posledici 

brezposelnosti, revščine, psihičnega in fizičnega nasilja, ter različnih vrstah odvisnosti in 

samomorilnosti v kontekstu pomanjkanja veselja in vizije, sovraštva in prevar.  

● 6.5.2016: delavnica Obrazna refleksoterapija 

V delavnici so se udeleženke seznanile z osnovami sproščujoče terapije, ki z masažo 

akupunkturnih točk na obrazu pomaga pri odpravljanju težav v krvnem obtoku, stimulira 

živčevje, meridiane in imunski sistem ter s tem omili stres in odpravi številne težave in 

bolezni. Delavnico je izpeljala Doris Slavec.  

 

● 12.5.2016: predavanje Simonov zaliv in Slovenska Obala v rimskem času 

V predavanju je bilo predstavljeno dogajanje ob slovenski obali v rimskem času s 

poudarkom na vili maritimi v Simonovom zalivu. v predlanskem in lanskem letu se je v 

arheološkem parku Simonov zaliv izvajal projekt as: arheologija za vse, oživljanje 

arheološkega parka Simonov zaliv, v sklopu katerega so potekala tudi arheološka 



 

 

___________________________________________________________________________ 

 

44 

izkopavanja in konserviranje mozaikov. predstavljeni so bili tako izsledki teh raziskav kot 

tudi življenje v vili, kateri je pripadalo veliko pristanišče. tako vila z mozaiki kot pristanišče 

sta na slovenski obali največja in dobro raziskana, zato se Simonov zaliv upravičeno uvrša 

med spomenike državnega pomena. predavala je asist. razisk. Mateja Ravnik, univ. dipl. 

arheol. 

● 14.5.2016: delavnica Kaj nam sporoča planet Neptun: klubsko srečanje psiholoških 

astrologov 

V delavnici so udeleženci obdelali planet Neptun iz astronomskega in mitološkega vidika, 

poudarek pa je bil na razumevanju njegove psihološke dinamike v vsakodnevnem življenju. 

delavnico je vodila Manca Švara.  

● 16.5.2016: delavnica Zavedanje odnosov - motivacija in reševanje konfliktov po 

mednarodno priznani SDI metodi  

v delavnici so udeleženci dobili vpogled v orodje za prepoznavanje sistema osebnih in 

motivacijskih vrednot, ter prejeli napotke za način reševanja konfliktov doma in v službi. 

mednarodno priznano orodje strenght deployment inventory  (sdi) je predstavila nevija 

božič, coach, trenetrka in podjetnica.   

●18.5.2016: Arheološka delavnica za odrasle v Arheološkem parku Simonov zaliv – ob 

Mednarodnem dnevu muzejev 

v delavnici so udeleženci spoznali tehniko izdelave antičnega nakita. delavnico je vodila 

Ivana Pintarič.  

●17.5.2016: predavanje z diskusijo Hipertenzija ni hortenzija  

V predavanju so udeleženci prejeli smernice, s katerim preprečimo, obvladujemo in 

uspešno uravnavamo visok krvni tlak. predavala je Alenka Prelc, dr. med. 

● 25.5.2016: delavnica Optimalna stanja 

V delavnici so udeleženci spoznali nekaj enostavnih in učinkovitih tehnik za dvig 

samozavesti, kako se pripraviti za pomembne pogovore in ter načine za izboljšanje počutja. 

delavnico je vodil Mojmir Kovač.   

● 26.5.2016: delavnica Kako živeti in ne zgolj preživeti 

V delavnici so udeleženci spoznali metodo treh ključev za pospešitev in doseganje 

rezultatov, ki uči, kako odpraviti strah, dvom in kako delovati v smeri svojih ciljev in 

zaupanja.Delavnico je vodila Jakica Kristovski.  

●  18.6.2016: Arheološka delavnica za odrasle v arheološkem parku Simonov zaliv – v Poletni 

muzejski noči 
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V delavnici so udeleženci spoznali tehniko izdelave antičnega mozaika. Delavnico je vodila 

Ivana Pintarič.  

● 28.7.2016: delavnica Izdelajmo si svojo beležko 

V delavnici so udeleženci izdelali beležko s 60. stranmi, s trdo polplatneno vezavo in šivanim 

knjižnim blokom. Delavnico je izvedla Marina Hrs.  

● 19.9.2016:  predavanje z delavnico Ali je za najstnika učenje lahko tudi zabavno? 

V predavanju so udeleženci spoznali inovativno metodo učenja, t.i.  freestyle učenje, ki 

zajema hitre metode učenja, zabavne asociacije in zgodbice, vizualizacijo, metodo 

ustvarjalnega giba, učenje ob glasbi in še mnogo več. bistvo je vzpostavitev ključa 

zapomnitve, s katerim učno snov shranimo v dolgoročni spomin. metodo freestyle učenja 

je predstavila Lea Zdravje Marušič.  

● 21.9.2016: predavanje z delavnico Vse je narobe! Rahljanje omejujočih prepričanj z 

uporabo coachinga 

V predavanju so udeleženci spoznali tehnike, s katerimi uspešno odpravljamo omejujoča 

prepričanja. v delavnici pa so se udeleženci postavili v vlogo coachev in spoznali primere 

asertivne komunikacije. Predavala je Monika Kontelj. 

●  30.9.2016:  delavnica Optimalnih stanj 

V delavnici so udeleženci spoznali orodja za uspešno obvladovanje stresa in z njim 

povezanih težav. spoznali so tudi korake do učinkovite komunikacije ter afirmacijske 

tehnike za dvig samozavesti. Delavnico je vodil Mojmir Kovač. 

● 8.10. 2016: predavanje z delavnico Prepoznavanje osebnega potenciala, ko postane 

mogoče prav vse 

Udeleženci so spoznali vlogo miselne naravnanosti pri doseganju zastavljenih ciljev. v 

delavnici so opredelili cilje, čemu so cilji sploh potrebni, ter spoznali proces oblikovanja 

novih, učinkovitih navad, s katerimi dosežemo zastavljen cilje. Predavali so Sandra 

Antanasović, stanislav Skubic in Jana Špeh.  

●  19.10.2016: predavanje Hipnoza v psihoterapiji 

Udeleženci so izvedeli, kaj je to terapevtska (medicinska) hipnoza, kako deluje, pri katerih 

duševnih, čustvenih in vedenjskih ter telesnih težavah pomaga. ob koncu predavanja so 

metodo hipnoze tudi izkusili. prostor bo tudi za vaša vprašanja. predavala je Saša Ribič, 

univ. dipl .pedagoginja, sistemska psihoterapevtka.  

●  25.10.2016: delavnica Poze moči 



 

 

___________________________________________________________________________ 

 

46 

V delavnici so udeleženci spoznali, kako lahko z držo telesa povečamo svojo samozavest, 

izboljšamo svoje razpoloženje in kako »napihnemo« lasno karizmo. Delavnico je vodil 

Mojmir Kovač. 

●  10.11.2016: predavanje z vajami Starši med svojimi potrebami in potrebami otrok 

V predavanju so udeleženci spoznali razliko med potrebami in željami in kako jih lahko kot 

starši zadovoljujejo. pri potrebah so v ospredje postavili otrokove čustvene potrebe in 

kakšno vlogo igrajo starši pri njih, v povezavi z željami pa so se udeleženci ustavili pri večni 

temi postavljanja mej in razvajenosti. predavali sta Saša Ribič Guglielmino, univ.dipl.ped., 

sistemska psihoterapevtka in Špela Šoštarič, univ. dipl. psih., sistemska psihoterapevtka. 

● 11. 11.2016: predstavitev knjige Starodavna umetnost zdravljenja - tradicionalna evropska 

medicina 

V najnovejši knjigi avtorja Veronika in mag. Uroš Plantan predstavljata model tradicionalne 

medicine, ki pove, zakaj zbolimo in kako ozdravimo. avtorja na izviren način prepletata 

stara, skoraj pozabljena znanja o življenju in v vsakem stavku se zrcali njuna pronicljivost, 

ker znata odstreti tančice do srži življenja na nenavaden, svež in mestoma presenetljiv 

način. knjiga razkriva starodavna znanja naših prednikov in kot avtorja poudarita nista 

odkrila nič novega, le skozi dolgoletne izkušnje sta potegnila rdečo nit iz znanj danes 

povsem prezrtih velikanov umetnosti zdravljenja, kot so Hipokrata, Dioscorida, Celsusa, 

Galena, Avicene, Hildegarde, Paracelsusa, Mesmerja, Hufelanda, Culpeperja. 

● 15.11.2016: predstavitev knjige Z namero do zavesti, srčnosti in svobode, iz dnevnikov 

izkušenj 

Knjiga nosi vpogled v dnevnike izkušenj, ki so jih zapisali člani skupine magičnost gibanja. v 

njih so opisane pasti in izzivi, s katerimi se srečuje vsakdo, ki ga namera po širšem 

dojemanju življenja vodi skozi življenjske preizkušnje z namenom, da skozi njih raste, se 

preoblikuje in doživlja celovitost svojega bivanja. vsebina gre od duševne otopelosti, 

stresnih situacij v službi in partnerstvu, premika iz začaranega kroga ponavljanj, 

transformacije vcepljenih vzorcev in čustvenih travm, premika iz vloge žrtve do izražanja 

lastne ustvarjalnosti. 

 

 

● 18.11.2016: predstavitev knjige Ločiti se ... in potem? 

S to knjižico avtorja, Anna in Alberto Friso rahločutno, s spoštovanjem do edinstvenosti, ki 

je značilna za vsako ločitev, nagovarjata tiste, ki se jih ločitev dotika od blizu (starše, otroke, 
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sorodnike), ali ločitev živijo osebno. V prepričanju, da razen prizadetih oseb o različnih 

dogodkih ne more presojati nihče.  

● 22.11.2016: Delavnica Notranji samogovori ali samogovor šampiona 

V delavnici so udeleženci so se naučili prisluhniti notranjemu monologu, s katerim se lahko 

veliko naučimo o sebi, pretehtamo smiselnost svojih prepričanj in sodb, prevzamemo 

odgovornost za (so)ustvarjanje lastnega življenja ter začnemo ustvarjati na novo. 

Delavnico je vodil Mojmir Kovač.  

● 13.12.2016: Delavnica Postavimo si cilje za leto 2017: nabor učinkovitih napotkov, kako jih 

doseči 

V delavnici so udeleženci spoznali strategije in tehnike, kako biti uspešen pri uresničitvi 

zastavljenih ciljev. Delavnico je vodil Mojmir Kovač.  

 

3.2. Središče za samostojno učenje           

Središče za samostojno učenje je prostor, ki je namenjen brezplačnemu samostojnemu 

učenju in s tem pridobivanju, utrjevanju ali nadgrajevanju znanja. Opremljen je s sodobno 

informacijsko tehnologijo ter z brezplačnim dostopom do svetovnega spleta ter učnim 

gradivom, prilagojenim za samostojno učenje. Učenje poteka individualno in samostojno, 

na voljo pa je strokovna pomoč informatorjev, svetovalcev in mentorjev. 

Središče za samostojno učenje je namenjeno vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov 

tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Takšno učenje je 

primerno za tiste, ki si želijo sami izbrati učno vsebino, ritem, način in čas učenja in to 

prilagajati lastnim zmožnostim.  

Pri samostojnem učenju v središču za samostojno učenje se lahko uporabljajo lastna učna 

gradiva ali gradiva, ki so na voljo v središču. Slednja so prilagojena samostojnemu učenju in 

zajemajo različna področja od računalništva, učenja tujih jezikov, do naravoslovnih in 

družboslovnih vsebin, kot tudi vsebin vezanih na trg dela oz. zaposlovanje, ter ostalo.   

Takšno učenje ima v primerjavi s tradicionalnim učenjem naslednje prednosti: 

 brezplačnost, 

 dostopnost, 
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 fleksibilnost, 

 samostojna izbira vsebin učenja, 

 lasten ritem učenja, 

 dosegljivost v vsakem času, 

 možnost sprotnega preverjanja napredka v znanju, 

 možnost izbire ustreznega gradiva in učne tehnologije, 

 odgovornost posameznika za napredek pri učenju. 

 

Učinki samostojnega učenja se kažejo v: 

 bogatenju ponudbe izobraževanja in povezovanju z drugimi oblikami; 

 zagotavljanju strokovne pomoči – motiviranju in spodbujanju k učenju; 

 spodbujanju dviga kulture učenja; 

 spodbujanju vseživljenjskega učenja; 

 učenju obvladovanja temeljnih spretnosti; 

 zmanjševanju socialne diferenciacije pri dostopnosti do znanja; 

 prenašanju samostojnosti udeležencev pri učenju v druge oblike izobraževanja; 

 odgovornosti udeležencev za lastno učenje; 

 vključevanju udeležencev v druge organizirane oblike izobraževanja.  
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Cilji projekta organiziranega samostojnega učenja se v Mestni knjižnici Izola uresničujejo: 

 z vzpostavljanjem in širjenjem kulture učenja: s spodbujanjem in motiviranjem 

posameznikov k učenju, 

 zagotavljanjem možnosti brezplačnega organiziranega samostojnega učenja, 

 zagotavljanjem dostopa do svetovanja in informiranja s področja izobraževanja in 

učenja čim širšemu krogu lokalnega prebivalstva, 

 zagotavljanjem dobrih učnih razmer za vse, ki se želijo učiti samostojno: z 

dostopnostjo, prosto izbiro vsebin in virov, časa in tempa učenja, individualno pomočjo 

strokovno usposobljene osebe,  

 zagotavljanjem ustrezne informiranosti ljudi in ciljnih skupin (letaki, oglasi ipd.) o 

možnosti brezplačnega organiziranega samostojnega učenja, 

 zagotavljanjem novih, fleksibilnih in v svetu uveljavljenih oblik izobraževanja, 

 s pripravo gradiv in materialov za samostojno učenje in v stalnem bogatenju 

izobraževalnih programov, 

 utrjevanjem zavedanja o odgovornosti posameznika za napredovanje v lastnem 

znanju, 

 s stalnim strokovnim usposabljanjem zaposlenih, katerega cilj je zagotavljanje 

kakovostne strokovne podpore prebivalcem v procesu vseživljenjskega učenja.  

5 najpogostejših razlogov za vključevanje v SSU v Mestni knjižnici Izola:  

1. pridobiti znanje za napredovanje na delovnem mestu, v poklicu, stroki (34%) 

2. pridobiti nova znanja za lažjo pridobitev nove zaposlitve (21%) 

3. želim pridobiti novo znanje za boljše življenje (13%) 

4. se rad/a učim in pridobivam nove informacije (7%) 

5. drugi razlogi (25%), ki jih udeleženci navajajo sami: 

 ker doma nimam interneta, tu je pa zastonj, 

 ker imam možnost tiskanja in skeniranja dokumentov, 

 zaradi brezplačnega dostopa do baz podatkov s polnimi besedili. 
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Vsebine, po katerih udeleženci najbolj posegajo: 

1. PONS – Kompleti za samoučenje tujega jezika: Klik za klikom: Interaktivni 

začetni tečaj italijanščine, angleščine, nemščine in francoščine, 

2. Računalništvo in elektronka pošta 

3. Europass: spletni vir in tiskani priročnik, ter drugi spletni zaposlitveni portali  

4. Pravo (Uradni list, Ius-Info) 

5. Podjetništvo (Gvin, Find-Info) 

6. seminarske, raziskovalne, diplomske naloge 

7. Druge izobraževalne vsebine dostopne na spletu 

 

AKTIVNOSTI ZA POPULARIZACIJO ORGANIZIRANEGA SAMOSTOJNEGA UČENJA V LETU 

2016 

●  28. januar 2016: Dijaki Srednje šole Izola na učnem obisku  

Dijaki Srednje šole Izola so se v času učnega obiska seznanili s programi za učenje tujih 

jezikov, računalništva, različni e-dostopi do strokovnih revij ter možnost pisanja in/ali 

oblikovanja in tiskanja seminarskih in raziskovalnih nalog. 

●  4. februar 2016: Dijaki Srednje šole Izola na učnem obisku  

Dijaki Srednje šole Izola so se v času učnega obiska seznanili s programi za učenje tujih 

jezikov, računalništva, različni e-dostopi do strokovnih revij ter možnost pisanja in/ali 

oblikovanja in tiskanja seminarskih in raziskovalnih nalog. 

● 24. februar 2016: Delavnica promocija na družbenih omrežjih 

Udeleženci delavnice so spoznali značilnosti posameznega družbenega omrežja in njegove 

uporabe, zakaj in kako se lotiti promocije na družbenih omrežjih, primere dobrih praks in 

namige za promocijo. 

● 18. marec 2016: Delavnica karierne poklicne orientacije 

Udeleženci so v delavnici prejeli informacije o perspektivah zaposlovanja in drugih 

značilnostih trga dela; spoznali so pripomočke za samostojno načrtovanje in vodenje 

kariere ter pripomočke za odkrivanje interesov, sposobnosti in drugih osebnostnih 

lastnosti; seznanili so se s skupinskimi oblikami učenja veščin vodenja kariere, kot so 

delavnice veščin iskanja zaposlitve, postavljanja kariernih ciljev, načrtovanja poti za 

doseganje kariernih ciljev. 

● 18. maj 2016: Dan odprtih vrat Središča za samostojno učenje Mestne knjižnice Izola: 

Delavnica urejanja in obdelave fotografij v programu Picture Manager 
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V Dnevu odprtih vrat Središča za samostojno učenje Mestne knjižnice Izola so udeleženci 

spoznali program za urejanje in obdelavo fotografij Picture Manager. Spoznali so postopke 

za nastavljanje svetlobe in kontrasta, postopek obrezovanja in obračanje fotografij, 

odpravljanje rdečih oči, spreminjanje dimenzij slike. 

● 26, 28. in 29. september 2016: Dijaki Srednje šole Izola na učnem obisku 

Dijaki Srednje šole Izola so se v času učnega obiska seznanili s programi za učenje tujih 

jezikov, računalništva, spoznali so različne e-dostope do strokovnih revij ter možnost 

pisanja in/ali oblikovanja in tiskanja seminarskih in raziskovalnih nalog. 

● 3. oktober 2016: Dijaki Srednje šole z itaijanskim učnim jezikom Pietro Coppo  

Dijaki Srednje šole Pietro Coppo so se v času učnega obiska seznanili s programi za učenje 

tujih jezikov, računalništva, spoznali so različne e-dostope do strokovnih revij ter možnost 

pisanja in/ali oblikovanja in tiskanja seminarskih in raziskovalnih nalog. 

● 23. november 2016: Portal Kamra, Album Slovenije, Album Izole - album spominov 20. 

stoletja je predstavila D. Špik. 

Javnosti je bil predstavljen spletni portal Kamra, ki ponuja dostop do informacij, 

dokumentov, slik in drugega gradiva, ki so ga digitalizirale splošne knjižnice, muzeji, arhivi 

in druge lokalne ustanove. Album Slovenije, Album Izole pa je namenjen zbiranju digitalnih 

kopij fotografij, nastalih do leta 1990, shranjenih v družinskih albumih, pa tudi dokumentov 

in ostalih predmetov, ki jih hranimo na podstrešjih. Da bi takšni spomini ne ostali le osebni, 

ter v želji da se tovrstna gradiva ne bi porazgubila, smo uporabnike knjižnice povabili in jih 

še naprej vabimo k prispevanju v skupno zakladnico spominov. Zbrano gradivo knjižnica 

digitalizira in objavlja na spletnem portalu Kamra v Albumu Slovenije, Albumu Izole 

● od 21. do 26. novembra 2016: Prikaz uporabe elektronskih virov in baz podatkov s polnimi 

besedili 

V tednu od 21. do 26. novembra 2016 v Mestni knjižnici Izola, v Središču za samostojno 

učenje potekala predstavitev elektronskih virov, ki jih Mestna knjižnica Izola brezplačno 

ponuja svojim članom in so dostopni preko spletne strani knjižnice www.izo.sik.si. Gre za 

elektronske časopise, članke, zapise, podatke, informacije …, ki jih lahko iščemo, beremo, 

poslušamo, gledamo, po možnosti tiskamo, shranimo ali jih kakorkoli drugače uporabimo 

za svoje delo. Člani Mestne knjižnice Izola lahko do elektronskih virov dostopajo iz 

računalnikov v knjižnici oziroma v središču za samostojno učenje, možen pa je tudi oddaljen 

dostop s poljubne lokacije ob poljubnem času.  

 



 

 

___________________________________________________________________________ 

 

52 

3.3. Teden vseživljenjskega učenja – TVU 2016                   

Današnja družba vse bolj poudarja vseživljenjsko izobraževanje in učenje kot pomemben 

dejavnik pri razvoju družbe kot celote. V življenju posameznika ima vseživljenjsko učenje 

dve razsežnosti, razsežnost trajanja, ki označuje, da se človek uči od rojstva dalje, ter 

razsežnost širine, ki označuje, da se oseba uči povsod - ne le v šoli, in karkoli - ne le šolskih 

predmetov, temveč tudi za vse druge majhne in velike, življenjske in delovne ter druge 

potrebe. Cilj našega učenja in izobraževanja torej ni le pridobiti si izobrazbo in 

usposobljenost za delo in poklic, temveč si pridobiti tudi široko znanje, spretnosti in osebne 

lastnosti, ki jih potrebujemo, da lahko uspešno in kakovostno živimo in delamo kot 

posamezniki in v skupnosti. Zato je vseživljenjsko učenje in izobraževanje pomemben 

dejavnik pri razvoju družbe kot celote. 

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska manifestacija, ki utira pot k 

razumevanju in uresničevanju kulture vseživljenjskega učenja, se pravi uveljavljati pomen, 

vlogo ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki 

jih človek prevzema − kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva ter drugih 

skupnosti. Že 21. leto zapored ga koordiniral Andragoški center Slovenije. V letu 2016 smo 

v Mestni knjižnici Izola organizirali 4 razstave in 17 prireditev, s katerimi smo v mesecu in 

pol festivalskega dogajanja v Tednu vseživljenjskega učenja 2016 v Mestno knjižnico Izola 

pritegnili okrog šeststo obiskovalcev, ki se zavedajo pomembnosti učenja v vseh 

življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v življenju prevzema. V knjižnici tako 

z zanosom ugotavljamo, da ima danes vse več ljudi naklonjen odnos do učenja in 

izobraževanja, da je vse več ljudi ozaveščenih o nujnosti neprestanega učenja, da je socialna 

vključenost odvisna tudi od tega, koliko se učiš. S projekti neformalnega učenja - s 

študijskimi krožki, borzo znanja, središčem za samostojno učenje, s steno in vitrino 

ustvarjalnosti, ki vse leto potekajo v knjižnici, ljudje pridobivajo ustrezne sposobnosti 

razsojanja, kritičnega mišljenja, znanje o tem, kako se učiti, pa tudi znanje o tem, kako 

poiskati informacijo, jo ovrednotiti, analizirati, organizirati in kar je najpomembneje – 

uporabiti v praksi. 
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PREGLED AKTIVNOSTI V OKVIRU TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2016 V MESTNI 

KNJIŽNICI IZOLA 

RAZSTAVE V TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2016 

 

Vitrina ustvarjalnosti v TVU 2016 - maj: razstava del Urške Prinčič in Lorene Lovrečič; v juniju 

pa razstava ročnih del Sandre Martinuč 

Stena ustvarjalnosti v TVU 2016 - maj: razstava Popotovanje po mojem mestu : Il viaggio 

nella mia città /navedeno v drugih segmentih poročila/.  

 

DOGODKI V TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2016:  

Zabeleženih je 16 dogodkov, ki so se zvrstili v času TVU, nekateri sodijo v okvir drugih 

dejavnosti. To so bili:  

13.5.2016: ŠK Drevesa pripovedujejo; 14.5.2016: Kaj nam sporoča planet Neptun; 6.5.2016: O 

zavedanju odnosov; 7.5.2016. O hipertenziji; 18.5.2016: Dan odprtih vrat v središču za 

samostojno učenje; 19.5.2016: O Slovencih na tržaškem krasu; 25.5. 2016: O dotiku življenja, 

ŠK Živeti zdaj; 25.5.2016: Optimalna stanja; 26.5.2016: Kako živeti in ne zgolj preživeti; 

27.5.2016: Indija malo drugače, ko turizem postane avanturizem, potovanje preide v 

dogodivščino;1.6.2016: Skrite modrosti Amazonije;   2.6.2016: srečanje bralnega kluba Kira 

knjiga; 8.6.2016: ŠK Živeti Zdaj; 10.6.2016: Kira knjiga v živo z Veroniko Simoniti; 15.6.2016: 

ŠK Živeti Zdaj; 24.6.2016: Večerni klepet z ZI; 29.6.2016 ŠK Drevesa pripovedujejo. 

 

3.4.  Študijski krožki                                                         

so interesne skupine ljudi, ki se zberejo, da se skupaj učijo oziroma poglabljajo znanje o 

določeni temi in s pridobljenimi izkušnjami obogatijo okolico. Starost in stopnja izobrazbe 

pri tem nista pomembni. Člani krožka so enakopravni. Mentor ima vlogo usklajevalca in 

organizatorja. Licenco za mentorstvo in izvajanje študijskih krožkov v Mestni knjižnici Izola 

imata dve zaposleni, in sicer Špela Pahor, mentorica, ki je skrbela za izvedbo ŠK Svet v 

dlaneh, ŠK Iz-quart in ŠK Čarobni prsti. Marina Hrs, vodja in mentorica je skrbela za izvedbo 

ŠK Živeti Zdaj, ŠK Drevesa pripovedujejo in ŠK Beremo s starši.   
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3.4.1. ŠK Svet v dlaneh – skozi druge kulture spoznavamo sebe 

ŠK Svet v dlaneh pripravlja  potopisna predavanja, izobraževanja, predstavitve knjig  in 

delavnice.  

 22.01.2016 – potopisno predavanje Bojana Gorenca – V čem me Indija nagovarja? 

 18.02.2016 – Jasna Tuta –  je v pogovoru z novinarko Nevo Zajc predstavila 32 dni 

jadranja čez Pacifik  in knjigo Moj svet sredi oceana 

 01.03.2016 – Mojca Žorž je predstavila projekt botrstvo in potovanje po Gambiji. 

 01.04.2016 – Kari in Marja Klemela sta predstavila Finsko  

 18.04.2016 – Marko Matičetov in slovensko brazilski pesniški in potopisni večer  

 19.05.2016   –  Breda Stele je pripravila potopisno predavanje Tržaški Kras.   

 27.05.2016  – Barbara Tripar in Lenart Babič sta nam predstavila dogodivščine s 

potovanja po Indiji. 

 20.10.2016 – projekcija filma V zraku nad morjem, ki so ga posneli  Barbara Kocjančič, 

Marko Žigon, Andrej Božič. 

 18.10.2016 – potopisno predavanje Marine Hrs o Portugalski  za varovance  Doma 

upokojencev Izola  

 

3.4.2.  ŠK Iz-quart   

V letu 2016 je v MKI začel delovati ŠK Iz-quart. Dosedanje aktivnosti krožka so naslednje: 

 02.08.2016 –  postavitev in slovesna otvoritev  razstave slik Sonje Gombač. O njenem 

delu je spregovoril Dejan Mehmedovič.  

 09.09.2016 – Kaj je  kamišibaj? Predavanje in predstavitev v power pointu je za Ozaro 

Izola pripravila članica krožka Š. Pahor.  

 16.09.2016 – 2. del predstavitve Kaj je Kamišibaj za uporabnike in zaposlene v Ozari Izola 

je pripravila članica krožka Š. Pahor.  

 04.10.2016 – inkluzivni kulturno družabni dogodek ob otvoritvi  razstave otroških risb 

Igraj se z mano! Sodelovali so  osnovnošolci iz OŠ Vojke Šmuc Izola z učiteljico Matejo 

Tomažič in  uporabniki  VDC Izola.  

 13.11.2016 – srečanje z varovanci VDC Izola.  

 

 



 

 

___________________________________________________________________________ 

 

55 

3.4.3.  ŠK Čarobni prsti 

V letu 2016 je v MKI začel delovati ŠK Čarobni prsti. Dosedanje aktivnosti krožka so 

naslednje: 

 19.12.2016 – Lijana Perko je vodila delavnico, na kateri so udeleženke iz volne in blaga 

izdelale okrasnega angela   

3.4.4. ŠK Živeti zdaj         

Zgoščeno jedro zainteresiranih posameznikov, ki se učijo z aktivno udeležbo in 

poglabljanjem v izvedbo delavnic/vaj, s priporočeno literaturo, ki ga ustavajajo člani ŠK in 

zvočnim gradivom, ki nastaja ob srečanjih. S pridobljenim znanjem izboljšujejo kakovost 

življenj, zlasti v situacijah, ko življenje zahteva osredotočenost, pozitivno naravnanost in s 

tem ravnovesje za zdravo in polno življenje v tem trenutku, brez obremenitev s preteklostjo 

in prihodnostjo. Širši javnosti so dostopni prispevki in zvočno gradivo preko medmrežja. 

Krožek je sestavljen iz predavanj, delavnic, vaj in spremljajoče literature. Namen  

študijskega krožka je življenje v sedanjosti, neobremenjeno s preteklostjo oz. s 

prihodnostjo.  

V letu 2016  so potekala naslednja srečanja:   

 20.1.2016: Jože Cesar, meditativne tehnike/delavnica 

 17.2.2016: Oleg Križanovskij, O smislu življenja 

 16.3.2016: Aleš Novak, Svet na pragu preobrazbe 

 23.3.2016: Boris Brezovec, Marjan Hudopisk, O ljubezni 

 4.5.2016 in 25.5.2016: Jože Cesar, meditativne tehnike 

 01.06.2016: Nagual Uchu o šamanski tradiciji 

 8.6.2016: Jože Cesar, meditativne tehnike/delavnica 

 15.6.2016: Elena Jenček o drogah in strahu 

 14.10.2016: Vesna Jogan o pobarvankah za odrasle 

 11.11.2016:.Jana Špeh  

 21.12.2016: Jože Cesar, meditativne tehnike/delavnica/.  

 

3.4.5. ŠK Drevesa pripovedujejo 

Izola je mesto, ki ima veliko zelenila, ki ga je vredno ohraniti. Krožek ozavešča o knjigah in 

gradivu, ki govori o drevesih in gozdu, s poudarkom na lokalnem področju in drevesih, ki 
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uspevajo samo v tem mediteranskem delu oz. Istri. ŠK ozavešča o tem, da so drevesa živa 

bitja, da so pomembna za naravo in ljudi. V okviru delovanja ŠK je bilo pripravljenih nekaj 

predavanj, pripravljen seznam (bibliografija) strokovnega in leposlovnega gradiva o 

drevesih (D.Požeš, N.Kaligarič, Š.Pahor), ki govori o drevesih. V okviru tega raziskovanje 

simbolnega pomena in ljudsko izročilo nekaterih dreves, izbira in opisi nekaterih dreves, ki 

rastejo v lokalnem okolju, ter izbor ljudskih pravljic in sodobnih pripovedi, ki se nanaša na 

gozd/drevesa. Ob tem je knjižničarka Š. Pahor naredila izbor ljudskih pravljic (99 pravljic), 

ki govorijo o drevesih in rastlinah,  ki so digitalizirane, namenjene uporabi ob 

pripovedovanju ter bibliopedagoških urah in drugih predstavitvah. Izvedene so bile 

tematske razstave, (v knjižnici ob Dnevu za spremembe, razstava na stojnici v parku 

Svetilnika ob projektu O drevesih ZA  drevesa v Izoli, ob dnevu odprtih vrat Občine Izola, 

ob udeležbi na Karavani študijskih krožkov v Arboretumu) in pripovedovanja pravljic, ki se 

nanašajo na temo pomena dreves in rastlin. Srečanja so potekala:  

2.4.2016: predavanje o vrtovih 

21.4.2016-31.8.2016: priprava in izbor gradiva o drevesih /bibliografija, D. Požeš, N. Kaligarič/, 

bibliografija in izbor ljudskih pravljic in drugega gradiva na temo dreves, rastlin, Š.Pahor/;  

27.4.2016: Razstava gradiva o drevesih in pripovedovanje pravljic o drevesih na Svetilniku;  

29.4.2016 pregled fotografij, načrt ureditve vrta knjižnice za izvedbo pravljičnih, 

bibliopedagoških in drugih srečanj ter načrt za popotovanje od drevesa do drevesa v Izoli.  

13.5.2016: predavanje o pravilnem obrezovanju in odnosu do dreves /Tina Trampuž, Lena 

Marion/  

11.6.2016: Udeležba pravljičark na Karavani študijskih krožkov z razstavo gradiva o drevesih, 

seznamom gradiva in pripovedovanjem pravljic o drevesih v Arboretumu v Volčjem potoku 

/A. Križ, P. Sosič Kobal., M. Hrs/ 

29.6. 2016: predstavitev skrivnostnega sveta mehiških rastlin za zdravljenje  

8.7.2016: Dan odprtih vrat Občine Izola: stojnica s knjižničnim gradivom in dejavnostjo 

študijskih krožkov in akcij  za spodbujanje bralne kulture, obiskovalcem smo delili lepe misli 

/V. Rener, Bednarik J., K. Orel., D. Kromar, M. Hrs/ 

14.7.2016: načrt digitalizacije zbranega gradiva /D. Špik, J. Bednarik/ 

28.7.2016: delavnica izdelave beležnice na podlagi naravnih materialov /M. Hrs/ 
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23.9.2016: prikaz in predstavitev komunikacije rastlin skozi zvok, ustvarjanje glasbenih 

frekvenc /I. Opassi/ 

 

3.4.6. ŠK Beremo s starši  

Krožek je bil namenjen mladim mamicam, nosečnicam, staršem, dedkom  in babicam, ki 

potrebujejo (dodatna) znanja o pomenu branja že majhnim otrokom. Bodočim mamicam 

in staršem je dipl. babica P. Jere predstavila teme, ki so zajemalo obdobje nosečnosti, 

telovadbe, priprave na porod, poporodno obdobje, nego novorojenca, dojenje, pripravo 

na sorojenca, poporodno depresijo, zdravo prehrano. M. Hrs je pripravila teme za 

pridobivanje boljših bralnih zmožnosti, ki se začenja že pri majhnem otroku znotraj družine 

in prispeva k boljšim govornim, pisnim in slušnim zmožnostim, simboliko in sporočilnost 

ljudske pravljice in simbolne govorice pravljic tabu teme, ki jih je skozi zgodbo otroku lažje 

predstaviti(staranje, smrt, drugačnost..), pomen igre in igrač,  otroško risbo in ustvarjanje, 

skozi lutkovno igrico in delavnico pa so se spoznali z lutkami in lutkovnim ustvarjanjem oz. 

sporočilnost gledališča /A. Križ/. D. Špik in N. Kaligarič sta pripravili pregledni seznam branja 

tako za starše kot otroke, ob koncu ŠK pa so udeleženci prejeli tudi broširano gradivo 

/power point predstavitve/ kot učno in spremljajočo literaturo na posamezno obravnavano 

temo: 

25.5.2016: priprava /seznam gradiva/ seznam literature za otroke in starše 

18.7.2016: Uvodno srečanje, predstavitev in delovanje študijskega krožka 

21.7.2016: Izzivi nosečnosti /P. Jere/ 

25.7.2016: Vadba v nosečnosti /P. Jere/ 

28.7.2016: Rokovanje z novorojencem in nega novorojenca /P. Jere/ 

1.8.2016: Dojenje in položaji za dojenje in kaj, če dojenje ne steče /P. Jere/ 

4.8.2016: Poporodno obdobje, premagovanje poporodnih težav /P. Jere/ 

8.8.2016: Poporodna depresija /P. Jere/ 

11.8.2016: Prehrana nosečnice, doječe matere in dojenčka /P. Jere/ 

18.8.2016: Priprava sorojenca na novega družinskega člana /P. Jere/ 
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22.8.2016: Z branjem premagujemo tabu teme /strah, staranje, smrt, posvojitev, 

odvisnost, drugačnost/ M. Hrs 

25.8.2016: Ljudska pravljica – simbolna govorica pravljic /M.  Hrs/ 

29.8.2016: Govorica otroške risbe in otrokova ustvarjalnost /M. Hrs/ in delavnica  

izdelovanja lutke /A. Križ/ 

1.9.2016: Igra in igrače, lutkovna predstava ter zaključek ŠK /A. Križ, P. Jere, M. Hrs/ 
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III. ZAKLJUČEK 

V okviru finančnih zmožnosti je bil program Mestne knjižnice Izola v letu 2016 presežen pri 

dejavnosti in obisku knjižnice, pri letnem nakupu gradiva je bil zaradi zmanjšanih finančnih 

sredstev dosežen knjižnični IFLA standard 54%. Pri izposoji gradiva se je ponovno izkazalo 

veliko povpraševanje uporabnikov po novem in aktualnem gradivu letne knjižne 

produkcije.  Pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti je ključno za družbo in 

posameznika, saj si z njim gradimo temelje za lepše življenje in prihodnost tistim, ki prihajajo 

za nami. V tej luči je ključno izgrajevanje kakovostne knjižnične zbirke z nakupom novega 

strokovnega in leposlovnega gradiva v skladu s strokovnimi standardi, ki obvezuje 

ustanoviteljico. Obstoječe financiranje, ki ne zagotavlja niti minimalnega strokovnega 

nakupnega standarda,  krči zakonsko pravico občanov do učenja in izobraževanja.  

Desetletje pričujoče prostorske stiske tudi v letu 2016 ni bilo mogoče omiliti, kar se odraža 

pri postavitvi gradiva, dopolnjevanju domoznanske zbirke, prostoru za študijsko čitalnico 

in prireditve, manjkajočemu prostoru za mlade bralce, pri zaposlenih pa izjemna stiska in  

pomanjkanje prostora za nabavo in obdelavo gradiva.  

Z razpoložljivimi lastnimi sredstvi smo v preteklem letu nabavili najnujnejšo opremo za 

nemoteno nadaljevanje dejavnosti in izvedbo načrtovanih aktivnosti na področju 

vseživljenjskega učenja.   

V programski izvedbi načrtovanega smo se uspešno povezovali in sodelovali z mnogimi 

posamezniki, zavodi in društvi (npr. s Centrom za socialno delo na področju družbeno-

koristnega dela (1 oseba), v knjižnici se tedensko srečuje skupina starejših za samopomoč 

v okviru CSD, že dolgo let uspešno sodelujemo z VDC. Dvema dijakoma iz izolske italijanske 

srednje šole, smer računalništvo,  je bila v knjižnici omogočena delovna praksa, ravno tako 

dvema dijakinjama, eni gibalno ovirani je bilo omogočeno štiritedensko/osemtedensko 

praktično usposabljanje z delom.  Že tretje leto zapovrstjo smo se povezali v skupnem 

projektu Knjižnica med oljkami z Inštitutom za dediščino Sredozemlja Znanstveno–

raziskovalnega središča Univerze na Primorskem. Izvedena je bila pestra paleta dogodkov 

ob različnih obeležjih, kot npr. ob Dnevih evropske kulturne dediščine, svetovnem Dnevu 

knjige in Noči knjige idr. Mednarodne pravljice in pravljice v italijanskem jeziku z delavnico  

so dodatno obogatile pravljične ure. Pravljični festival  z nočjo v knjižnici, ki je bila izvedena 

tretje leto zapored, je bila z delavnico ponovno navdihujoča. Razmah je doživelo delovanje 

bralnega kluba, novi  študijski krožki, sodelovanje z rusko slovenskim društvom na področju 
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ruskega filma. Vključevali smo se v akcije Občine Izola, kot Dan za spremembe in Dan 

odprtih vrat Občine Izola. Izvajanje projektne dejavnosti neformalnega učenja za odrasle je 

v izolski knjižnici je že vrsto let  posebnost med delujočimi kulturnimi ustanovami, zavodi in 

društvi  v Izoli, s tem pa dragocena dodana vrednost za vse, ki iščejo  dodatne, brezplačne 

možnosti za učenje in preživljanje prostega časa. S primeri dobre prakse smo v letu 2016 

strokovnim knjižničnim kolegom iz Litve predstavili  del dejavnosti  neformalnega učenja v 

knjižnici. 

Ta, za uporabnike  (brezplačna) dodana vrednost se nalaga vse od prvega do tretjega 

življenjskega obdobja in izgrajuje mnoge posameznike ne le v materialni dobrobiti, temveč 

v znanju, veščinah in spretnostih, ki kasneje v veliki meri pridodajajo tudi k človekovemu 

materialnemu blagostanju. Vsem ciljnim skupinam uporabnikov je kolektiv zaposlenih z 

znanjem, veščinami in strokovnimi podlagami zagotavljal pestro dejavnost vsem ciljnim 

skupinam uporabnikov ter z obveščanjem in prisotnostjo v medijih o dejavnosti skozi vse 

leto obveščal širšo javnost.  

Izola, 28.2.2017 
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