OKTOBER 2017 - MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC
V KNJIŽNICI ŠOLSKEGA CENTRA CELJE
Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev je za letošnji mednarodni mesec šolskih knjižnic
izbralo geslo POVEZOVANJE SKUPNOSTI IN KULTUR, ki opozarja na povezovalni pomen
šolskih knjižnic. Povezovanje je ena pomembnejših vrednot, s povezovanjem raziskujemo in
se vzajemno plemenitimo.
Uvod v dogajanja, s katerimi smo obeležili mednarodni mesec šolskih knjižnic, je
predstavljala navezava stika z dijakinjo, ki je v preteklem šolskem letu zaključila šolanje na
eni izmed šol Šolskega centra Celje, na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije.
Karin Vrbek je mlada pesnica, ki ji svet poezije predstavlja varno zavetje - prostor, kjer lahko
iskreno izraža svoje misli in čustva. Udeležila se je letošnjega pesniškega natečaja Mala
Veronika, ki mlade spodbuja k pesniškemu izražanju in jim ponuja prostor za promocijo
njihovega pesniškega ustvarjanja. Spodbuja jih k razmišljanju o besedi in pomenu besede v
njihovi generaciji. Karin je s pesmijo Nočno mesto postala lavreatinja Male Veronike in prav
tako zmagovalka občinstva. 27. septembra 2017 smo jo kot osrednjo gostjo povabili na
literarno druženje, v Oddelek Glazija, ki ga je vodila prof. Meta Hojnik Verdev.

Prostor smo namenili tudi Borisu A. Novaku, ki je za pesniško zbirko Vrata nepovrata prejel
Veronikino nagrado 2017 ter Andreju Brvarju, ki je Zlatnik poezije prejel kot priznanje za
njegov življenjski pesniški opus in za ustvarjalno požlahtnjenje slovenskega jezika in kulture.
Literarno druženje s Karin Vrbek - dobitnico letošnje nagrade Mala Veronika so obogatili z glasbo
povezani dijaki ŠC Celje: Neža Pogačar, Matevž Lesjak in Žiga Cokan, pod vodstvom
mentorice Metke Jagodič Pogačar.

Udeležence je pozdravila tudi ravnateljica Srednje šole za strojništvo, medije in mehatroniko
Simona Črep, ki ima zasluge, da je kot profesorica slovenščine prepoznala talent mlade
pesnice.
Kuliso literarnemu dogodku je predstavljala razstava, ki je povezovala osrednjo gostjo Karin
Vrbek, dobitnico male Veronike, ter prejemnika Veronikine nagrade (Boris A. Novak/Vrata
nepovrata) in Zlatnika poezije (Andrej Brvar).

Šolska knjižnica je »povezovanje« v okviru domačega šolskega centra razširila s
sodelovanjem z Osrednjo knjižnico Celje. Mesec oktober smo namenili projektu Rastem s
knjigo, ki spodbuja bralno kulturo med mladimi. V njem so sodelovali dijaki 1. letnikov, ki so
spoznavali splošno knjižnico in jo primerjali s šolsko. V dar so dobili poučno knjigo Lučke
Kajfež Bogataj Planet, ki ne raste. Uporabili jo bodo lahko pri pouku, v okviru
medpredmetnega povezovanja zelo aktualne tematike ekologije.

Z dijaki prvih letnikov Gimnazije Lava ter oddelki 1A1, 1B4 in 1P1 Srednje šole za storitvene
dejavnosti in logistiko smo obisk Osrednje knjižnice Celje nadgradili s projektnim dnevom.
Vanj smo povezali knjižnično informacijsko znanje: oblikovanje pisnega izdelka/seminarske
naloge, iskanje virov na določeno temo v sistemu COBISS+, navajanje virov in literature,
Virtualno knjižnico Slovenije na mobilnih napravah mCOBISS.
Obiskali smo tudi Oddelek Lava. Dijakom smo predstavili dragocenosti naše knjižnice:
prestižno in unikatno ročno vezano monografijo o Leonardu da Vinciju, dragoceno izdajo
prvega celovitega prevoda Slave vojvodine Kranjske, najsodobnejši slovenski prevod Biblije
z razkošnimi ilustracijami. Z ogledovanjem smo povezali marsikatero zanimivost iz življenja
Leonarda da Vincija, Janeza Vajkarda Valvasorja, Jurija Dalmatina in Primoža Trubarja.
Dijakom smo predstavili tudi bralnike in pred njih postavili izziv: klasična ali e-knjiga. Mnenja
so bila zanimiva in nikakor ne povezana s pričakovanji.

Na projekt Rastem s knjigo se je navezala tudi razstava Rastem s knjigo, plod medpredmetne
povezave s poukom umetnosti. Dijaki 1P1 so svoja resna in s humorjem obarvana
razmišljanja o tem kako rastemo s knjigo prikazali z likovnim ustvarjanjem, pod mentorstvom
prof. Ike Drame.

Pred 500 leti je Martin Luter na vrata wittenberške cerkve obesil 95 tez z zahtevami po
prenovi Cerkve, in začela se je reformacija. Letos smo praznik obeležili tudi v okviru
mednarodnega meseca šolskih knjižnic. V tem obdobju smo dobili prvo slovensko knjigo,
prvi slovenski pravopis in prevod Biblije. Dijaki so si v okviru medpredmetne povezave s
poukom slovenskega jezika v knjižnici Glazija ogledovali razstavo o slovenskih protestantih,
ki so pomembno vplivali na razvoj slovenskega jezika. S pomočjo dijakinj jo je na ogled
postavila prof. Aleksandra Uršič.

Dogajanja ob mednarodnem mesecu šolskih knjižnic v knjižnici Šolskega centra Celja
zaokrožuje plakat, ki so ga izdelali dijaki 1P1, z mislijo:
BRANJE JE DEL NAŠEGA ŽIVLJENJA. DOBRA KNJIGA NAS TOLAŽI, NAS POUČUJE IN NAM
ODKRIVA LEPOTO SVETA. S KNJIŽNIMI JUNAKI PREPOZNAVAMO SVOJE ŽELJE, MISLI,
BOLEČINO. SAMO KNJIGA NAS LAHKO POPELJE V PRETEKLOST IN SEVEDA TUDI V
PRIHODNOST, SAJ JO LAHKO ŽIVIMO V SVOJI DOMIŠLJIJI.

