
KNJIŽNIČNI UTRIP V POČITNIŠKEM ČASU 

 

Tudi v knjižnicah se marsikaj spremeni v času dopustov in počitnic. Poleg tega, da je naš 

odpiralni čas krajši, so najvidnejše spremembe na knjižnih policah. Polne so predvsem tiste s 

strokovno literaturo, učbeniki, slovarji, zato pa so toliko bolj prazne police z leposlovnimi 

knjigami. Največ izposodimo v teh dneh romanov z romantično, pustolovsko vsebino, 

resničnih zgodb, ki so to sezono pravi bralni bum, pa seveda kriminalk in zgodovinskih 

romanov. V glavnem so pričakovanja naših obiskovalcev usmerjena v nove knjige in 

najnovejše naslove. Tudi, če bi teh knjig imeli na pretek, bi v poletnih mesecih kar hitro 

zmanjkale s polic.  

V letošnjem poletju ima v naši knjižnici še vedno največjo prednost Bela masajka, ki smo jo v 

juliju izposodili 10 krat in rezervirali 13 krat ( imamo 7 izvodov). Prav tako z desetimi 

izposojami v juliju ji sledijo Da Vincijeva šifra, Otrok džungle in Viharno nebo (med prvimi 

štirimi edina mladinska knjiga). Med najbolj izposojenimi 25 naslovi je le eno delo 

slovenskega pisatelja: Pasja grofica (Bogdan Novak). V primerjavi s seznamom naj-

izposojenih knjig v vseh slovenskih splošnih knjižnicah ugotavljamo, da pri nas mladi berejo 

manj, saj se na seznamu naše knjižnice pojavijo samo trije naslovi Harry Potterja med prvimi 

25-timi, v vseh splošnih knjižnicah pa je vseh šest naslovov H. Potterja že med prvimi 

dvanajstimi najbolj izposojenimi knjigami. Prav tako pa smo v vseh splošnih knjižnicah med 

prvimi 25-timi izposodili le en roman slovenske avtorice: Paniko Dese Muck. Najbolj 

izposojeno gradivo v posameznih obdobjih in po posameznih knjižnicah ali skupinah knjižnic 

si oglejte na spletnem naslovu: http://home.izum.si/cobiss/top_gradivo.  

Med obiskovalci knjižnice v tem času je kar nekaj takšnih, ki po knjigi sežejo le v času 

dopusta. Zato v Sloveniji in drugod po Evropi potekajo razne akcije in projekti, namenjeni 

spodbujanju branja, spreminjanju bralnih navad, propagiranju branja in osveščanju o pomenu 

branja vse življenje. Tudi v naši knjižnici smo v letošnjem letu pripravili poskusno akcijo 

počitniških paketov, katere namen je spreminjanje bralnih navad. Najpogosteje sežemo bralci 

po knjigah, o katerih smo vsaj že nekaj slišali. Seveda pa so ob teh propagiranih knjigah tudi 

takšne, ki ostanejo neopazne in največkrat po krivici. V počitniški paket smo tako zavili po tri 

knjige, odločitev bralca pa je seveda bila, če jih bo prebral ali ne, potem, ko je doma odkril 

vsebino paketa. Zagotovo je srečanje s knjigo, vsebino, ki je nisi sam izbral drugačno, ampak 

vredno je poizkusiti.  

Ker je med našimi poglavitnimi nalogami prav spodbujanje branja in osveščanje o pomenu 

branja od začetka pa vse življenje, v poletnem času načrtujemo in pripravljamo vrsto 

dejavnosti, ki jih bomo izvedli v obdobju od jeseni do pomladi. Upamo, da bo vsakdo našel 

med našo ponudbo vsaj nekaj zase. Pripravljamo razstave, med razstavljalci bodo Anton in 

Janez Repnik, Franz Brandl…, potopisna predavanja, med katerimi bo tudi potovanje s 

kolesom, tokrat po Mongoliji, kjer se je potepala Urška Andrejc, predstavitve knjig, največ z 

uporabno vsebino: o zdravem življenju, odvisnostih sodobnega časa, čustveni inteligenci… 

Ob pravljičnih urah, ustvarjalnih delavnicah, knjižni uganki, razstavah otroških del, bomo 

izvajali projekt Rastem s knjigo, namenjen sedmošolcem in podobne izobraževalne projekte 

za mladino in odrasle s poudarkom na uporabi knjižnice od doma. S Srednjo šolo Muta bomo 

izvedli projekt, namenjen dijakom: Reading is cool – Branje je žur. Ker imamo v knjižnici 

sodobno računalniško opremo, ki je namenjena slepim in slabovidnim, načrtujemo 

usposabljanja za delo z računalnikom tudi te ciljne skupine uporabnikov. Kot vsako leto se 

bomo vključili v praznovanja ob prazniku občine Radlje in v Tednu vseživljenjskega učenja. 

Skratka: tako pri načrtovanju kot pri izvajanju dejavnosti se trudimo ponuditi čimbolj pester 

in zadovoljujoč program, namenjen najširši publiki. Upamo, da bomo tudi prihodnjo sezono 

od jeseni do pomladi s temi dodatnimi vsebinami privabili v knjižnico čim več vedo- in 

kulture- željnih obiskovalcev, ter da bodo knjižnico vedno zapuščali zadovoljni in bogatejši za 

nove izkušnje in spoznanja. 
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