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II 

POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava in utemeljuje sodelovanje vrtcev z javnimi knjižnicami. Namen 

diplomske naloge je analizirati vloge in pomen sodelovanja med vrtci in javnimi knjižnicami, 

ugotoviti, kdo da pobudo za sodelovanje, katere oblike in načini sodelovanja se pojavljajo in 

kako medsebojno delovanje vpliva na razvoj predšolskega otroka. 

V teoretičnem delu so skozi predstavitve oblik sodelovanja med vrtci in javnimi knjižnicami 

predstavljene in izpostavljene ključne točke in dejavniki, ki vplivajo na uspešno medsebojno 

sodelovanje. S pomočjo različnih avtorjev in njihovih teorij so predstavljene nekatere naloge 

strokovnih delavcev v vrtcih in javnih knjižnicah ter izpostavljen je pomen medsebojnega 

sodelovanja za predšolske otroke. Analizira sodelovanje med vrtci in javnimi knjižnicami, 

izhaja iz ciljev Kurikuluma za vrtce in se osredotoča na izvedbo, projekte in primere dobre 

prakse, ki so povezani s knjigami in branjem. V empiričnem delu so prikazani in analizirani 

raziskovalni rezultati, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, ki so ga izpolnile vzgojiteljice in 

njihove pomočnice iz Vrtca Sevnica. Odgovarjale so na vprašanja kako, kdaj in na kakšen 

način sodelujejo z javnimi knjižnicami.  

 

KLJUČNE BESEDE: sodelovanje, knjižnica, knjiga, knjižničar, vzgojitelj predšolskih otrok 
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SUMMARY 

The graduation thesis examines and confirms the cooperation between kindergartens and 

public libraries. The main goal of diploma is to analyse the roles and the importance of 

cooperation between kindergarten and public libraries, to determine who gives the initiative 

for cooperation, what kind of forms and ways of cooperation emerge and how mutual 

interaction influences the development of a preschool child.  

Through the introduction of cooperation forms between kindergartens and public libraries are 

in theoretical part of diploma presented and emphasized the key points and factors, which 

affect the successful mutual cooperation. Some tasks of teachers in kindergartens and public 

libraries are demonstrated with the help of various authors and their theories. At the same 

time the significance of mutul cooperation for preschool children is exposed as well. The 

work itself evaluates cooperation between kindergartens and public libraries, is mainly based 

on the book Kurikuluma za vrtce, concentrates on the realization, projects and examples of 

good practice, which are connected with books and readings. Empirical research represents 

and analyses results, gained by questionnaire filled out by teachers and assistants from 

Sevnica kindergarten. They were answering questions how, when and in what way they 

cooperate with public libraries.  

KEY WORDS: cooperation, library, book, librarian, preschool teacher 
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1 UVOD 

Vrtec pri načrtovanju dela upošteva značilnosti okolja, svojo ponudbo pa dopolnjuje in bogati 

s sodelovanjem z institucijami in s posamezniki iz tega okolja. O tem govori Načelo 

sodelovanja z okoljem, ki je eno od načel, navedenih v Beli knjigi (1995). Eden od splošnih 

ciljev vzgoje in izobraževanja v Beli knjigi (2011) pa ravno tako govori o medsebojnem 

sodelovanju, in sicer o zagotavljanju sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi institucijami 

in širšim okoljem, pri čemer je mišljena obogatitev ponudbe vzgojno-izobraževalnega dela z 

vključevanjem organizacij (kulturnih, športnih ...), društev in posameznikov iz širšega okolja. 

Vrtci v svoje delo vključujejo mnogotera sodelovanja in izvajanje projektov. Sodelovanje z 

raznimi institucijami in organizacijami jih bogati ter dela še popolnejše. Od vzgojiteljev
1
 je 

odvisno, v kolikšni meri se poslužujejo sodelovanja. Odrasla oseba je ključna, ki otroku 

pomaga pridobivati nove možnosti spoznanja, učenja ter pridobivanja izkušenj. Otrok je od 

nje odvisen. V tej diplomski nalogi bomo ugotavljali, kako in na kakšen način lahko 

vzgojitelji sodelujejo s knjižnicami
2
. Stik s knjigo otroku omogoča opismenjevanje. Otrok se 

ne začne učiti brati ali pisati, ko je dovolj star ali zrel za opismenjevanje, npr. pri šestih letih, 

temveč že prej, v zgodnjem otroštvu (Marjanovič & Umek, v Sivec & Fras-Berro, 2012). 

Knjižničar
1
 je oseba, ki otroku knjigo predstavi, mu predstavi bonton obnašanja v knjižnici, 

neposredno pa mu razvija tudi pismenost. Že v predbralnem obdobju je pomembno, da se 

otroku veliko bere in da se mu da možnost, da knjige sam »bere« (različne oblike knjig – po 

vsebini in zvrsti). Pomembno je, da knjižničar že v predšolskem obdobju pri otroku razvija 

odnos do knjige. Otroku mora v dopolnjevanju z vzgojiteljem in starši povedati, da se knjig 

ne trga, temveč čemu so knjige namenjene (Dolinšek-Bubnič, 1999). 

Namen diplomske naloge je, da pridemo do spoznan o vzrokih in načinih sodelovanja vrtcev z 

okoljem, natančneje s knjižnico. V empiričnem delu se bomo osredotočili na sodelovanje med 

Vrtcem Ciciban Sevnica in Knjižnico Sevnica.  

                                                 
1
 Besedi  knjižničar in vzgojitelj bosta skozi diplomsko naloga veljali za oba spola; tako za moški kot ženski 

spol. 

2
 Beseda knjižnica bo skozi diplomsko nalogo veljala za javno knjižnico. 
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TEORETIČNI DEL 

2 PRVI STIK S KNJIGO 
 

2.1 POMEN PRVEGA STIKA PREDŠOLSKEGA OTROKA S KNJIGO  

Prvi stik s knjigo otroku omogočijo starši. Še preden otrok vstopi v vrtec je naloga staršev, da 

otroku prebirajo različne knjige. Oni so prvi, ki otroku približajo knjigo. Pomembno je, da 

imajo pozitiven odnos do branja, saj bo le tako branje lahko spontano in neposredno. Ni 

dovolj, da odrasli samo poznajo pozitivne učinke branja. Najprej morajo v branju sami 

resnično uživati, šele potem ga lahko prepričljivo posredujejo tudi otrokom (Grosman et al., 

2003). Če bo otrok opazil, da odrasla oseba rada bere (bodisi starš, vzgojitelj, knjižničar...) si 

bo želel, da bo tudi sam znal brati. Ni pomembno, kaj se otroku bere, pomembno je, le da se 

bere in da otrok začuti, da bralec pri tem uživa. M.-H. Place (2011) meni, da naj odrasla oseba 

skuša redno brati in pisati v otrokovi prisotnosti. Piše lahko pisma, vabila, voščila, rešuje 

križanke, napiše pesmico v zvezek ali pregovore na tablo. 

Prvi otrokovi vzorniki v branju so straši, ki s svojim odnosom kažejo vzor dobrega bralca. 

Zaželeno je, da otrokom v najzgodnejši otroški dobi prebirajo in pripovedujejo pravljice ter 

druge književne zvrsti (Kašman, 2012). V nadaljevanju je posrednik med knjigo in otrokom 

vzgojitelj v dopolnjevanju s knjižničarjem. Pomembno je, da vzgojitelj poskrbi, da otroci 

knjige negujejo (Dolinšek-Bubnič, 1999). M. Šircelj (1977) meni, da je knjiga objekt, ki ima 

posebno mesto v življenju otroka. Pomembno je, da se vzgojitelj zaveda, da otrok odrašča ob 

knjigi v človeka in mu zaradi tega privzgoji pravilen odnos do knjige. Ne glede na stanje knjig 

je potrebno z njimi ravnati kot da so nove. Vzgojitelj mora otroke opozoriti, da se raztrgane 

knjige lahko zalepijo in so tako ponovno namenjene listanju. Ravnanja s knjigami pa otroke 

uči tudi knjižničar. Ob prvem obisku knjižnice knjižničar otroke seznani, kako je potrebno 

ravnati s knjigami. Na to zaželeno ravnanje pa jih opominja skozi nadaljna sodelovanja med 

vrtcem in knjižnico. 

 

Knjiga je predmet, ki ga lahko otrok zaznava z vsemi čutili; lahko ga prime, vidi, tipa, sliši, 

vonja in okuša. Otroci s knjigami različno ravnajo. Njihovo ravnanje pa nam sporoča njihovo 

zrelost za dojemanje knjige, razpoloženje – kako se počutijo, kaj si želijo, pove nam, kakšne 

so njihove potrebe in njihovi strahovi. Otroci se najverjetneje ne zavedajo, a ko se s prsti 

dotaknejo platnice knjige, so predvsem blazinice in cele roke intenzivno zaposlene, v 
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možganih pa pride do zaznave. Otroci knjigo dojemajo celostno, se je dotikajo, jo 

prelistavajo, želijo mečkati liste, jo trgati. Vse knjige pa niso enako privlačne za njih – interes 

po knjigah se razlikuje glede na to, ali je knjiga nova, stara, velika, majhna, cela, raztrgana, 

vezana v usnje ali blago, plastificirana, močnih ali nežnih barv… (Dolinšek-Bubnič, 1995). 

2.2 POMEN IN VLOGA ODRASLE OSEBE PRI PRVEM STIKU 

OTROKA S KNJIGO 

Odrasli je tisti, ki lahko otroku omogoči stik s knjigo (leposlovno ali poučno). Pomembno je, 

da je odrasli usposobljen posrednik med literaturo in bodočim bralcem. Ta odrasla oseba je 

lahko strokovnjak (vzgojitelj, knjižničar, mentor različnih oblik knjižne vzgoje) ali pa starš 

oziroma druga oseba, ki stremi k istemu cilju. Pomembno je, da se osebe (vzgojitelji, starši, 

knjižničarji …) med seboj dopolnjujejo in stremijo k istemu cilju (Grosman et al., 2003). M.-

H. Place (2011) je pisala o pomembnem in kakovostnem stiku s knjigo. Pomembno je, da 

odrasla oseba že takoj ob prvem stiku otroku pokaže, kako naj nosi knjigo z obema rokama ter 

kako naj jo drži, da bo knjiga ostala zaprta. Otroka je potrebno seznaniti s pravilnim listanjem 

knjige ter s pravilnim pospravljanjem knjig. 

Vzgojitelji in knjižničarji se morajo zavedati, da ima knjiga lahko zelo pozitiven vpliv na 

otroke. Otrok si ob knjigi razvija in bogati govor, preko govora se razvija mišljenje in 

inteligenca, razvijajo se komunikacijske sposobnosti, sposobnosti poslušanja in koncentracije. 

Preko slikanic in pravljic se razvija tudi domišljija, ki je pogoj za otrokovo ustvarjalnost 

(Štupar v Jamnik, Longyka & Mohor, 2000). Otrok knjigo doživlja kot celoto. Ne samo kot 

knjigo, kot predmet, vendar jo doživlja še v odnosu do osebe, ki mu knjigo bere. Otrokov prvi 

stik s knjigo je preko ilustracij, ki igrajo še kako pomembno vlogo v razvoju otrokovih 

predstav. Otrokov razvoj predstav je nujen za celotno osebnost. Pomembno je, da se vsi, ki 

otroku predstavijo ali pa zgolj ponudijo slikanico (vzgojitelji, knjižničarji, starši …), zavedajo 

pomena slik. Otroku morajo dati možnost, da si slike lahko ogleduje, kolikor časa si jih želi. 

Otrok potrebuje čas za ogled slik, saj je zanj pomemben vsak detajl. Zanj lahko ena sama 

slika predstavlja celotno zgodbo. Preko knjig se otrok nauči, kako bo določeno stvar narisal 

(Dolinšek-Bubnič, 1999). Bettelheim (v Dolinšek-Bubnič, 1999) pravi, da se predstave 

porodijo ob tem, kar otrok posluša, čuti in predvsem ob tem, kar vidi. 

Vsi otroci potrebujejo odraslo osebo, da jim bere, se z njim pogovarja o branju, jim omogoča 

mirne trenutke, kupuje ali si izposoja knjige in drugo gradivo, sodeluje z drugimi 
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(vzgojiteljem, okoljem …) ter jim je zgled odraslega bralca in zanimanja za knjigo. Brez 

odrasle osebe otrok najverjetneje ne bo razvil naklonjenega odnosa do branja. Pomembno je, 

da se odrasla oseba zaveda, da otrok ne bo postal bralec čez noč − bralec bo postal skozi 

ljubeče sodelovanje in predanostjo odrasle osebe, ki traja vse od zgodnjega otroštva do 

najstniških let in še dlje (Kropp, 2000). 

Otroku se že v zgodnjih letih bere, pripoveduje in se z njim pogovarja. To je edina možnost in 

pot, kako lahko otrok spozna, kaj vse se tako na čustveni, socialni ter spoznavni ravni skriva v 

pripovedovanih ali zapisanih besedah, zgodbah, pripovedih ali pravljici. Z odkrivanjem sveta 

preko knjig pa otrok laže spoznava svet, ki ga obdaja (Grosman et al., 2003). 

Branje, poslušanje in pripovedovanje so ključni dejavniki za razvoj pismenosti. Pismenost je 

trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme 

simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, 

šoli, na delovnem mestu in v družbi. Poleg zmožnosti branja, pisanja in računanja, ki veljajo 

za temeljne zmožnosti pismenosti, se danes poudarja tudi pomen drugih zmožnosti (npr. 

poslušanje) (Žnidaršič, 2012). Pismenost je dolgotrajni proces, ki jo je potrebno sistematično 

načrtovati in izvajati od predšolskega obdobja v vrtcu do konca šolanja v osnovni in srednji 

šoli, nato pa se nadaljuje izpopolnjevanje vse življenje (Vintar, 2007). Bralna pismenost je 

danes nujno potrebna za preživetje. Branje je predpogoj, da se lahko učimo, da se znamo 

orientirati v okolju, da lahko napredujemo, da lahko dosežemo poklic, da se lahko 

vseživljenjsko izobražujemo (Podgoršek, 2009). Carol-Ann Haycock (v Podgoršek, 2009) 

meni, da bodo knjižnice in knjižničarji v 21. stoletju preživeli le, če bodo pedagoški delavci 

razumeli njihov pomemben prispevek v izobraževalnih vsebinah. Zato bi se moralo 

izobraževanje za informacijsko pismenost začeti že v času predšolske vzgoje, meni Roch 

Carrier (prav tam) in se nikoli ne bi smelo končati. 

K. Miller (v Podgoršek, 2009) je po pregledu raziskav in strokovnih člankov zadnjih dvajsetih 

let, lastne raziskave in izkušenj kot dolgoletne razredne učiteljice in knjižničarke ugotovila 

naslednje: 

 vloga knjižničarja se nenehno spreminja in razvija, 

 čeprav usposobljeni in izobraženi knjižničarji vedo, kaj je njihovo delo, njihove 

pomembne izobraževalne vloge, žal, ne prepoznajo pedagoški delavci, 
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 pedagoški delavci ne razumejo pomembne vloge, ki jo knjižničar lahko odigra pri 

doseganju informacijske pismenosti, 

 knjižničarji se zavedajo pomembnosti sodelovanja s pedagoškimi delavci (prav tam). 

Namen informacijske pismenosti je vzgojiti samozavestne in samoiniciativne otroke, ki znajo 

poiskati, vrednotiti in uporabiti ustrezne informacije (Podgoršek, 2009). K. Miller (prav tam) 

je v raziskavah, ki jih je opravila, ugotovila naslednje: 

 vzgojitelji se v času študija niso izobraževali za sodelovanje z javnimi knjižnicami, 

 vzgojitelji so nepodučeni o konceptu informacijske pismenosti, saj za termin niso 

slišali ne v času izobraževanja kot tudi ne v času svojega dela, 

 vzgojitelji so nepodučeni o pomenu medsebojnega sodelovanja, 

 vzgojitelji vidijo knjižničarja kot osebo, ki podpira njihovo delo in jim priskrbi 

ustrezne informacijske vire (prav tam). 

Vzgojiteljeva in knjižničarjeva kompetentnost na področju pismenosti ima pomembno vlogo 

tako pri razvijanju, spodbujanju in ocenjevanju otrokovega govora kot tudi pri kritičnih 

pogledih na sodobno družbo in kulturo (Žnidaršič, 2012).  

2.3 VLOGA KNJIŽNICE IN KNJIŽNIČARJA PRI MOTIVACIJI 

OTROK DO STIKA S KNJIGO 

Znanje o knjigah in drugo knjižnično bogastvo posreduje usposobljeni strokovnjak. Za delo s 

predšolskimi otroki (vključno z njihovimi starši in vzgojitelji) je zadolžen mladinski 

knjižničar
3
 (Grosman et al., 2003).  

Knjižničar se mora zavedati pomena motivacije. Za vsako dejavnost je namreč nujno potrebna 

motivacija, ki otroka usmerja v dejavnost. Knjižničar mora za vsako dejavnost otroke dobro 

motivirati, da bodo pri njej sodelovali, v njej vztrajali, se odzivali na vprašanja in tako prišli 

do novih znanj, kompetenc in veščin. Ko pri otrocih vzbudi zanimanje, ga mora ves čas 

nadgrajevati z raznimi strategijami (da zanimanje ohrani), ob tem pa mora biti pozoren, da je 

raven zahtevnosti taka, da otrokom predstavlja izziv. Če je dejavnost prelahka bo otroku padlo 

                                                 

3
 V nadaljevanju bo za izraz mladinski knjižničar uporabljena beseda knjižničar.  
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zanimanje, če pa je dejavnost pretežka otroka odvrne od nje (Zwitter, 2012). Motivacija mora 

biti načrtovana. V pogovor med knjižničarjem in otrokom se vsake toliko časa vnašajo 

motivacijski elementi. Izvedeni naj bodo tako, da bodo otroci ves čas v pričakovanju, kaj 

zanimivega se bo zgodilo v nadaljevanju, kaj še sledi. V prvem sklopu jih motivirajo 

predvsem vprašanja o pojmih, ki jim še niso poznani (knjigarna, knjižničar, knjižnica, knjižna 

polica, naslovnica, glasbene kasete, slušno-vidne zgoščenke ipd.). V drugem sklopu so 

zaželene uganke, saj jih imajo predšolski otroci zelo radi. V nadaljevanju se motivacija drži s 

kazanjem knjig ter s samim branjem le teh. Otroci imajo zelo radi pravljice, pri katerih lahko 

sodelujejo (gibalno, zvočno…).  Če so otroci dobro motivirani, si bodo želeli, da jim 

knjižničar prebere še kakšno knjigo, ob odhodu iz knjižnice si bodo želeli knjige tudi 

izposoditi (Medved, 1998). 

Za knjižničarja bi lahko tudi rekli, da je zunanji izvajalec. Zunanji izvajalec je oseba, ki 

občasno prihaja v vrtec od zunaj. Zelo nepošteno bi bilo reči, da zunanji izvajalci motijo 

dinamiko in delo v vrtcu. Res pa je, da vplivajo tako na otroke kot tudi na vzgojitelje (Balič, 

Zora, Zupan, Pantar & Prešeren, 1994). Knjižničar, ki dela z otroki v predšolskem obdobju, 

nosi zelo veliko odgovornost. Njegova naloga je, da spodbuja branje in prihaja v neposredni 

stik s predšolskim otrokom in njegovimi starši. S svojim svetovalnim delom vpliva na razvoj 

njegovih bralnih navad (tako v otroštvu kot tudi potem) in njegov literarni okus (Grosman et 

al., 2003).  

Knjižničar je ključna oseba, ki lahko s pomočjo knjige, s svojo osebnostjo in odnosom 

bistveno vpliva na otrokovo ljubezen do knjige in posledično do vsega tistega, kar v njej piše. 

Če si predstavljamo knjigo kot prehodni objekt, se bomo ob povedanem zavedali, kako 

pomembno vlogo ima pri otrokovem odločanju za knjigo sam odnos knjižničarja do knjige. 

Knjižničar je tisti, ki otroku knjigo ponudi, predstavi, ki mu jo da v roke. Zavedati se mora, da 

ni tako bistveno, kaj o knjigi pove, temveč kako in na kakšen način pove. Pomembno je, da 

svoj nastop ne naštudira, temveč da spontano pristopi do otroka in se na vprašanja otrok 

odzove jasno, dosledno in sproščeno. Knjižničarjeva spontanost bo otrokom omogočila, da si 

bodo zgradili medsebojno zaupanje, katerega rezultat bo kvalitetno sodelovanje in doseganje 

zastavljenih profesionalnih ciljev (Dolinšek-Bubnič, 1995). Cilj knjižničarjevih prizadevanj je 

vzgojiti otroka, ki bo knjižnico potreboval, jo redno obiskoval in ne postal samo pasiven 

odjemalec knjig (posluževanje knjig, ki jih predlaga knjižničar), temveč ozaveščen uporabnik, 

ki bo knjižnico aktivno obvladal. To pomeni, da bo vedel, kje se določene knjige nahajajo (po 
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kakšen sistemu so razvrščene), da bo znal uporabljati različne vrste katalogov, ter znal poiskat  

knjige primerne njegovi starosti (Medved, 1998).  

Za uspešno sodelovanje knjižničarja in otrok je pomembno, da knjižničar vzbudi zanimanje 

otrok za snov/temo ter da njihovo zanimanje ne upade. Otroci ob tem spoznajo, da jim bo 

obravnavano književno delo pomagalo pri zadovoljevanju njihovih potreb in izpolnjevanju 

pričakovanj (Zwitter, 2012). 

Knjižničar mora otroku približati dejstvo, da se na knjižničnih policah ne nahajajo zgolj 

pravljice, katere imajo pisano in že od daleč privlačno platnico. Otrokom mora predstaviti tudi 

tiste literarne zvrsti, ki so sodobnemu otroku nekoliko odmaknjene, npr. klasične umetne 

pravljice, ljudske pravljice... Knjižničar poudarja pomen kakovostne slovenske izvirne 

literature ter branje daljših del, ki so primerne tudi za predšolske otroke (Grosman et al., 

2003). Zavedati se mora, kako pomembno je dovolj zgodaj razvijati bralno motivacijo pri 

otrocih, saj je ta še kako povezana z uspešnostjo otroka v življenju. 

Pomembno je, da knjižničar sledi naslednjim ciljem: 

 približati knjigo preko igre, skupnega branja in pogovora, 

 razvijati ustvarjalen pristop h knjigam ter doživljati knjigo kot motivacijsko sredstvo 

za različne dejavnosti, 

 spodbuditi otrokovo domišljijo in kreativnost skozi skupno poustvarjanje vsebine 

knjige, 

 spodbuditi branje knjig, ki so jih ustvarili sodobni slovenski avtorji in nekateri 

priznani tuji mladinski avtorji (Dragman, 2012). 

Prizadevati si mora za doseg dveh najpomembnejših dolgoročnih ciljev, in sicer pri otrocih 

spodbuditi trajen interes za branje, s katerim si bodo bogatili svoje življenje in spodbuditi 

branje kot sredstvo učenja, s tem pa radovednost oziroma željo po novem znanju. Knjižničar 

mora poskrbeti, da je vsak stik z besedilom za otroke edinstveno in prijetno doživetje. Otroci 

morajo priti do spoznanja, da se v knjigah skrivajo novi svetovi, ki samo čakajo, da jih 

odkrijejo in raziskujejo. Le pozitivne izkušnje bodo otroka vodile k uresničevanju dolgoročno 

zastavljenih ciljev. Knjižničarji (v dopolnjevanju z drugimi odraslimi osebami) imajo 

pomembno vlogo pri oblikovanju mladega bralca. Otroke lahko k branju spodbujajo na 
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različne načine. Njihova prizadevanja pa obrodijo sadove, ko v njihovih prizadevanjih vidijo 

smisel tudi vzgojiteljice same (Dragman, 2012).  

Knjižničar mora biti spontan, delovati mora ne naučen (Dolinšek-Bubnič, 1995). Pozoren 

mora biti na potek komunikacije. Pri komunikaciji z otroki v predšolskem obdobju mora biti 

pozoren na prostorsko razporeditev, teritorialno obnašanje, fizično bližino, ter na kinezične 

znake (kretnje telesa) v neverbalni komunikaciji, ki se kažejo kot: 

 obrazna mimika (mimika lahko izraža različna razpoložena: veselje, napeto stanje, 

željo po dominantnosti, žalost, jezo, zaskrbljenost), 

 kretnje (lahko jih je več ali manj; dlani so lahko odprte, navzgor, navzdol; pomembne 

so tudi kretnje z glavo, nogami …), 

 očesni kontakt (bežen ali dalj časa trajajoč očesni kontakt, izmikanje očesnemu 

kontaktu …), 

 telesna drža (drža naprej ali nazaj; izražanje sproščenosti ali napetosti …) (Medved, 

1998). 

Pomen neverbalne komunikacije je, da z njo izražamo tisto, kar ne moremo z besedami. Na 

neverbalno komunikacijo knjižničar ne sme pozabiti, saj bodo otroci hitro ugotovili neskladje 

med povedanim in izrazom na obrazu. Knjižničar mora biti čim bolj sproščen. Obraz naj ima 

vesel, izraža naj pozitivna čustva. Uporabljal naj bi umirjene, jasne gibe, dlani naj bi imel 

odprte. Z otroki mora vzpostaviti očesni kontakt, telesno držo pa mora imeti čim bolj 

sproščeno in vzravnano (Medved, 1998). 

Ko pridejo otroci na obisk v knjižnico, mora knjižničar za njih pripraviti raznolike dejavnosti. 

Upoštevati mora, da so otroci raznoliki po vrstah inteligentnosti, nekateri so bolj jezikovno, 

drugi bolj matematično-logično dojemljivi, nekateri stvari hitro dojemajo, drugi počasneje 

(Zwitter, 2012). Upošteval naj bi predznanje, izkušnje, starost, vlogo otrok in osebnostne 

lastnosti predšolskih otrok, v največji meri kolikor je to mogoče. L. Marjanovič-Umek (v 

Medved, 1998) pravi, da lahko pri otroku dosežemo želeno, le če dovolj dobro poznamo 

njegove značilnosti, kaj se z otrokom dogaja, zakaj in kako – skratka, če ga »poznamo«. 

Poznati je potrebno otrokove razvojne zakonitosti, razvojne potrebe, ugotoviti na kateri 

stopnjo je razvojno ter posebnosti v razvoju (prav tam). Knjižničar naj bi dobro poznal, kaj je 

za določeno starostno obdobje primerno in ustrezno. Poznal naj bi založniške programe in 
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teoretska spoznanja literarne znanosti. Pomembno je, da je knjižničar široko razgledan, saj bo 

le tako lahko dobro informiral mlade, nadobudne bralce (Grosman et al., 2003). 

Knjižničarka (v Osnovni šoli Stopiče in Vrtcu Škrat, Stopiče) J. Močnik je v reviji 

Vzgojiteljica kratko predstavila, kako sodeluje z vrtci. Z vzgojitelji se na začetku šolskega leta 

dogovori za sodelovanje in o urniku obiskov. Ob svetovnem dnevu knjige izvedejo tri 

aktivnosti: ure pravljic s knjižničarko, obisk Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu in 

zaključek predšolske bralne značke. Najmlajši malčki pridejo v knjižnico le priložnostno. 

Njim knjige (predvsem kartonske) izposodijo kar v igralnico, evidenco o izposoji pa vodi 

vzgojiteljica. Predšolski otroci pridejo na obisk praviloma enkrat na teden. Vsakič si izberejo 

in izposodijo slikanice, ki jih potem odnesejo domov, kjer jim knjige prebirajo starši ali drugi, 

ki so otrokom blizu. Vsak drugi ali tretji teden pa je vsaka skupina na vrsti za poslušanje 

zgodbice oziroma pravljice v knjižnici. Z vzgojiteljico se glede na tedenski načrt, ki ga 

vzgojiteljica izvaja v vrtcu, dogovori o temi, ki jo bo brala. Knjigo bere ali pripoveduje, pri 

tem pa uporablja tudi igrače, poučne knjige ali pa celo razstavno gradivo, če je takšna vsebina 

(Močnik, 2007). 

2.3.1 KAJ JE KNJIŽNICA  

Knjižnica je prostor, kjer se od otrok ne pričakuje, da bodo pokazali znanje. Ker nima 

prisilnega vpliva, na otroke deluje pomirjujoče. Je prostor, kamor se pridejo otroci razvedrit, 

sprostit. V knjižničnih prostorih jih (skoraj) vedno pričaka nekaj novega, bodisi nove knjige, 

nove igrače, novi razstavljeni izdelki in risbe otrok, novi obrazi knjižničarjev. Knjižnični 

prostori so vsem dostopni in imajo za vse odprta vrata (Dolinšek-Bubnič, 1999).  

Izraz knjižnica pomeni zbirko knjig, tako v slovenščini kot v svojem prvotnem grškem jeziku. 

Delujoča knjižnica mora biti urejena ter uporabna in zaradi tega jo lahko opredelimo kot 

urejeno ter uporabno zbirko knjig. Izraz »knjige« pomeni tiskano ali drugače razmnoženo 

delo, vključno s časopisi in časniki. Številne knjižnice pa ponujajo še druge vrste gradiv: 

rokopise, zemljevide, plošče, kasete, diskete, pisma, mikrofone, rokopise znanstvenikov in 

pisateljev ter podobno. Poleg knjižnice pa se v slovenščini lahko uporablja še izraz biblioteka, 

ki se, kljub temu da poimenuje enako, uporablja redkeje. Knjige so glavna sestavina knjižnic. 

Tako je veljalo, velja in bo najverjetneje veljalo tudi v prihodnosti. Čeprav jih je kar nekaj, ki 

napovedujejo konec knjižnega dela, do tega najverjetneje ne bo prišlo – sodobni tehnični 

mediji knjige le dopolnjujejo in  jih ne ukinjajo. Knjiga še vedno prekaša vse medije, zaradi 
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svoje uporabnosti in vsestranskosti. Uporaba knjige je tudi zelo preprosta; lahko jo 

prelistavamo, odložimo in premišljujemo o prebranemu, za branje ne potrebujemo nobenih 

aparatov, vedno je pri roki, je precej trdna in vzdržljiva, udobna za prenašanje (Ambrožič et 

al., 2004). 

Dandanes knjižnica ne velja več za tih prostor, kot je veljala nekoč. Danes je to prostor, kjer 

otroci veliko komunicirajo med seboj, z vzgojiteljem, knjižničarjem in drugimi. S tem se 

razvija komunikacija, ki lahko poteka v materinščini ali v tujem jeziku. Dolžnost vseh 

pedagoških delavcev je, da komunikacijo usmerjajo v skladu z zastavljenimi cilji in usklajeno 

z dano situacijo. Vzpostavljajo se osnove kulturnega dialoga, obenem, skoraj nezavedno, pa 

otroci usvajajo bonton in spoznavajo pričakovanja drugih do njihovega obnašanja (Zwitter, 

2012). Knjižnica je edina ustanova, ki se izključno posveča zbiranju, ohranjanju, 

zagotavljanju dostopnosti in posredovanju uporabe dokumentov družbi (Ambrožič et al., 

2004). 

Otroci morajo knjižnico spoznati; potreben je stik med knjižnico in vrtcem. Le tako bo lahko 

otrok vedel, kaj je knjižnica in čemu služi. Po spoznanju in odhodu v knjižnico se bodo otroci 

lahko igrali igro Knjižnica. V priročniku Vsak po svoji poti do pismenosti so zbrani primeri 

dobre prakse, ki so nastali v okviru sodelovanja vrtcev vseh področij Slovenije, v projektu 

Porajajoča se pismenost, in eden izmed njih je igra Knjižnica. Z igranjem te igre otroci 

uresničujejo cilje komunikacije – predopismenjevanja. Igra se povezuje s knjižno vzgojo, 

manj pa s književno, saj otroci potrebujejo odrasle, da jim literaturo glasno berejo. Le na 

takšen način lahko doživijo lepoto in čar literarnih del (Grginič, 2008). S priročnikom je M. 

Grginič (prav tam) želela opozoriti tudi na pomen sodelovanja vrtca z različnimi institucijami. 

2.3.2 SPODBUJANJE BRANJA V KNJIŽNICI  

V knjižnicah se knjižničarji, trudijo, da bi pritegnili in k branju spodbudili čim več ljudi. 

Knjižničarji se namreč zavedajo, da je branje pomembno v vseh življenjskih obdobjih, in da je 

za vsakega posameznika še kako pomembna dobra bralna pismenost. Za usvajanje bralne 

pismenosti pa je potrebno začeti že zelo zgodaj – nikoli ni prekmalu. Takoj ko otroci (bodisi z 

vzgojiteljem ali s staršem) prestopijo prag knjižnice, naj se stik s knjigo začne. Pomembno je 

brati, čim več brati. Le z branjem se širi znanje, hkrati pa lahko razigrana vsebina prežene 

dolgočasen dan in tako otroka napolni z novo energijo. Knjižničarji nadobudnega bralca 
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vselej pričakajo z nečim novim, npr. z novostmi na policah ali jih presenetijo z novim 

projektom ali s prenovljeno razstavo (Kašman, 2012). 

Kdor bere, se lahko veliko novega nauči. Kdor bere, ni nikoli sam – knjige so lahko najboljše 

prijateljice. Vesolje je neskončno, nepredvidljivo, nikoli ne veš, kaj te čaka. In kdor bere, mu 

je na voljo vesolje bralnih zakladov. Otroci si z branjem razvijajo jezikovne in intelektualne 

zmožnosti, bogatijo si besedni zaklad in usvajajo znanja na razno raznih področjih (Jamnik, 

2002).  

M. Grosman (v Jamnik, Lonygka & Mohor, 2000) je odgovorila na vprašanje, zakaj brati. 

Ona pravi, da je odgovor na to vprašanje potrebno iskati z vidika otroka in ne vidika 

odraslega. Odgovori morajo biti sprejemljivi in prepričljivi za njih in ne za odrasle. »Vizualno 

podprta pripoved filma, risanke in tudi računalniških igric pa pri mladih ne zavzema samo 

vedno večjega deleža prostega časa, marveč zadovoljuje tudi njihovo naravno radovednost in 

potrebo po pripovedi o človeški izkušnji drugih ljudi, s pripovedjo, ki je lažje dosegljiva kot 

pisana beseda in ne terja bralnega napora« (prav tam, str. 22). 

M.-H. Place (2011) meni, da ko bereš knjigo, ne smeš začeti na strani, kjer se začne zgodba. 

Otroku je potrebno najprej prebrati naslov knjige ter imeni pisatelja in ilustratorja. Otroku je 

potrebno ta dva pojma razložiti. Če ima knjiga morebiti še posvetilo, ga je ravno tako 

potrebno prebrati otroku in mu ga razložiti. Občasno je zaželeno, da odrasla oseba bere s 

pomočjo prsta − otrok sledi prstu in tako postopoma razume, v katero smer teče pisava. Ko 

odrasla oseba med branjem zazna, da je določena beseda otroku nepoznana, mu jo mora 

razložiti. 

3 KURIKULUM ZA VRTCE IN PODROČJE JEZIKA 

Kurikulum za vrtce 
4
(1999) pravi, da jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je 

najpomembnejša za razvoj govora, vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z 

odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom in spoznavanje nacionalne in svetovne 

književnosti – lastne in tuje kulture. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi 

ravninami. Zlasti od tretjega leta dalje je pomemben razvoj predpisalnih in predbralnih 

sposobnosti. Otrok se jezika uči preko poslušanja in pripovedovanja literarnih besedil. Ob 

                                                 
4
 V nadaljevanju bo besedna zveza Kurikulum za vrtce veljala za besedo Kurikulum. 
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poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, ob rabi jezika v pravljicah, 

izštevankah, ugankah ter rimah. 

Eden od ciljev (povezanih z branjem knjig) v Kurikulumu (1999) pravi: »Ob poslušanju in 

pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; 

spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se identificira ter doživlja književno 

dogajanje« (prav tam, str. 20). Drug cilj (ravno tako povezan z branjem) pravi: »Otrok posluša 

različne literarne zvrsti ter spoznava razlike in podobnosti med njimi« (prav tam, str. 20). 

Naveden pa je še naslednji cilj: »Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje 

estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitiven odnos do literature« (prav tam, str. 20). 

Dejavnosti, zapisane v Kurikulumu (prav tam), ki so primerne od 1. do 3. leta starosti 

(povezane s knjigo so): 

 otrok posluša svoji starosti primerne pravljice, zgodbice, uganke, pesmice ter 

pripovedi o dogodkih, 

 otrok se seznanja s knjigami, in sicer tako z leposlovnimi kot tudi s priročniki, 

 otrok posluša preproste zgodbice in se z odraslimi pogovarja o predmetih na sliki in v 

okolju, 

 otrok s pomočjo knjig in drugih oblik tiska, ki so mu ves čas na voljo, se z njimi igra 

in jih »bere«, spoznava vlogo simbolov in pisnega jezika. 

Dejavnosti, zapisane v Kurikulumu (prav tam), ki so primerne od 3. do 6. leta starosti 

(povezane s knjigo so): 

 otrok posluša pravljice, zgodbice, uganke, pesmice. Vsebine doživlja preko različnih 

medijev (avdio in video), obišče gledališko predstavo (igrano in lutkovno), obišče 

filmsko predstavo, gleda risanke, obiskuje splošno knjižnico, 

 otrok samostojno ustvarja knjigo, strip, 

 otrok spoznava pisni jezik in njegovo vlogo. 

Kurikulum (prav tam) pravi, da osebe, ki delajo z otroki, pripovedujejo in berejo otrokovi 

starosti primerne pravljice, zgodbice, uganke, pesmice, uprizarjajo lutkovne igrice, otroku že 

v tem obdobju omogočajo stik s knjižnim jezikom. 
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D. Haramija (v Senica, 2010) meni, da bi moral vzgojitelj uravnoteženo izvajati vsa področja 

Kurikuluma, v praksi pa se, žal, pogosto dogaja, da izvaja več dejavnosti z enega področja, 

kar mu je bližje. Meni, da bi morda bilo potrebno razmisliti, da bi imel vzgojitelj predpisan 

učni načrt, ki bi ga »prisilil« v enakovredno izvajanje vseh področji Kurikuluma. Zaveda se, 

da mora biti program prilagojen glede na želje in interese otrok. Meni, da bi lahko bile za 

posamezno starostno obdobje predpisane likovne tehnike (ne naslovi risb), vrste plesov (ne 

konkretni plesi), vrste glasbe (ne konkretne pesmi) in tako tudi književne vrste (ne posamezni 

naslovi) (prav tam). 

3.1 KNJIŽEVNA, KNJIŽNIČNA IN KNJIŽNA VZGOJA  

Knjižničarji se zavedajo pomena vzgoje in izobraževanja že v najzgodnejših letih (Medved, 

1998). Pri svojem delu se sklicuje na dve izhodišči: knjižno in knjižnično vzgojo otrok 

(Jamnik, 1994). D. Haramija (v Senica, 2010) pa meni, da bi profesionalni posrednik pri 

načrtovanju književnosti, poleg knjižne in knjižnične vzgoje, moral načrtovati tudi književno 

vzgojo. Književna in knjižna vzgoja potekata v vrtcu, knjižnična vzgoja pa v vrtcu in knjižnici 

(prav tam). 

Globalni cilji predšolske književne in knjižnične vzgoje po Medvedu (1998) so: 

 razvijanje pozitivnega odnosa do knjižnice in knjig, 

 negovanje radovednosti, raziskovanega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja, 

 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje 

pa tudi branja in pisanja, 

 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, 

 posredovanje znanj z različnih področij knjižničarstva, 

 razvijanje medsebojnega kulturnega dogovarjanja in strpno izmenjavo mnenj, 

 razvijanje interakcije ipd.  

Književna vzgoja je v Kurikulumu (1999) opredeljena samo v enem od desetih globalnih 

ciljev (doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke). Navedenih ciljev v 

Kurikulumu (prav tam) je 18, od tega se jih samo šest nanaša na književno vzgojo, eden pa na 

knjižno vzgojo, vsi drugi so v povezavi z jezikom, kar kaže na zapostavljenost književnosti 

(Haramija v Senica, 2010). 
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Knjižna vzgoja je postopno, starostni stopnji primerno, sistematično usposabljanje otrok v 

samostojne uporabnike knjižnice in knjižničnega gradiva, skupaj z ustreznimi knjižničnimi 

pomagali, kot so katalogi, leksikoni, enciklopedije, priročniki, bibliografije, slovarji, atlasi itd. 

(Jamnik, 1994). Oblikuje ga v bralca, ki bo knjigo potreboval, jo znal doživljati v vseh njenih 

razsežnostih ter bralca, ki bo uporabljal tudi informacijsko knjigo. Pri knjižni vzgoji je v 

ospredju sistematična, starosti primerna vzgoja h knjigi in s knjigo. Knjižna vzgoja se pričenja 

že v otrokovem predbralnem obdobju, saj je otrok knjigo sposoben dojemati mnogo prej, kot 

pa jo je dejansko sposoben samostojno bralno obvladovati (Medved, 1998). Kurikulum 

(1999) ima v razdelku Jezik (4.2) zaobjete tudi cilje knjižne vzgoje. D. Haramija (v Senica, 

2010) meni, da bi bilo tukaj vredno podati kritiko Kurikuluma, saj so pod umetnost in z njo 

povezane dejavnosti umeščene: likovna dejavnost, glasbena dejavnost, plesna dejavnost, AV-

dejavnost
5
, dramska dejavnost; književnost pa, sodeč po Kurikulumu, ne spada pod umetnost. 

Književnost s takšno uvrstitvijo med jezikovne dejavnosti izgublja svoje samostojno mesto, 

postaja na nek način privesek jezikovni vzgoji. Površen odnos do knjižne vzgoje se kaže tudi 

pri globalnih ciljih in ciljih jezikovne vzgoje, saj so cilji, ki so povezani s književnostjo, v 

manjšini in zato nekoliko v ozadju (prav tam). 

Knjižnica ima vse tri naloge (književno, knjižno in knjižnično), ki jih izvaja npr. z 

pravljičnimi urami, vzgajanjem mladih bralcev za pravilen odnos do knjižničnega gradiva in 

seznanjanjem otrok s knjižničnim redom - kako so knjige pospravljene na policah, kje imajo 

svoje mesto itd. (prav tam). 

3.2 PROJEKT KNJIŽNE VZGOJE V VRTCU 

Uspešno sodelovanje vrtca s knjižnico lahko pripomore (med drugim) h knjižni vzgoji v 

vrtcu. V letnem delovnem načrtu vzgojiteljice knjižno vzgojo navadno opredelijo kot 

obogatitveni program. Projekt Knjižna vzgoja v vrtcu mora temeljiti na uspešnem sodelovanju 

s knjižnico in na iskanju različnosti ter uvajanju drugačnosti v življenje in delo otrok (Okoren 

v Balič, et al., 1994). Knjižna vzgoja je zelo pomembna z otrokovega vidika; za njegov 

vsestranski razvoj ter vseživljenjsko učenje, kajti knjižna vzgoja pomeni oblikovanje otroka v 

bralca, ki bo znal knjigo doživljati v vseh njenih razsežnostih (Jakopič v Senica, 2010). 

 

                                                 
5
 AV-dejavnost: dejavnost povezana s fotografiranjem, videosnemanjem, TV-oddajo, videoprojekcijo… 
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Razvojni cilji projekta knjižne vzgoje: 

 spoznati vednost knjige v najširšem pomenu besede, razvijati odnos in ljubezen do 

knjige, 

 spoznati uporabnost knjige – knjiga je vir informacij, ki bo otroku služil v celotnem 

izobraževalnem procesu in kasneje v življenju nasploh, 

 ob knjigi razvijati samostojnost, kritičnost in kreativnost, 

 s knjigo razvijati celostno obravnavo izbranih vsebin ali tem, 

 ob knjigi razvijati govorno kulturo, komunikacijo med otroki in vzgojitelji ter med 

otroki, doseči boljšo pripravljenost za šolo, 

 ob knjigi razvijati možnost kvalitetnega življenja, čustveno in duhovno plemenititi, 

razvijati, vzgajati, 

 ob knjigi spoznati in uporabiti tudi druge medije (Okoren v Balič et al., 1994). 

I. Okoren (1994) je projekt knjižne vzgoje zasnovala globalno. Teme, ki jih izbere, želi 

prilagoditi potrebi skupine in potrebam vsakega posameznika. Ne izključuje otrokove želje, 

interese, izkušnje, potrebe in njihovo iniciativo. Teme se navezujejo na letne čase, praznike, 

aktualne dogodke v neposrednem okolju. Za vsako izbrano temo ji knjižničarka pripravi 

ustrezno poučno in leposlovno literaturo ter knjižnično gradivo, ki je otrokom, ves čas 

obravnavane teme, na voljo v njihovi igralnici. Otroci knjižnično gradivo ob obravnavani temi 

uporabljajo in pregledujejo sami ali z njeno pomočjo, po končani temi ga vrnejo v knjižnico. 

Občasno oziroma po potrebi pa se v njihovo delo vključi tudi knjižničarka z branjem in 

pripovedovanjem pravljic, vodenjem jezikovno-literarne delavnice, ki je integrirana z vsebino 

in tematskim sklopom. 

Knjižničarka iz Pionirske knjižnice Ljubljana, T. Jamnik in I. Okoren sta v sodelovanju 

oblikovali seznam knjižničnega gradiva, za vsak mesec posebej. »V septembru: POSTAL 

SEM MALI ŠOLAR (moji vtisi s počitnic, spet sem v vrtcu – igralnica, prijatelji, 

prijateljstvo, moje potrebščine, pričakovanja, lik malega šolarja, moj dnevnik); v oktobru: 

MOJA DOŽIVETJA V JESENSEM SVETU (na tržnici je zanimivo, tehtanje, razvrščanje, 

merjenje, kostanji so sladki, pripravljam ozimnico, doživljam in ustvarjam jesensko lepoto, 

prodajam za gume); v novembru: IGRAM SE S ČRKAMI IN BESEDAMI (obiščemo 

Pionirsko knjižnico in si naberemo knjig – abecedarije, igrarije in besedne uganke, spoznam 

poezijo, uganka, basen); v decembru: PRAZNOVATI JE LEPO (praznovanje praznika – 
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veseli december, izmišljamo si voščila, izbiramo darila, okrasimo prostore in si voščimo); v 

januarju: MOJE ŽELJE, KAJ BI RAD...?; v februarju: BILO JE NEKOČ (šege, običaji, 

otroška ljudska pesem in rajalna igra, jaz, pustna šema, zbiramo starine, odkrivamo ljudsko 

izročilo);  v marcu: VZKLJIJEM, RASTEM, LJUBIM ... (kako sem prišel na svet, rastem, 

skrbim zase, kaj bom, ko bom velik ...); v aprilu: MOJE MESTO LJUBLJANA (spoznavanje 

našega mesta z vodičem po Ljubljani, iz mesta v vas in še naprej – vrtec v naravi); v maju: 

MOJ PLANET ZEMLJA (kako živim na tem svetu, neskončnosti vesolja, zanimivosti 

planetov, rad bi živel na prijaznem planetu, mir in prijateljstvo) in v juniju: BILO NAM JE 

LEPO (imamo se radi, skupaj obiščemo osnovno šolo)« (Okoren v Balič et al., 1994, str. 110–

111).  

I. Okoren (v Balič et al., 1994) je zaključila z naslednjimi besedami: »Vsi sodelavci in 

izvajalci knjižne vzgoje smo z dosežki zelo zadovoljni, kajti pomembna je izkušnja, da v 

procesu vsi dajemo in prejemamo« (prav tam, str. 113). 

3.3 BRALNI KOTIČEK V IGRALNICI 

V Beli knjigi (1995) je zapisano, naj imajo otroci na voljo različne igralne kotičke, v katerih 

se lahko igrajo/zadržujejo sami ali v skupini. Sredstva v kotičkih morajo biti otrokom v 

dosegu rok, biti morajo vidna, kotiček pa mora biti urejen. Preko kotičkov otrok zaznava 

pojma stalnost in možnost spreminjanja kotička. Danes so igralnice opremljene z raznimi 

kotički, med katerimi so pogosti tudi bralni kotički. Vzgojitelji ga poimenujejo različno: 

knjižni kotiček, jezikovni kotiček, kotiček za branje in pisanje, pravljični kotiček … 

(Grosman et al., 2003). Kotički so zlahka prepoznavni. V kotičku se nahajajo knjige, revije in 

drugo tiskano gradivo. Tudi Kurikulum (1999) pravi, da je zaželeno, da so v stalnih kotičkih 

(kot je med drugim tudi bralni kotiček) ves čas na voljo knjige. Bralni kotički ne smejo biti 

preveliki, od ostalih kotičkov pa morajo biti ločeni. Stik s knjigo je za mnoge otroke intimen, 

zato jih pogosto prisotnost drugih moti in ovira. V primeru, da so otroci mlajši, kotiček 

uredita vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, v primerih, kjer so otroci starejši, pa otroci s 

svojimi idejami in zamislimi pripomorejo k ureditvi. Kotiček je navadno opremljen s policami 

v višini otrok, mizico s stolčki, naslonjačem ali sedežno garnituro, preprogo in raznimi 

sredstvi: različne knjige, revije, papir, pisala, barvice … (Grosman et al., 2003). Tudi eden od 

ciljev v Beli knjigi (1995) pravi, da je potrebno zagotoviti ustrezne prostorske in materialne 

možnosti za kakovostno vzgojno delo. Bela knjiga (2011) pa dodaja, da je potrebno 

spodbujati zmožnosti zgodnjega branja ter pisanja (zmožnosti porajajoče se pismenosti). 
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Pomembno je, da so na knjižnih policah kakovostne in raznovrstne knjige. Le raznovrstne 

knjige bodo otrokom omogočile, da bodo med njimi našli tiste, ki jim zares ustrezajo in jih 

bodo želeli vedno znova in znova »prebirati« (Kropp, 2000). 

Vzgojitelji, ki knjige zapirajo v omaro oziroma jih shranjujejo na visoke police, so slabo 

ozaveščene o pomenu branja. Vsakršni komentarji, kot so: »Sem jih spravila, da jih ne bi 

otroci raztrgali«, so povsem odveč. Koliko je igrač, ki jih otroci uničijo? In kaj zato? Tako kot 

si je potrebno vzeti čas, da se otroku razloži, kako se ravna z igračami, si ga je potrebno vzeti, 

da se mu razloži, kako se ravna s knjigami. Kljub temu da se bo vsak malček najverjetneje slej 

kot prej »lotil« knjige, mu je to potrebno povedati in razložiti na pristen in miren način. Za 

takšne stvari si je potrebno vzeti čas in imeti veliko mero potrpljenja. Vsekakor pa je vse bolj 

zaželeno kot skrivanje knjig pred otroki (Dolinšek-Bubnič, 1999). 

Metoda dela po M. Montessori nam podaja navodila, kako ravnati s knjigo in kako jo pravilno 

pospraviti na knjižno polico. M.-H. Place (2011) pravi, da je otroku potrebno pojasniti, kako 

mora knjigo pospraviti na knjižno polico, potrebno je tudi, da mu vzgojiteljica ali nekdo 

pokaže, kako se jo postavi ob druge knjige. Vsi gibi morajo biti počasni, skrbni in večkrat 

ponovljeni, saj se bo otrok naučil, le z rednim ponavljanjem te vaje v katero smer mora držati 

knjigo in kako knjigo pravilno postaviti nazaj na polico. Pomembna pa je tudi sama velikost 

police v knjižnem kotičku. Police morajo biti primerne glede na otrokovo telesno višino, da 

bo lahko po knjigi sam posegel, ko bo to želel. M.-H. Place (prav tam) opozarja, da je knjižni 

kotiček s knjigami potrebno urediti zelo kmalu, saj si otroci lahko knjig poželijo takoj, ko se 

začnejo plaziti. Poleg knjižne police pa naj bo položenih nekaj blazin, odejic ali naslanjač – 

vse mora ustrezati otrokovi starosti. Le če bo vse to zagotovljeno, bo otrok užival ob listanju 

in prebiranju knjig, povezal s telesnim ugodjem. 

3.4 MESTO KNJIŽNICE V VRTCU V PRIHODNOSTI 

Danes živimo v času, ko se od otroka ves čas nekaj zahteva; nenehno prilagajanje, hitenje, 

pomanjkanje časa s strani staršev. Ravno zato je vrtec tisti, ki naj bi s svojim pristopom, 

izhajajočim iz otroka, poskrbel za celovitejši razvoj otrokovih kompetenc. V prihodnost 

usmerjena vzgoja in izobraževanje v vrtcih naj bi otrokom in vzgojiteljicam odpirala čim 

večjo samostojnost. Otroci naj bi bili tisti, ki odkrivajo iz lastne iniciative, radovednosti in z 

raziskovalno pobudo ter si tako sami pridobivajo nova spoznanja, izkušnje, sposobnosti. 

Vzgojitelja in knjižničarja lahko definiramo kot »spremljevalca« otrok pri doživetjih, osebo, 
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ki jim pripravi nove možnosti za razvijanje njihovih kompetenc, jih vzpodbuja in pomaga pri 

vključevanju v dejavnosti. Vzgojitelj in knjižničar podpirata otroke na poti k samostojnemu 

pridobivanju izkušenj, pripravljata potreben material in dajeta informacije. Tako se otrok 

nauči, kje in na kakšen način lahko pride do želenih informacij in kako jih lahko kritično 

presoja in izbira. Tu je ključnega pomena celosten pristop, kar pomeni razvijanje vseh 

sposobnosti in čutil, saj otroci tudi okolje doživljajo celostno (Žnidaršič, 2011). 

Ko vzgojitelji skupaj s knjižničarji načrtujejo razne projekte, je pomembno, da v načrtovanje, 

če je le mogoče, vključijo tudi otroke. Otroci naj poimenujejo projekt po lastni želji in 

skupnem dogovoru. Otroci naj predlagajo dejavnosti, katere naj vzgojitelj in knjižničar, če so 

le mogoče in izvedljive, v projekt vpeljeta. To bo zviševalo otrokovo motivacijo za 

samoodločanje, samostojnost in odgovornost (Žnidaršič, 2011). 

Naloga vzgojitelja in knjižničarja je, da otroka pripravita na prihodnost. Pri tem naj po 

besedah T. Jamnik (1994) izhajata iz knjige. Knjiga ima na otroka veliko vplivov, vendar se 

morata knjižničar in vzgojitelj zavedati, zakaj otroka vzgajata ob pomoči knjige. Ker: 

 ob knjigi razvija in bogati govor, preko govora pa tudi besedni zaklad, mišljenje in 

inteligenco; posledično zaradi tega bo imel pozneje manj težav z opismenjevanjem, 

 ob knjigi otrok razvija domišljijo, ta pa ga spodbuja k različnim oblikam kreativnosti, 

 knjiga je vir informacij na različnih področjih, katere bo otrok lahko uporabljal v 

celotnem vzgojno-izobraževalnem procesu, 

 knjiga pripomore, da otrok postane razgledan na vseh področjih, pomaga mu, da je 

sposoben reševati vsakdanje probleme, to pa ga dodobra pripravi na šolo in življenje, 

ki je pred njim, 

 knjiga je objekt, ki ga vsak otrok sprejme individualno, v tempu, ki je zanj primeren in 

ga je sposoben, 

 knjiga odpira možnost za medsebojno komunikacijo in navezovanje stikov. 

4 OBLIKE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA MED KNJIŽNICO IN 

VRTCEM 

Knjižnice so vsem dostopni prostori. Odvisno je od posameznika, kakšen interes pokaže za 

sodelovanje oziroma vključevanje v njo. Sodelovanje vrtca z različnimi institucijami in 
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strokovnjaki je opredeljeno s cilji in načeli Kurikuluma  (1999) in omogoča večjo kakovost v 

izvajanju Kurikuluma. 

Vrtec pri načrtovanju dela upošteva značilnosti okolja, svojo ponudbo pa dopolnjuje in bogati 

s sodelovanjem z institucijami in posamezniki iz tega okolja. O tem govori Načelo 

sodelovanja z okoljem, ki je eno od načel, navedenih v Beli knjigi (1995). Eden od splošnih 

ciljev vzgoje in izobraževanja v Beli knjigi (2011) pa ravno tako govori o medsebojnem 

sodelovanju, in sicer o zagotavljanju sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi institucijami 

in širšim okoljem, pri čemer je mišljena obogatitev ponudbe vzgojno-izobraževalnega dela z 

vključevanjem organizacij (kulturnih, športnih ...), društev in posameznikov iz širšega okolja. 

Oblik in načinov sodelovanja vrtcev z okoljem je veliko, v tej diplomski nalogi pa se bom 

osredotočili na sodelovanje med vrtcem in javno knjižnico. 

Pri sodelovanju gre za timsko delo samostojnih članov. Vsakdo ima specifično znanje in 

odgovarja za svoje odločitve, ki pa so podrejene skupnemu cilju v okviru določene delovne 

naloge. Kadar govorimo o pravem timskem sodelovanje se ne da določiti, kdo je nadrejen in 

podrejen, zanj je značilno vzpostavljanje horizontalnih odnosov (Praper v Vrbovšek et al., 

2006). Vrtci lahko s knjižnicami sodelujejo na različne načine: družinski obisk knjižnice, 

vrtec na obisku v knjižnici, knjižničar na obisku v vrtcu, knjižničarji v popoldanskem času 

(Grosman et al., 2003). 

V. Marčič in P. Vollmeimer (vzgojiteljici vrtca Tezno, Maribor) sta prepričani, da se kakovost 

sodelovanja vrtca odraža v kvalitetni izvedbi lastnih programov, ki jih izvajajo strokovne 

delavke vrtca pri čemer so zunanji sodelavci le v pomoč vzgojiteljicam in vzpodbuda 

otrokom. Za sodelovanje se odločimo takrat, kadar želimo z njo obogatiti življenje otrok in jih 

seznaniti s širšim družbenim okoljem, kulturo in tradicijo (Marčič & Vollmeimer v Vrbovšek 

et al., 2006). C. Rinaldi (v Devjak, Berčnik & Ivančič-Fajfar, 2011) meni, da je sodelovanje 

izobraževalna strategija, ki označuje način razumevanja vrtca. Sodelovanje otrok, družin, 

vzgojiteljev in drugih vključuje, ne le »sodelovati« v nečem, ampak tudi biti del nečesa.  

4.1 DRUŽINSKI OBISK KNJIŽNICE 

Priporočljivo je, da se družina z otrokom čim prej odpravi v knjižnico (že v otrokovem 

predbralnem obdobju). V predbralnem obdobju je potrebno otroku pripraviti ustrezen material 

in dejavnosti, ki bodo pri otroku razvijale motiviranost za branje oziroma poslušanje besedil. 
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Ob tem pa je pomembno, da se prvi obisk odvija v sproščeni in prijetni klimi, zaključi pa z 

zadovoljstvom pri vseh. Naloga knjižničarja je, da družini predstavi celotno knjižnico, 

vključno z bralnim in igralnim kotičkom ter pravljično sobo. Prvi vtis je pomemben tako za 

otroka kot za starša. Zaželena je prijetna in sproščena klima. Starši morajo skupaj z otroki 

začutiti, da so zaželeni v knjižničnih prostorih in da se knjižničarji veselijo naslednjega 

srečanja z njimi (Grosman et al., 2003). 

4.2 VRTEC NA OBISKU V KNJIŽNICI  

Vrtec na obisku v knjižnici je oblika sistematične in knjižnične vzgoje, ki deluje v povezavi z 

vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Ko vzgojitelj načrtuje prvi obisk v knjižnici, je prav 

oziroma je zaželeno, da se najavi. Skupno najdejo termin, ki ustreza vsem; tako vzgojitelju in 

otrokom kot knjižničarju ter ostalim zaposlenim. Ta prvi obisk naj bi bil navadno v času, ko je 

knjižnica zaprta, da se otroci lahko po želji gibajo, kjer se želijo. V prihodnje pa je vsekakor 

zaželeno, da pridejo v času, ko je knjižnica odprta. Le tako bodo otroci prišli do spoznanja, da 

v knjižnici niso sami in da iz tega razloga sledi pravilo, da se je v knjižnici potrebno 

zadrževati tiho (Grosman et al., 2003). 

Ob prvem obisku je pomembno, da knjižničar otroke obvesti in seznani s pravili ter 

dolžnostmi vsake osebe, ki se nahaja v knjižnici. Prav je, da jim pokaže, kje se nahajajo 

določene knjige. Otrok mora priti do spoznanja, da se v knjižnici poleg knjižnega gradiva, 

nahaja tudi neknjižno gradivo: video- in avdiokasete, DVD-ji, CD-ROM-i, zgoščenke... 

Otroci se med drugim tudi seznanijo s pomenom naslednjih besed: knjiga, knjižničar in 

knjižnica. Spoznajo, kakšna je razlika med knjigarno in knjižnico in pa kakšna je razlika med 

pojmoma »izposoditi si« in »kupiti«. Pomembno je tudi, da knjižničar pripravi izbor 

najrazličnejših »knjižnih zanimivosti«. Te navadno otroke zelo navdušijo in spodbudijo k 

naslednjemu obisku knjižnice. Ob njih otroke opozarjajo na različne velikosti knjig, zanimivo 

oblikovane knjige (cviliknjižice, igralne knjige, taktilke, knjige igrače, kartonke) in knjige, 

izdelane iz različnih materialov. Temu sledi pogovor, na kakšen način poteka vpisovanje in pa 

razlaga naslednjih pojmov: vpisnica, članska izkaznica, izposoja s pomočjo računalnika, 

izposojevalni rok, podaljševanje knjižničnega gradiva in zamudnina. Otrok mora namreč 

dognati, da je za vsako knjigo posebej predpisano, kdaj jo mora vrniti. Tega roka se mora 

držati, v nasprotnem primeru je to potrebno plačati. Otrok se že preko takšnih in podobnih 

izkušenj nauči reda in dolžnosti. Spozna, da knjiga ni samo njegova in da jo mora vrniti, da jo 

bodo lahko prebrali še drugi otroci (Grosman et al., 2003). 
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Knjižnice želijo privzgojiti primerno obnašanje v knjižnici, poudariti pomen obzirnosti do 

drugih obiskovalcev knjižnice ter primeren odnos do izposojenega gradiva – v ta namen lahko 

knjižničar pokaže namerno poškodovano gradivo, ob tem pa spodbuja k ustreznemu ravnanju 

z gradivom. Prvo srečanje v knjižnici se navadno zaključi s prebrano pravljico. Ob koncu se 

otrokom razdeli knjižna kazala, vzgojiteljem pa seznam prireditev, vpisnice, informativno in 

promocijsko gradivo. Tudi kakšen žig na otrokovih rokah jih bo še nekaj časa spominjal na 

njihov prvi obisk (Grosman et al., 2003). 

M.-H. Place (2011) meni, da je potrebno z otrokom redno obiskovati knjižnico. Knjižničarji 

bodo znali dobro svetovati pri izbiri naslovov, ki so najbolj primerni za otroka, saj bodo 

poznali »klasična« otroška besedila, obveščeni pa so tudi z najnovejšimi izdajami. Veliko 

knjižnic ponuja tudi dodatne dejavnosti kot so pravljične urice, srečanje s pisatelji ali 

pripovedovalci... Meni, da se da otroku na igriv ter izviren način približati knjigo nekoliko 

drugače. 

4.3 KNJIŽNIČAR NA OBISKU V VRTCU  

Možen je tudi dogovor, da knjižničar odvrne obisk; namreč, da on pride k otrokom v 

igralnico. Ta obisk je lahko ob posebnih priložnostih, vsekakor vnaprej dogovorjen. 

Knjižničar lahko pripravi pravljično ali igralno uro s knjigo. Obisk knjižničarja naj ne bo 

samo zgolj v namen »naša igralnica je imela na obisku knjižničarja« (Grosman et al., 2003, 

str. 88).  

Vrtec Ptuj, enota Trobentica, je aprila 2010 povabil knjižničarko. Knjižničarka je otrokom 

predstavila knjige različnih avtorjev. Knjige so se med seboj razlikovale po velikosti, barvi, 

dolžini in po vsebini. Otroci so spoznavali, da je knjiga pomembna, saj se preko nje lahko 

pridobi veliko novih izkušenj in znanj. Otroci so obisk vrnili in tudi oni so odšli v knjižnico. 

Tudi na Osnovni šoli Mirna peč so v Vrtec Cepetavčki, v šolskem letu 2009/2010 povabili 

knjižničarko. Obiskala jih je knjižničarka iz Knjižnice Mirana Jarca iz Novega mesta. S seboj 

je prinesla raznovrstne in zanimive knjige. Predstavljala je nekaj novih knjig, ki so jih otroci 

lahko »brali« (Devjak, Berčnik & Ivančič-Fajfar, 2011). 

4.4 KNJIŽNIČARJI V POPOLDANSKEM ČASU 

Knjižničarji so nepogrešljivi tudi v popoldanskem času. On lahko pride na obisk v vrtec tudi v 

drugačni luči. Ne zgolj k otrokom, vendar k staršem. Vzgojitelj lahko namreč knjižničarja 
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povabi na predavanje o knjižni vzgoji na roditeljskih sestankih za starše. V primeru, da starši 

izkažejo interes po nadaljnjem sodelovanju s knjižničarjem, je tudi to možnost dogovora. 

Starši lahko predlagajo različne teme, o čem želijo razpravljati ob prihodnjem srečanju, 

postavijo lahko različna vprašanja, ki so lahko izhodišče za prihodnje srečanje, izpostavijo 

lahko svoje zadržke do knjige in vprašanje, kako zadržke/strah premagati. Pomembno je, da 

knjižničar prisluhne vsakokratnim potrebam, željam in interesom (Grosman et al., 20003). 

Vodijo lahko tudi razne pravljične ure ali delavnice na popoldanskih srečanjih v vrtcih. Otroci 

se takrat navadno stisnejo v naročje k staršu in prisluhnejo vsebini prebranega. Poslušane 

vsebine jih pogosto motivirajo tudi za nadaljnje dejavnosti, povezane s knjigami. Srečanja na 

tak način so koristna ne samo za otroka, vendar tudi za starše. Oni namreč spet prebudijo 

otroka v sebi, obenem pa se od knjižničarjev neposredno učijo, kako otroku brati, približati in 

predstaviti knjigo (Grosman et al., 2003). 

5 POMEN SODELOVANJA MED VZGOJITELJEM IN 

KNJIŽNIČARJEM  

Vzgojitelj se pri skupnem načrtovanju s knjižničarjem zaveda, da mu je javna knjižnica vsak 

trenutek na voljo; da si s sodelovanjem s knjižnico lahko popestri svoje delo in ga hkrati 

popestri tudi otrokom; da v jutranji krog in ob drugih priložnostih lahko vedno povabi 

knjižničarja; da se z otroki lahko odpravi v javno knjižnico; da lahko otroke skupaj s starši 

napoti v knjižnico; da ima knjižnica odprta vrata za vse nadobudne bralce; da lahko s pomočjo 

javne knjižnice izvajajo skupinsko delo in različne projekte; da lahko otroci v knjižnicah 

ustvarjajo, rišejo, dramatizirajo in se izražajo na svojevrsten način; da lahko otroci s pomočjo 

javne knjižnice spoznajo določene teme, ki jih zanimajo; da lahko otroci posegajo po različnih 

knjižničnih in neknjižničnih gradivih in da lahko otroci v knjižnicah prepoznajo in zadovoljijo 

svoje potrebe (Podgoršek, 2009). 

Ravnatelj vrtca lahko sodelovanje med vrtcem in knjižnicami spodbuja na različne načine: 

 je prisoten pri razpravi vzgojiteljev in knjižničarjev o projektih otrok (tudi sam 

predlaga ideje in morebitne rešitve), 

 se aktivno udeleži vsaj enega izmed izvedenih projektov, 

 redno obiskuje knjižnico, 

 zahteva dokaze o medsebojnem načrtovanju raznih projektov ter poročila o uspešnem 

sodelovanju s knjižničarjem (prav tam). 
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Jensen (2005 v Podgoršek, 2009) trdi, da mora ravnatelj ovrednotiti vzgojiteljev in 

knjižničarjev prispevek v medsebojnem sodelovanju in njuno delo nagraditi. Ni dovolj, da le 

zahteva, da knjižničar in vzgojitelj sodelujeta, ampak jima mora omogočiti ustrezno pomoč in 

podporo pri načrtovanju in sodelovanju (prav tam). Če v vrtcih še ne poteka sodelovanje med 

vzgojitelji in knjižničarji, pravi D. Oberg (prav tam), mora biti ravnatelj tisti, ki sproži proces 

sodelovanja. Jensen (prav tam) pa je prepričan, da je ravnatelj tisti, ki mora prevzeti glavno 

pobudo. Podobno meni tudi Hartzell (prav tam), ki trdi, da ima ravnatelj ključno vlogo pri 

razvoju medsebojnega sodelovanja. 

6 DODATNI PROJEKTI POVEZANI S KNJIGO IN BRANJEM 

6.1 BRALNA ZNAČKA 

Bralna značka je prostovoljna dejavnost, v katero se vključuje veliko število otrok (predvsem 

v prvem in drugem triletju) ter v predšolskem obdobju (Krušnik, 2011). Bralno značko bi 

lahko opredelili kot izvirno obliko dela z mladimi. Ima dve vlogi; je vsesplošno slovensko 

kulturno gibanje in prostovoljna interesna dejavnost bodisi v vrtcu ali šoli. Bralna značka 

spodbuja mladino k branju in k dvigu bralne kulture mladih. Je prostovoljna interesna 

dejavnost, ki knjižničarjem predstavlja obveznost (Dežman, 1998). Cilj te dejavnosti je 

spodbujati družinsko branje. 

Bralno značko vzgojitelji različno poimenujejo; Mavričin bralček, Malček bralček, Zarjin 

palček, Bralna muca, Zvezdica pripoveduje, Knjigobube, Bralček palček, Sončni bralček, 

Bralna značka Petra Nosa, Pedenjbralček itd. (Stritar v Senica, 2010). M. Glinšek (v Jamnik, 

Longyka & Mohor, 2000) je odgovorila na vprašanje, zakaj je pomembna predšolska bralna 

značka: »Pomen knjižne vzgoje v predšolski dobi za oblikovanje otrokovega odnosa in 

sprejemljivosti za literaturo narekuje potrebo po iskanju načinov, da bi bilo knjižne vzgoje v 

tej dobi deležnih čim več otrok« (prav tam, str. 87). Zapisala pa je še naslednje: »S predšolsko 

bralno značko želimo starše motivirati, da bi otroku omogočili stik s knjigo. Da je takšna 

oblika potrebna, so začutili tako vzgojitelji v vrtcih kot knjižničarji, ki delajo z najmlajšimi 

uporabniki« (prav tam, str. 87). Meni, da je danes vse več vrtcev, skupin, ki se odloča za 

izvajanje predšolske bralne značke. Predvideva, da v njej ne uživajo samo otroci, ampak 

najverjetneje tudi starši, saj se preko branja vrnejo v svoje otroštvo. Starši ob branju 

odpotujejo v sanjski svet in se s tem odmaknejo od vsakdana in od vsakdanjih skrbi in 

dolžnosti. Cilj vseh, ki se ukvarjajo s predšolsko bralno značko je, da bi zaživela povsod, v 

vseh vrtcih in da bi povezovala starše, mentorje in knjižničarje (prav tam). 
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Za uspešno bralno značko je po besedah S. Dežman (1998) pomembno naslednje: 

 vsi, ki sodelujejo pri otrokovi bralni znački, se morajo seznaniti in zavedati vnaprej 

postavljenih ciljev, 

 otroci morajo biti seznanjeni s potekom bralne značke (kdaj in kako, na kakšen način 

bo bralna značka potekala), 

 usklajenost in doslednost vseh, ki sodelujejo pri otrokovi bralni znački, 

 staršem možen vpogled v predlagan seznam knjig, 

 upoštevanje predlogov in želja otrok, 

 zagotovljeno zadostno število primernih knjig na knjižnih policah, 

 pravično in dosledno nagrajevanje otrok, ki so bralno značko uspešno opravili, 

 oblikovati močen cilj (nagrado) za otroke, ki opravijo bralno značko; nagradna 

ekskurzija, ogled gledališke predstave. 

Pomembno je, da otroci predstavijo knjigo, ki jim je všeč. Knjigo, katero so si sami izbrali in 

ob njej uživajo. Le tako jim bo privzgojena potreba po branju, kar pa je dobra naložba za 

življenje. V predšolskem obdobju in v prvem triletju gre predvsem za spodbude, da bi starši 

brali otrokom. Bralna značka je gibanje, ki spodbuja branje knjig pri mladini. Če želimo, da 

bodo otroci radi brali, mora biti branje neprisiljeno in v prijetnem vzdušju. Med 

vzgojiteljem/mentorjem in otrokom morajo biti vzpostavljeni pristni odnosi. Po končani 

bralni znački je prav, da se otroka nagradi – navadno s priznanjem (Krušnik, 2011). V ta 

namen je otrokom na voljo program S knjigo v svet, ki zajema mapo z nalepkami (Ciciban, 

Miškolin, Murij in Kekčev svet). Zbirka teh štirih nalepk pomeni približanje otrokovemu 

dojemanju literature (Dežman, 1998). 

Živimo v času, ko morajo vzgojitelji, knjižničarji in drugi poskrbeti, da bo knjiga našla pravo 

mesto v našem življenju. Ne smemo dopustiti, da nam bodo ugodja ob branju knjig vzeli 

računalniki in druge razne elektronske naprave (Krušnik, 2011). 

6.2 PROJEKT BRALNI PALČEK 

A. Jurkovič (2000), vzgojiteljica Vrtca Rogaška Slatina, se resno zamišlja ob rezultatih 

raziskave o nivoju bralne kulture pri Slovencih. In ravno to jo je privedlo do razmišljanja, 

kako naj pri otrocih poveča zanimanje za knjigo. Njene misli so jo privedle do projekta Bralni 

Palček. Skoraj vsi otroci v vrtcu znajo obnoviti tri zgodbice ali pravljice in eno pesmico. V 
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projekt je vključila tudi starše, ki otrokom berejo. V igralnici so tudi uredili knjižni kotiček, v 

katerega vsak teden prinesejo nove knjige, ki si jih izposodijo v knjižnici. Knjige iz knjižnega 

kotička jim sama redno prebira. Njena največja nagrada je, ko jo otroci, ki so že obnovili 

dogovorjene vsebine za Bralnega palčka, vprašajo, če lahko povedo še kakšno zgodbico. S 

tem vprašanjem pokažejo naklonjenost do knjige. Opaziti je moč, da jim knjiga predstavlja 

toplino in da je ne doživljajo kot prisilo. 

Tudi vzgojiteljica iz Osnovne šole Kungota, A. Stojanović (v Jamnik, Longyka & Mohor, 

2000) se je odločila za projekt Bralni Palček. Zanj se je odločila iz razloga, da bi otroci 

večerno sedenje pred računalniki in televizijami zamenjali za uživanje ob knjigah in 

kakovostno preživeti čas z družino. S projektom je želela doseči naslednje:  

 med predšolskimi otroki širiti zanimanje in interes za knjigo, 

 otrokom v vrtcu omogočiti vsakodnevni dostop do slikanice; tako na vsebinski kot 

estetski ravni, 

 naučiti otroke pravilnega ravnanja s knjigo (kako se knjigo drži, lista, kako je knjiga 

prav obrnjena, kako se jo pospravi na knjižno polico…), 

 pri otrocih razvijati domišljijo in ustvarjalnost, 

 spodbuditi obiskovanje knjižnice in preko otrok pripeljati v knjižnico tudi starše, 

 dati staršem potrebne informacije za nakup kvalitetne slikanice, 

 olajšati otrokom prehod iz vrtca v šolo, 

 spodbuditi sodelovanje med knjižnico, vrtcem in starši (prav tam). 

Projekt načrtuje sledeče: sama pripravi seznam desetih knjig, izmed katerih si vsak otrok 

skupaj s starši izbere vsaj tri. Te izbrane knjige mu doma starši berejo in se z njim 

pogovarjajo o prebranem. O prebrani vsebini knjige se lahko otrok pogovori tudi z njo v 

vrtcu. Zadolžena je, da pripravi seznam, ki ga obesi na vidno mesto, služi pa označevanju 

otrokovih prebranih knjig. Občasno uvede tudi posebne zvezke, kamor otroci rišejo na temo 

izbrane slikanice, starši in sama pa se vanje podpisujejo. Branje za Palčka Bralčka svečano 

zaključijo, tako da podeli priznanja in pohvale tistim otrokom, ki so bili pri delu s knjigo 

prizadevni in uspešni. A. Stojanović (prav tam) je zapisala tudi nekaj besed o sodelovanju s 

knjižnico: »Otroci se vsaj trikrat letno odpravijo in obiščejo šolsko knjižnico. Knjižničarka 

jim pripravi uro pravljic, razkaže jim knjižnico, zanimive knjige, odgovarja na vprašanja 

otrok, z njimi se pogovarja o vsebini prebranega, pripravi razstavo, kjer izobesi otrokove 

risbe…« (prav tam, str. 144).  
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Tudi v Vrtcu Šentjernej, enota Čebelica, so se odločili za izvajanje projekta Bralni palček. V 

izvajanje je bilo vključenih 10 vzgojiteljic, projekt pa je potekal skozi celotno šolsko leto, od 

septembra 2009 do junija 2010. S projektom so želeli prispevati k razvoju jezikovnih 

kompetenc pri otroku ter h kakovostnejšemu sodelovanju vrtca s starši in širšo lokalno 

skupnostjo. Ugotovili so, da imajo danes starši za otroke na voljo veliko različne otroške 

literature, med katero so tudi nekatere manj primerne za otroke. Zato so želeli s projektom 

ozavestiti starše, da ponudijo otrokom kakovostnejše gradivo. Zadali so si tudi kar nekaj 

stranskih ciljev: pridobiti veselje do branja knjig, spoznati knjižnico in knjižničarko, razvijati 

predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti… Glede na zastavljen projekt so izvedli 

naslednje dejavnosti: branje knjig in razstavljanje likovnih izdelkov, obisk knjižnice in 

izposoja knjig, dramatizacija pravljice Palček Pohanjalček, predstava Zajčkova hišica ter 

sklepna prireditev Bralni palček. Otroci so redno obiskovali javno knjižnico in si izposojali 

gradivo za lastne potrebe in potrebe oddelka. Na povabilo knjižničark so obiskovali tudi druge 

knjižnice – šolsko knjižnico v Osnovni šoli Šenternej in Knjižnico Mirana Jarca v Novem 

mestu. Tako so se srečevali z različnimi prostori in s slogi pripovedovanja pravljic. Ko so 

knjige vrnili, so knjižničarki povedali svoje mnenje o prebrani knjigi. V projektu so 

sodelovali s starši, knjižničarkami, z ravnateljico, županom, vodjo in s tehničnim osebjem 

Kulturnega centra Šentjernej, fotografi in z novinarji. Sodelovali pa so tudi z ustanovami. 

Skozi projekt so prišli do spoznanja, da se s timskim delom da narediti zelo veliko ter 

dokazali, da je zanimanje za knjigo tudi pri mlajših otrocih lahko veliko in iskreno (Devjak, 

Berčnik & Ivančič-Fajfar, 2011). 

6.3 ZARJIN BRALČEK 

M. Grahek (2001), vzgojiteljica Vrtca Zarja, Celje, si je ob projektu Zarjin bralček zadala, naj 

otroci knjigo doživljajo v estetski, vsebinski, vizualni podobi kot nekaj prijetnega, 

zanimivega; doživljajo bogastvo pravljic v varnem naročju svojih staršev; sproščeno izražajo 

doživetja poslušanih zgodb na njim lasten način. 

Pomembno je, da so knjige otrokom ves čas na voljo, saj po njih zelo radi sežejo. Prijetno 

urejen kotiček spodbuja in vabi nadobudne otroke. Otrok si odnosa do knjig ne oblikuje čez 

noč (gre namreč za dolgotrajni proces). Pomembno je, kakšno stališče in odnos imamo sami 

do knjig ter branja, potrebna pa je tudi velika mera doslednosti in potrpežljivosti. 

Vsakodnevno se otrokom v vrtcu bere in pripoveduje, saj se strokovne delavke zavedajo 

pomena branja (razvoj sluha, koncentracije, besednega zaklada). Otroke poslušanje umirja ter 
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jim omogoča, da odpotujejo v pravljični svet. Po dveletnem izvajanju projekta so vzgojiteljice 

svoje delo ovrednotile in prišle do naslednjih zaključkov: 

 pri otrocih se je povečalo zanimanje za knjige (poslušanje branja, pripovedovanje), 

 otroci imajo primernejši odnos do knjig, 

 starši aktivneje preživijo prosti časa z otroki (pripovedujejo, berejo, se pogovarjajo in 

mu prisluhnejo), 

 osebnostna rast otroka (samopodoba, premagovanje treme, uveljavljanje v skupini), 

 razvoj govora (bolj sproščen govor) in besedišča otroka, 

 širi se znanje o pomenu knjige (knjiga kot vrednota...) (Grahek, 2001). 

7 KNJIŽNICA SEVNICA 

Za nekoliko podrobnejši opis Knjižnice Sevnice sem se odločila iz dveh razlogov. To je 

namreč knjižnica v mojem domačem kraju, knjižnica, ki me spremlja vse od začetka ter 

knjižnica, s katero sodelujejo vzgojiteljice Vrtca Sevnica. V empiričnem delu bomo 

raziskovali, kako vzgojiteljice Vrtca Ciciban Sevnica sodelujejo s Knjižnico Sevnica. 

 

Knjižnica Sevnica je splošnoizobraževalna knjižnica. Knjižničarji v njej zbirajo, hranijo, 

obdelujejo in izposojajo knjižnično gradivo. Gradivo je postavljeno v prostem pristopu, 

urejeno po UDK
6
-sistemu. Uporabnikom nudijo knjižno in neknjižno gradivo, iščejo pa ga 

lahko (sami ali s pomočjo knjižničarjev) v katalogu COBISS/OPAC
7
. Če gradiva, ki ga 

želimo, nimajo v knjižnici, nam ga lahko priskrbijo iz druge knjižnice. V čitalnici Knjižnice 

Sevnica so uporabnikom na voljo računalniki, s katerimi lahko iščemo gradivo po 

elektronskem katalogu Knjižnice Sevnica in drugih knjižnic, vključenih v sistem COBIS 

(Knjižnica Sevnica, 2015). 

 

Knjižnica Sevnica zelo pogosto sodeluje z okoliškimi vrtci; knjižničarji oddidejo na obisk v 

vrtčevske prostore, otroci pogosto zahajajo v knjižnico (prebirajo knjige, občasno jim 

program pripravijo tudi knjižničarji), dvakrat mesečno knjižničarji pripravijo pravljične urice, 

na otroških oddelkih so razstavljena otroška dela (najpogosteje so to vsebine iz prebrane 

pravljice), vrtci sodelujejo tudi v raznih nagradnih igrah, ki so organizirane v sklopu 

Knjižnice Sevnice. 

                                                 
6
 UDK: univerzalna decimalna klasifikacija 

7
 COBIS/OPAC: vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov 
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EMPIRIČNI DEL 

8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN NAMEN 

RAZISKAVE 

 

Namen diplomske naloge je proučiti poglede in mnenja vzgojiteljic ter pomočnic vzgojiteljice 

o sodelovanju med Vrtcem Ciciban Sevnica in Knjižnico Sevnica. Zanima nas, kakšen pogled 

imajo vzgojiteljice ter pomočnice vzgojiteljic na sodelovanje med vrtcem in javno knjižnico, 

kako pogosto sodelujejo, kdo da pobudo za sodelovanje in na kakšen način sodelujejo. Želimo 

tudi izvedeti, v čem vidijo pomen medsebojnega sodelovanja.  

9 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

Postavila sem naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze: 

1. Ali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic sodelujejo s knjižnico? 

2. Kako pogosto sodelujejo? 

3. Katere oblike sodelovanja med knjižničarji in vzgojitelji so najbolj priljubljene pri 

vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic? 

4. Na kakšen način lahko, po mnenju strokovnih delavcev vrtca, knjižničar vpliva na 

kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu? 

5. V čem strokovni delavci vidijo pomen sodelovanja s knjižnico? 

 

H  1:         Predvidevam, da strokovne delavke vrtca pogosto sodelujejo s knjižnico. 

H 2: Prav tako predvidevam, da, po mnenju strokovnih delavcev, knjižničar vpliva na 

kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa tako, da jim s prebiranjem knjig 

in s pogovorom o vsebinah in ilustracijah v knjigi pomaga pri razvoju jezika. 

H 3:     Knjižničar sovpliva na razvoj  bralnega interesa, širi otrokovo znanje in privzgaja odnos 

do knjig. 

H 4: Strokovni delavci vrtca v sodelovanju s knjižničarjem bolj kakovostno realizirajo 

posamezne kurikularne cilje s področja jezika (razvoj bralnih in govornih sposobnosti) 

in družbe (sodelovanje s širšim okoljem). 
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10 METODOLOGIJA 

10.1 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskava temelji na uporabi kavzalno-deskriptivne metode pedagoškega raziskovanja. V 

empiričnem delu smo uporabili kvantitativno metodo pedagoškega raziskovanja in analizo 

študije primera. Postavljene hipoteze smo preverili s statistično analizo podatkov, pridobljenih 

z anketnim vprašalnikom. 

10.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

Vzorec, ki sem ga zajela v raziskavo je Vrtec Ciciban Sevnica (glavni, centralni vrtec) in 

njegove podružnične enote: vrtec na Studencu, v Boštanju in v Loki. Vprašalnike so 

izpolnjevale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, katerih povprečna delovna doba je več 

kot 15 let. Od 28 izpolnjenih vprašalnikov, je vprašalnik izpolnilo 15 pomočnic vzgojiteljic in 

13 vzgojiteljic. 

10.3 OPIS VPRAŠALNIKA 

Vprašalnik je sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa, vprašanj odprtega tipa, kombinacije obeh 

tipov (vprašanje odprtega in zaprtega tipa), opisne ocenjevalne lestvice, petstopenjske lestvice 

stališč in številske ocenjevalne lestvice. 

10.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Postopek zbiranja podatkov je potekal v Vrtcu Ciciban Sevnica in njegovih enotah, v 

časovnem razponu dveh mesecev (od aprila do maja 2014). Za sodelovanje in izpolnjevanje 

vprašalnikov sem se dogovorila osebno s strokovnim vodstvom pred samo izvedbo ankete. 40 

izvodov anketnih vprašalnikov sem predala ravnateljici Sevniškega vrtca, ona pa jih je 

razdelila med vzgojiteljice/pomočnice.  

10.5 POSTOKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatki so obdelani z računalniškim programom SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences).  Rezultati so prikazani v grafih in tortnih diagramih. 
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11 INTERPRETACIJA PODATKOV 

11.1 SODELOVANJE S KNJIŽNICO 

Zanimalo me je, ali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic sodelujejo s knjižnico, zakaj 

sodelujejo, kdo da pobudo za sodelovanje ter kako pogosto sodelujejo. 

Graf 1: Sodelovanje z javnimi knjižnicami 

 

Na vprašanje, ali sodelujejo z javnimi knjižnicami (graf 1) je večina (93 %) vzgojiteljic 

odgovorila, da pri svojem delu sodeluje in le 7 % vzgojiteljic, da ne sodeluje s knjižnicami.  

Skozi teoretični del diplomske naloge smo spoznali, kako pomembno je sodelovanje med 

vrtcem in knjižnico, zato smo zastavili vprašanje, ali vrtci sodelujejo s knjižnicami, v upanju, 

da bomo dobili 100%, pritrdilni odgovor. Temu je skorajda bilo tako, le v dveh primerih se je 

izkazalo, da ne sodelujejo s knjižnico, saj je knjižnica odprta le ob petkih, v popoldanskem 

času. 
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Graf 2: Pomen sodelovanja 

 

Kot vidimo na grafu 2, največ vzgojiteljic (13) vidi pomen sodelovanja v tem, da otroci 

spoznajo, kaj dela knjižničar, kje je knjižnica in zakaj si izposojamo knjige. Večina ostalih 

vzgojiteljic (skupno 11) vidi pomen sodelovanja v vzgoji bodočih bralcev, razvoju govora in 

besedišča ter v razvoju pozitivnega odnosa otroka do literature. Preostale štiri vzgojiteljice 

vidijo pomen sodelovanja v spodbujanju družinskega branja, ohranjanju slovenskega jezika in 

medpodročnem sodelovanju.  

Sodelovanje s knjižnico je pomembno.  Preko sodelovanja otrok ne pridobi samo »stik s 

knjigo«, temveč ga sodelovanje vodi v bodočega bralca, razvija si pismenost, otroci si 

pridobivajo nova spoznanja, spoznajo kaj je knjižnica ter njene prostore, pridejo do spoznanja, 

da je v knjižnici mnogo več kot samo knjige… Kurikulum (1999), pravi da je sodelovanje 

pomembno tudi z vidika razvoja predbralnih in predpisalnih sposobnostih, ki so  pomembne 

zlasti od tretjega leta starosti dalje. Medsebojno sodelovanje vrtca z okoljem je ključnega 

pomena za  celosten razvoj otrok – v mislim imam sodelovanje s širšim okoljem, ne samo s 

knjižnico. Pomembno je, da vrtec sodeluje s širšim okoljem, saj se tako otrokom lahko ponudi 

veliko več, dejavnosti postanejo popolnejše in celovitejše. Tudi načelo sodelovanja z okoljem, 

zapisano v Beli knjigi (1995), pravi, da vrtci preko sodelovanja z okoljem bogatijo in 

dopolnjujejo svojo ponudbo. V Beli knjigi (2011) pa je zapisano, da sodelovanje omogoča 

obogatitev ponudbe vzgojno-izobraževalnega dela. 
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Graf 3: Izvor pobude za sodelovanje 

 

Pobudo za sodelovanje dajo najpogosteje (v 61 % primerov) vzgojiteljice same. Sledijo jim 

pobude s strani knjižničarjev (21 %). Nekoliko redkeje (v 11 % primerov) dajo pobudo otroci, 

najredkeje (v 7 % primerov) pa da pobudo ravnatelj vrtca.  

Graf 4: Pogostost sodelovanja 

 

Večina (15) vzgojiteljic sodeluje s knjižnicami enkrat mesečno. Deleži vzgojiteljic, ki 

sodelujejo s knjižnicami enkrat letno, po potrebi, občasno, od 1-krat do 2-krat mesečno in od 

2-krat do 3-krat mesečno, so majhni in približno enaki.  
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Pomembno je čim pogostejše sodelovanje, kolikor le to dopušča čas vrtca in knjižnice. V 

Kurikulumu (1999) je zapisano, da se otroci učijo jezika ob poslušanju in pripovedovanju 

literarnih zvrsti ter ob poslušanju glasnega branja odraslih. Vsi se zavedamo pomena učenja 

jezika pri otrocih. V nadaljevanju Kurikulum (prav tam) pravi o pomembnosti zbliževanja s 

knjigo kot pisnim prenosnikom ter zgodnje navajanje na rabo knjige. 

11.2 OBLIKE SODELOVANJA MED VRTCEM IN KNJIŽNICO 

Zanimalo nas je, na kakšen način vrtci sodelujejo s knjižnico, zato smo jih vprašali o oblikah 

sodelovanja. Želeli smo tudi izvedeti, kaj dela knjižničar, ko jih obišče v vrtcu.  

Graf 5: Oblike sodelovanja 

 

Največ (64 %) vzgojiteljic sodeluje s knjižnicami preko skupinskega odhoda v knjižnico. 

Približno tretjina (27 %) vzgojiteljic sodeluje s knjižnicami preko gostovanja knjižničarjev v  

igralnicah. Ostali načini sodelovanja, ki se pojavljajo pri približno desetini primerov, pa so še: 

razstavljanje likovnih izdelkov otrok, sodelovanje na podelitvi diplom in priznanj predšolske 

bralne značke in pravljične ure.  

Skozi literaturo ugotovimo, da lahko vrtci s knjižnicami sodelujejo na različne načine. M. 

Grosman (2003) je izpostavila naslednje možne oblike sodelovanja: družinski obisk knjižnice, 

vrtec na obisku v knjižnici, knjižničar na obisku v vrtcu ter knjižničarji v popoldanskem času. 

Kot smo predvidevali, se je izkazalo, da je najpogostejša oblika sodelovanja skupinski odhod 

vrtca v knjižnico. Vzgojiteljice se zavedajo, da morajo skupaj z otroki v knjižnične prostore, 
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da jih spoznajo, da spoznajo delo knjižničarja, da se seznanijo z gradivom, ki ga ponuja 

knjižnica. Skupinski odhod v knjižnico je pomemben, da se otrokom privzgoji oblika vedenja 

v knjižnici, da spoznajo ritual, kako se knjige izposojajo in ob roku vračajo. Pri oblikah 

sodelovanja knjižničarja v popoldanskem času imamo v mislih prisotnost na roditeljskih 

sestankih, na raznih popoldanskih pravljičnih uricah, delavnicah ipd. Kljub temu da se nobena 

izmed vzgojiteljic ni odločila za ta odgovor (imele so namreč možnost izbire več odgovorov), 

so pod rubriko drugo dve vzgojiteljici izpostavili pravljične ure s knjižničarko (pri tem 

odgovoru ne vem jasno, ali je to mišljeno v dopoldanskem ali popoldanskem času), ena pa je 

izpostavila sodelovanje pri podelitvi diplom in priznanj predšolske bralne značke. 

Graf 6: Obisk knjižničarja 

 

Vzgojiteljice so najpogosteje poročale o tem, da knjižničar na obisku bodisi prebere pravljico 

bodisi vrtca ne obišče. V ostalih primerih pri obisku vrtca, knjižničar najpogosteje otroke 

seznanja s svojim poklicem ter sodeluje pri podelitvi diplom in priznanj predšolske bralne 

značke. Nekoliko redkeje tudi pripravi pravljične urice ali pove novitete knjig in spodbuja 

otrok k branju.  
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11.3 VPLIV KNJIŽNIČARJA NA KAKOVOSTNO IZVAJANJE 

           VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA V VRTCU 

Zanimalo nas je, na kakšen način lahko, po mnenju strokovnih delavcev vrtca, knjižničar 

vpliva na kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu, zato smo jih 

vprašali, kako se strinjajo z naslednjimi trditvami: Vrtec in knjižnica naj bi za kakovosten 

otrokov razvoj sodelovala vsaj 1-krat mesečno; Med knjižničarji in strokovnimi delavci so 

bistvenega pomena skupni projekti; Medsebojno sodelovanje javne knjižnice in vrtca mora 

vključevati knjižničarjevo prisotnost na roditeljskih sestankih; Vrtčevski obisk v javni 

knjižnici vpliva na otrokovo širjenje znanja; Vrtčevski obisk v javni knjižnici vpliva na 

otrokovo doživljanje knjige; Vrtčevski obisk v javni knjižnici vpliva na otrokov razvoj jezika; 

Sodelovanje med javno knjižnico in vrtcem vpliva na otrokovo zanimanje za bralno značko. 

Graf 7: Strinjanje s trditvijo: Vrtec in knjižnica naj bi za kakovosten otrokov razvoj sodelovala vsaj 1-krat mesečno. 

 

 

Večina vzgojiteljic (22) se popolnoma strinja s trditvijo, da naj bi vrtec in knjižnica za 

kakovosten otrokov razvoj sodelovala vsaj 1-krat mesečno. Šest vzgojiteljic se s trditvijo 

strinja, nestrinjanja s trditvijo vzgojiteljice niso izrazile. 

 

Vloga knjižnice in pogosti obiski vrtca v njej so pomembni s stališča celotnega jezikovnega 

področja. Otroci morajo, ob odhodu v knjižnico, imeti možnost izposoje knjig in drugega 

knjižničnega gradiva. Pomembno je, da vzgojitelj redno, skupaj z otroki, obiskuje najbližjo 

knjižnico ter si skupaj z njimi izposodi leposlovne in poučne knjige ter drugo knjižnično 

gradivo. Občasno je zaželeno, da vzgojitelj najavi svoj obisk v knjižnici ter s tem omogoči 

knjižničarju, da se pripravi na predstavitev knjižnice in predstavitev gradiva v njej, da pove 



Doroteja, Kozmus: Vzgojiteljice o sodelovanju med vrtcem in javno knjižnico. Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

36 

novosti o knjižnici ter nenazadnje prebere pravljico ali pripravi pravljično uro v knjižničnih 

prostorih. Sodelovanje lahko vrtec s knjižnico izvede tudi na drugačen način – da oni povabijo 

knjižničarja v vrtčevske prostore. Vzgojitelj lahko povabi knjižničarja, da pride v vrtec in 

otrokom pripravi uro pravljic. Lahko pripravi uro pravljic tudi za otrokove starše, skupaj z 

njimi (Kordigel & Jamnik, 1999). 

  

Graf 8: Strinjanje s trditvijo: Med knjižničarji in strokovnimi delavci so bistvenega pomena skupni projekti. 

 

 

Pri trditvi ne prevladuje več popolno strinjanje. Popolnoma se s trditvijo, da so med 

knjižničarji in strokovnimi delavci bistvenega pomena skupni projekti, strinjata le dve 

vzgojiteljici, 13 se jih s trditvijo strinja. 10 vzgojiteljic se ni moglo odločiti, v kolikšni meri se 

s trditvijo strinjajo, tri so se odločile, da se s trditvijo ne strinjajo. 

 

Pomembno je, da vzgojitelj in knjižničar skupno načrtujeta in se predhodno dogovorita o 

ciljih, ki jih želita uresničiti skozi dejavnosti, le tako bodo njuni projekti skupni. Pomembna je 

timskost vzgojitelja in knjižničarja. Projekt je časovna namera z jasnimi cilji, ki so vezani na 

čas, kadrovanje in stroške (Projekt, 2015). V našem primeru k skupnem projektu stremita 

posameznik (vzgojitelj) in javna organizacija (knjižnica, knjižničar). Glavni cilj jima je otroku 

približati knjigo, ga naučiti kako se z njo ravna, ga razvijati v bodočega bralca in preko nje pri 

otroku razvijati jezik in njegov besedni zaklad. 
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Graf 9: Strinjanje s trditvijo: Medsebojno sodelovanje javne knjižnice in vrtca mora vključevati knjižničarjevo 

prisotnost na roditeljskih sestankih. 

 

 

Iz grafa 9 je razvidno nestrinjanje (11) vzgojiteljic s trditvijo, da naj bi medsebojno 

sodelovanje javne knjižnice in vrtca vključevalo knjižničarjevo prisotnost na roditeljskih 

sestankih. Osem vzgojiteljic se z omenjeno trditvijo popolnoma ne strinja, prav tako (osem) 

vzgojiteljic, se ni moglo odločiti, v kolikšni meri, in če sploh, se s trditvijo strinja. Ena 

vzgojiteljica se s trditvijo strinja. 

 

Menim, da bi bilo zaželeno, da bi knjižničar bil prisoten tudi na kakšnem izmed roditeljskih 

sestankov. Ne na vseh, vendar na kakšnem vsekakor. Na roditeljskem sestanku, knjižničar 

(med drugim) predava o pomenu književne vzgoje za otroke ter predlaga in organizira obisk 

knjižnice skupaj z otroki in njihovimi starši. Knjižničar staršem predstavi in objasni pomen 

stika s knjigo ter jih nagovori, da otroke čim prej včlanijo v najbližjo knjižnico (Kordigel & 

Jamnik, 1999). 
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Graf 10: Strinjanje s trditvijo: Obisk vrtca v javni knjižnici vpliva na otrokovo širjenje znanja. 

 

 

Iz grafa 10 je razvidno prevladujoče popolnoma strinjanje (25) vzgojiteljic s trditvijo, da 

vrtčevski obisk knjižnici vpliva na otrokovo širjenje znanja. Tri vzgojiteljice se s trditvijo 

strinjajo, nestrinjanja vzgojiteljice niso izrazile. 

 

Prepričanje, da si z odhodom vrtca v knjižnico, otroci vsekakor širijo in bogatijo znanje, so 

potrdile tudi vzgojiteljice. Tudi M. Kordigel in T. Jamnik pišeta o širjenju in bogatenju znanja 

otrok preko knjig. Menita, da knjiga velja kot prenosnik raznih informacij, kako otroku 

približati določeno znanje, vedenje oziroma poznavanje nečesa. Otrok lahko znanje še 

dodatno širi, če vzgojitelj ali knjižničar po branju pripravi domišljijske, verbalne, likovne, 

glasbene in druge dejavnosti otrok. Branje vsestransko koristi otroku, saj se preko njega širi in 

razvija njegov čustveni, socialni in intelektualni razvoj. Za branje velja, da je preprost in 

zabaven način, kako otroku izboljšati njegovo duševno zdravje in razvoj ter mu povečati 

možnost za svetlejšo prihodnost (Kordigel & Jamnik, 1999). 

 

 



Doroteja, Kozmus: Vzgojiteljice o sodelovanju med vrtcem in javno knjižnico. Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

39 

Graf 11: Strinjanje s trditvijo: Obisk v knjižnici vpliva na otrokovo doživljanje knjige. 

 

 

Tudi pri tej trditvi prevladuje popolno strinjanje (22) vzgojiteljic s trditvijo. Štiri vzgojiteljice 

se s trditvijo strinjajo, medtem ko se dve ne strinjata, da vrtčevski obisk v javni knjižici vpliva 

na otrokovo doživljanje knjige. 

 

Menim, da bo knjigo otrok lahko v celoti dojel, če bo vedel, od kje je knjiga prišla v igralnico. 

Prepričana sem, da bo imela knjiga večji vpliv na otroka, če bo poznal ritual delovanja 

knjižnice (da je knjižnica ustanova, kjer si lahko vsak izposodi knjigo), kot pa če otroci za 

knjižnico ne bi nikoli slišali, vzgojiteljica pa bi jim vsake toliko časa prebrala knjigo. 

Knjižničar in vzgojitelj si ne prizadevata, da bi otroke naučila brati, to je naloga v šoli. 

Prizadevata si, da bi otrok začutil moč knjige in njeno vsebino. Tako knjižničar kot vzgojitelj 

dasta otrokom možnost, da doživijo knjigo. Otroke navajata, da doživijo literarna besedila, ki 

jih bereta, pripovedujeta ali uprizarjata. Za izbiro knjig si lahko pomagata z raznimi 

priročniki, ne smeta pa pozabiti na želje in interese otrok. Preko neposrednega pripovedovanja 

in branja otrokom ne naklonita samo svojega časa, ampak posredno tudi svoje doživljanje in 

ljubezen do knjige, kar pa je bistvenega pomena, da se otrok navduši in očara nad knjigo 

(Kordigel & Jamnik, 1999). Waldo-Emerson (v Hedges, 2001) pravi: »Knjig imajo samo en 

namen – da očara« (prav tam, str. 6). Za predšolsko obdobje je značilno pravljično 

doživljanje, zato je otroku najpomembnejša literarna zvrst pravljica, ne smejo pa biti 

izključene druge literarne zvrsti (poezija, uganke, basni, zgodbe) (Kordigel & Jamnik, 1999). 

Lubbock (v Hedges, 2001) je izbiro knjige primerjal z izbiro prijatelja; meni, da tako kot 

izbira prijatelja, je tudi izbira knjige zelo resna dolžnost. Prav tako namreč vsak odgovarja za 

to kar bere, enako kot za to, kar dela (prav tam). 
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Graf 12: Strinjanje s trditvijo: Obisk vrtca v javni knjižnici vpliva na otrokov razvoj jezika. 

 

 

Tudi tu prevladuje popolno strinjanje (18) vzgojiteljic s trditvijo. Sedem vzgojiteljic se s 

trditvijo strinja, ena vzgojiteljica se ne more odločiti in dve se ne strinjata, da vrtčevski obisk 

v javni knjižnici vpliva na otrokov razvoj jezika. 

 

Posledično, preko sodelovanja med vrtcem in knjižnico, otroci pridobivajo stik s knjigo, 

preko knjige pa se otroci razvijajo na jezikovnem področju. Knjiga je namreč sredstvo, ki 

lahko deluje kot nek posrednik pri mnogoterih jezikovnih dejavnostih v predšolskem obdobju. 

Kurikulum (1999) pravi, da jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je 

najpomembnejše obdobje za razvoj jezika, vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije 

z odraslimi. Za otrokov razvoj jezika je potrebno pripovedovanje literarnih besedil, pravljic, 

izštevank, šaljivk, ugank, besednih iger itn. Otroci se jezika učijo tudi ob rabi jezika v 

domišljijskih igrah, dramatizacijah ter ob izmišljanju zgodbic in pesmic. Kurikulum (prav 

tam) tudi navaja, da je za razvoj jezika pomembno zbliževanje s knjigo kot pisnim 

prenosnikom ter potrebo po zgodnjem navajanju na rabo knjige, saj ob knjigi otrok doživlja 

ugodje, veselje in zabavo ter pridobiva pozitiven odnos do literature. Knjiga je eno izmed 

sredstev, ki otroku omogoča razvoj jezika. B. Rangus (v Senica, 2010), vzgojiteljica Vrtca 

Čebelica, Osnovna šola Šentjernej, pravi, da se zaveda pomena knjige kot spodbujevalni 

dejavnik pri jezikovni zmožnosti otrok. Predvsem odzivi otrok so tisti, ki jo prepričajo v 

pomembnost branja knjig in k pripovedovanju zgodbic, primernih otrokovi starosti, kar otroka 

spodbudi k igranju likov in samemu izražanju (prav tam). 
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Graf 13: Strinjanje s trditvijo: Sodelovanje med knjižnico in vrtcem vpliva na otrokovo zanimanje za bralno značko. 

 

 

Tudi pri zadnji ponujeni trditvi prevladuje popolno strinjanje (14) vzgojiteljic s trditvijo. 10 se 

jih s trditvijo strinja, štiri vzgojiteljice pa se niso mogle odločiti, v kolikšni meri se s trditvijo, 

da sodelovanje med knjižnico in vrtcem vpliva na otrokovo zanimanje za bralno značko, 

strinjajo. 

 

Sama menim, da bodo otroci, posledično preko stika s knjižnico, pridobili navdih nad bralno 

značko. Ko bodo spoznali knjižnico, videli kje se knjige nahajajo in kako bogato založene so 

knjižnične police, sem skoraj prepričana, da ne bo dovolj, če jim bo vzgojiteljica samo 

govorila o bralni znački. Otroci morajo sami priti do spoznanja, da je v knjižnici veliko knjig, 

sami pa si lahko izberejo tisto, ki jim je všeč, tisto, ki jo želijo »povedati« za bralno značko. 

Glavni cilj bralne značke je spodbuditi starše, da bi brali otrokom (Kordigel & Jamnik, 1999). 

Pomembno je, da že pri otrocih, tako vzgojitelji kot knjižničarji, skrbijo za dvig bralne 

kulture. Bralna značka velja kot prostovoljna dejavnost, zato ne sme dajati občutka prisile in 

obveznosti. Otroci morajo že v vrtcu dobiti občutek, da pripovedovanje vsebine izbrane 

knjige ni prisila ter da morajo ob pripovedovanju uživati in  biti sproščeni. Pomembna naloga 

vzgojitelja je, da poskrbi za sproščeno klimo ter umirjeno vzdušje. S. Dežman (1998) meni, 

da bralna značka knjižničarjem predstavlja delovno obveznost. V nadaljevanju pa navaja in se 

naslanja predvsem na osnovne šole, kjer so knjižničarji zadolženi za organizacijo in izvedbo 

bralne značke. Meni pa, da knjižničar preko bralne značke potrjuje svoj pedagoški status. Ni 

dovolj samo sodelovanje z javno knjižnico, da se bo pri otrocih porodila želja po bralni 



Doroteja, Kozmus: Vzgojiteljice o sodelovanju med vrtcem in javno knjižnico. Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

42 

znački. Pomembno vlogo tu odigra tudi vzgojitelj. On je tisti, ki mora starše seznaniti s 

pomenom bralne značke ter njenimi cilji, se, tako z otroki kot starši, dogovoriti o načinu in 

času predstavljanja prebranih knjig ter na koncu poskrbeti za svečano podelitev priznanj in 

pohval otrokom, ki so bralno značko uspešno opravili.  
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12 ZAKLJUČEK 

 

Glavni cilj diplomske naloge je bil izvedeti več o sodelovanju med vrtcem in knjižnico; kako 

pogosto, zakaj in na kakšen način vrtci sodelujejo s knjižnico. Prepričati smo se želeli o  

pomembnosti medsebojnega sodelovanja, kar pa so vzgojiteljice Vrtca Ciciban Sevnica tudi 

potrdile. Zavedajo se pomena sodelovanja, zato v 93% sodelujejo s knjižnico. Tudi delež 

izvora, pri njih samih, za sodelovanje je precej velik (61%). 

 

Pomembnost sodelovanja je potrdil tudi rezultat o pogostosti sodelovanja, saj jih večina (15 

od 24) vzgojiteljic sodeluje s knjižnicami enkrat mesečno. Sodelovanje je pomembno za 

otroka. Vrtec v svojem programu ponuja različne oblike za sodelovanje. Pomembno je, da se 

otroka vključi v širše družbeno okolje. Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem in nanj kasneje 

vplivali, morajo postopoma spoznati bližnje družbeno okolje (delovna okolja in poklice, 

vsakdanje življenje ljudi…) (Kurikulum, 1999). Ena izmed oblik sodelovanja vrtca je, kot 

smo ugotovili, sodelovanja vrtca s knjižnico.  

 

S pomočjo knjig si otrok širi obzorje, bogati besedni zaklad, knjige ga vodijo in vzgajajo v 

bodogočega bralca. Tako pa se pri otroku tudi ohranja slovenski jezik. Poleg vsega naštetega 

pa vzgojiteljice na prvem mestu vidijo pomen sodelovanja s knjižnico v seznanjanju otrok s 

knjižničnim delom, kje je knjižnica ter seznanjanju otrok zakaj in kako si knjige izposojamo. 

Pomembno je, da se otroku že v zgodnjem otroštvu ponudi čim več kakovostne in raznovrste 

literature, saj ga kot otroka vzgajamo za bodočnost. Tudi E. Peroci (v  Senica, 2010) je 

zapisala: »Iz malega raste veliko« (prav tam, str. 42). U. Stritar (v Senica, 2010) pa je njenim 

beesedam dodala: »Kakšen bo ta bralec nekoč, je zato odvisno od nas« (prav tam, str. 42). 

Otrok si s pomočjo knjig razvija jezikovne in intelektualne zmožnosti, bogati si besedni 

zaklad ter z njih prihaja do novih spoznanj. S pomočjo branja se pri otroku razvija domišljija 

in njegova čustvena plat. Če otroku beremo, to pomeni, da smo si vzeli čas zanj. Z branjem si 

odrasla oseba prizadeva, da bo usposobila uspešne in dobre bodoče bralce (Jamink, 2002). 

Vzgojitelj, knjižničar in drugi otroku berejo, ker ga imajo radi in ker ga želijo zgojiti v bralca. 

Pomembno je, da se zavedajo, da je bralna pismenost danes nujno potrebna preživetvena 

zmožnost. 

 

D. Haramija (v Senica, 2010) meni, da je v predbralnem obdobju, obdobju do konca 

opismenjevanja, zelo pomembna izbira knjig (kaj posrednik bere), dolžina (koliko časa 
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posrednik bere), čas (kdaj posrednik bere) in bralne ponovitve (kolikokrat, in če sploh, je 

posrednik pripravljen prebrati otroku knjigo, ki mu je všeč. Posrednik mora biti profesionalna 

oseba. Neprofesoionalni posredniki, izberejo knjige zgolj naključno, nepremišljeno in v večini 

nimajo jasno zastavljenih ciljev, medtem ko se morajo profesionalni posredniki (vzgojitelji, 

knjižničarji), pri izbiri knjig, opirati na Kurikulum oziroma morajo imeti natančno zastavljene 

cilje (prav tam). U. Stritar (v Senica, 2010) je prepričana, da bi morali strokovni delavci 

vložiti več časa, truda, znanja ter sredstev v izbiro knjig. Pogosto opaža, da se na knjižnih 

policah v vrtcih znajde povsem klasična literatuta, ki pa ne sledi zanimivi in pestri ponudbi 

knjižnega trga. Mnogokrat na policah ležijo strgane knjige in revije, medtem ko so številne 

slikanice varno zaklenjene in shranjene v kabinetih (prav tam). U. Stritar (prav tam) je 

prepričana, da je potrebno otroka vzgajati za življenje ob knjigi in za knjigo, hkrati pa ga je 

potrebno naučiti, da so knjige vir informacij in užitkov v leposlovju. Jefferson (v Hedges, 

2001) meni, da brez knjig ne moremo živeti (prav tam). Z njegovimi besedami se tudi sama 

povsem strinjam; knjige so nekaj od koder črpamo informacije, si širimo obzorje ter besedni 

zaklad, ob knjigi pozabimo na vse drugo in z mislimo odplujemo daleč stran, preko njih 

ohranjamo slovenski jezik in pomen tiska ter tiskane besede. 

 

Preko pisanja diplomske naloge sem spoznala vidike, zakaj je sodelovanje pomembno in 

prišla do ugotovitve, da vzgojiteljice iz mojega domačega kraja uspešno sodelujejo s 

knjižnico. Vzgojiteljice Vrtca Ciciban Sevnica so ozaveščene o vplivu knjige na otroka, zato s 

knjižnico pogosto sodelujejo. V Knjižnico Sevnica tudi sama pogosto zahajam, kjer pa mojo 

pozornost velikokrat prevzame skupina otrok iz vrtca. Opaziti je zadovoljstvo in smeh na 

otrokovih obrazih, med prebiranjem knjig, v času zadrževanja v knjižničnih prostorih. Ne 

morem si predstavljati, kaj zamujajo in česa vsega so prikrajšani otroci, ki nimajo 

omogočenega stika s knjigo in knjižnico. Zato je še toliko bolj pomembno, da vrtci sodelujejo 

s knjižnico in tudi tistim otrokom (kjer jim starši ne omogočijo), omogočijo stik in srečanje s 

knjigo. 

   

 

 

 

 

 

 



Doroteja, Kozmus: Vzgojiteljice o sodelovanju med vrtcem in javno knjižnico. Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

45 

13 LITERATURA IN VIRI 

 

Ambrožič, M., Gabron-Vuk, C., Golog, J., Urbanija, J., Steinbuch, M., Zwitter, S., … 

Žumer, M. (2004). Informacijsko opismenjevanje: Priročnik za delo z informacijskimi 

viri. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Balič, F., Zora, K., Zupan, M., Pantar, J. & Prešeren, T. (1994). Dodatne dejavnosti v 

vrtcu. Maribor: Skupnost vzgojno – varstvenih zavodov Slovenije. 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995). Ljubljana: Ministrstvo 

za šolstvo in šport. 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011). Ljubljana: Ministrstvo 

za šolstvo in šport. 

Devjak, T., Berčnik, S. & Ivančič Fajfar, M. (2011). Vrtec in lokalno okolje: priročnik. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Dežman, S. (1998). Bralna značka v osnovni šoli: Aktivnosti spodbujanja branja in 

preverjanja prebranih knjig: Priročnik za mentorje bralne značke. Radovljica: Skriptorij 

KA. 

Dolinšek-Bubnič, M. (1995). Vloga knjižnice in pomen slikanice pri celovitem delu z 

otrokom in njegovo družino. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in 

informacijske znanosti, 39(4), 51–55.   

Dolinšek-Bubnič, M. (1999). Beri mi in se pogovarjaj z mano!: strokovni priročnik z 

nasveti za kreativno uporabo otroških slikanic. Ljubljana: Epta. 

Dragman, M. (2012). Bralno ustvarjalni projekt, priljubljen način za spodbujanje bralne 

motivacije v šoli. Pedagoška revija za predšolsko vzgojo, XXI, 66–69. 

Grahek, M. (2001). Zarjin bralček ali S pravljico v svet. Vzgojiteljica – revija za dobro 

prakso v vrtcih, 3(3), 8–11. 

Grginič, M. (2008). Vsak po svoji poti do pismenosti: Priročnik za vzgojitelje in starše 

predšolskih otrok. Mengeš: Izolit. 



Doroteja, Kozmus: Vzgojiteljice o sodelovanju med vrtcem in javno knjižnico. Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

46 

Grosman, M., Kovač, P., Štefan, A., Marjanovič-Umek, M., Zupančič, M., Knaflič, L., … 

Pogačar, T. (2003). Beremo skupaj: priročnik za spodbujanje branja. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

Hedges, B. (2001). Read and grow rich (Z branjem do bogastva). Ljubljana: Amalietti & 

Amalietti. 

Jamnik, T. (1994). Knjižna vzgoja otrok od predbralnega obdobja do 9. leta starosti. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije. 

Jamnik, T., Longyka, I. & Mohor, M. (2000). Bralna značka v tretjem tisočletju. Zbornik 

ob 40- letnici bralne značke. Ljubljana: Založba Rokus. 

Jamnik, T. (2002). Kdor bere: Prispevek h knjižnični vzgoji učencev osnovne šole. 

Ljubljana: Educy. 

Jurkovič, A. (2000). Kako razvijati knjižno kulturo pri predšolskem otroku. Vzgojiteljica – 

revija za dobro prakso v vrtcih, 2(2), 14–15. 

Kašman, I. (2012), Sodelovanje med OŠ in Knjižnico Dravograd. Didakta, XXI (153), 

44–45. 

Knjižnica Sevnica. (2015). Pridobljeno s http://www.knjiznica-sevnica.si/o-knjiznici/kaj-

knjiznica-nudi.html. 

Kordigel, M. & Jamnik, T. (1999). Književna vzgoja v vrtcu. Ljubljana: DZS. 

Kropp, P. (2000). Vzgajanje bralca: Naj vaš otrok postane bralec za vse življenje. Tržič: 

Učila. 

Krušnik, E. (2011). Pomen branja knjig za bralno značko v drugem razredu. Pedagoška 

revija za predšolsko obdobje, XX, 40–44. 

Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Medved, K. (1998). Education and training of pre-school children in a public library 

(Izobraževanje in usposabljanje predšolskih otrok v javni knjižnici). Ljubljana: Zavod RS 

za šolstvo. 



Doroteja, Kozmus: Vzgojiteljice o sodelovanju med vrtcem in javno knjižnico. Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

47 

Močnik, J. (2007). Sodelovanje s šolsko knjižnico. Vzgojiteljica – revija za dobro prakso 

v vrtcih, 9(3), 27. 

Place, M-H. (2011). 100 dejavnosti za učenje branja in pisanja po metodi Montessori. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Podgoršek, M. (2009). Pomen knjižničarjevega in učiteljevega sodelovanja v procesu 

informacijskega opismenjevanja. Ljubljana: Morfem. 

Projekt. (2015). Pridobljeno s http://www.cvzu-

pomurje.si/egradiva/projektno_vodenje/32_kaj_je_projekt.htm. 

Senica, M. (2010). Ustvarjalni pristopi na področju spodbujanja jezikovnih zmožnosti in 

smiselna uporaba IKT v vrtcu: zbornik prispevkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Sivec, M. in Fras-Berro, F. (2012). Kako otrok raziskuje, se uči in izraža. Področje narave 

in jezika ter učenje učenja: Zbornik prispevkov 10. posvet vrtcev Slovenije. Ljubljana: 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Šircelj, M. (1977). O knjigah in knjižnicah za mladino. Mladinska knjiga: Ljubljana. 

Vintar, J. (2007). Stopenjskost pri usvajanju pismenosti. Postopen pouk bralne pismenosti 

na vseh ravneh šolanja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

Vrbovšek, B., Ketiš, Z., Lepinšek Vodopivec. J., Prešeren, T., Smerdelj, J., Tomič, T. et 

al. (2006). Kakovost v kurikulumu vrtca od načel do izvedbe. Ljubljana: Supra. 

Zwitter, S. (2012). Pedagoško delo v šolski knjižnici. Ljubljana: Modrijan. 

Žnidaršič, M. (2012). Kompetentnost vzgojitelja v sodobni predšolski vzgoji na področju 

pismenosti. Pedagoška revija za predšolsko vzgojo, XXI, 14–16. 

Žnidaršič, D. (2011). Vrtec za prihodnost in otrokove kompetence. Pedagoška revija za 

predšolsko vzgojo, XX, 6–8. 

 

 



Doroteja, Kozmus: Vzgojiteljice o sodelovanju med vrtcem in javno knjižnico. Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

48 

 

14 PRILOGE 

 

Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Doroteja Kozmus, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer predšolska 

vzgoja. Končujem 3. letnik rednega študija. Svoje izobraževanje bom sklenila z diplomskim 

delom z naslovom Vzgojiteljice o sodelovanje med vrtcem in javnimi knjižnicami. Prosim vas, 

da mi pri tem pomagate in izpolnite vprašalnik. Ta anketni vprašalnik je povsem anonimen. 

Odgovore bom uporabila samo v raziskovalne namene. 

Za odgovore se Vam iskreno zahvaljujem. 

Doroteja Kozmus 

SPOL: M/Ž 

DELOVNA DOBA:   manj kot 5 let              od 5 do 10 let       od 10 do 15 let   več kot 15 let 

STAROSTNO ODBODJE OTROK, V KATEREM DELATE 

1. starostno obdobje                       2. starostno obdobje                              kombinirani oddelek 

POKLIC, KI GA OPRAVLJATE  

vzgojitelj predšolskih otrok                                     pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok 

1. V čem vidite pomen sodelovanja vrtca z javno knjižnico? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Sodelujete z javnimi knjižnicami? (Obkrožite.) 

DA/NE 

Če ste odgovorili NE, napišite, zakaj ne sodelujete.  

___________________________________________________________________________ 
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Če ste odgovorili DA, napišite, kako pogosto sodelujete.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Ali si želijo otroci pogostejšega sodelovanja? (Obkrožite.) 

 Mislim, da ne. 

 Prepričan/-a sem, da ne. 

 Ne vem, mogoče. 

 Nikoli ne izrazijo želje po pogostejšem sodelovanju. 

 Željo po pogostejšem sodelovanju izrazi le nekaj otrok, a jim ne morem/-o ustreči. 

 Nikoli nisem razmišljal/-a o tem. 

4. Na kakšen način sodelujete? (Mogočih je več odgovorov.) 

 Skupinski odhod vrtca v knjižnico 

 Knjižničarjev prihod v igralnico 

 Knjižničarjev prihod v popoldanskem času 

 Drugo: _______________________________________ 

 

5. Pri skupinskem odhodu vrtca v knjižnico si otroci lahko izposodijo knjige. 

(Obkrožite.) 

Vedno                           Skoraj Vedno                                  Občasno                                 Nikoli 

 

6. Kaj dela knjižničar, ko vas obišče v vrtcu? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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7.  Prosim, preberite vsako izmed naslednjih izjav in obkrožite številko, ki označuje vaše 

strinjanje oz. nestrinjanje z določeno izjavo (1 – sploh ne strinjate, 2 – se ne strinjate, 3 – 

se ne morete odločiti, 4 – strinjate se, 5 – popolnoma se strinjate). 

Vrtec in knjižnica naj bi za 

kakovosten otrokov razvoj 

sodelovala vsaj 1-krat mesečno. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Med knjižničarji in strokovnimi 

delavci so bistvenega pomena 

skupni projekti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Medsebojno sodelovanje javne 

knjižnice in vrtca mora 

vključevati knjižničarjevo 

prisotnost na roditeljskih 

sestankih. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Vrtčevski obisk v javni knjižnici 

vpliva na otrokovo širjenje znanja. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Vrtčevski obisk v javni knjižnici 

vpliva na otrokovo doživljanje 

knjige. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Vrtčevski obisk v javni knjižnici 

vpliva na otrokov razvoj jezika.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Sodelovanje med javno knjižnico 

in vrtcem vpliva na otrokovo 

zanimanje za bralno značko. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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8. Kako bi ocenili svoje sodelovanje med vrtcem in javnimi knjižnicami? (Obkrožite.) 

      5                           4                                       3                                2                               1 

(odlično)                                                   (srednje dobro)                                                 (slabo) 

9. Kdo da pobudo za sodelovanje med vrtcem in knjižnicami? (Mogočih je več 

odgovorov.) 

 Vi sami 

 Knjižničarji 

 Ravnatelj vrtca 

 Otroci 

 Drugi: _________________________ 

 

 

Če mi želite še kar koli sporočiti, prosim, napišite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


