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POVZETEK 

Knjiga je za otroka sprva igrača. Kmalu otrok ob skupnem branju s starši zazna, da lahko vsakič, 

ko vzame knjigo v roke, izve nekaj novega. Z uvajanjem otroka v koncept tiska, otroka 

pripravljamo na nadaljnji razvoj pismenost. Prav pismenost je cilj mnogim; vzgojiteljem v vrtcu 

kot t. i. zgodnja pismenost, kasneje v šoli pa bralna pismenost. Sodelovanje s knjižnico lahko k 

razvoju pismenosti pripomore, predvsem pa pripomore k navdušenju za branje in rokovanje s 

knjigami.  

V diplomskem delu najprej predstavljam pomen stika s knjigo, (skupno) branje z otrokom, 

področje jezika v kurikulu ter sodelovanje vrtca s knjižnico. Predstavljene so oblike 

sodelovanja, oblike spodbujanja branja ter vloga odraslih pri tem. Potujoči knjižnici smo 

namenili dodatno pozornost, saj ni običajna oblika knjižnice, s katero se navadno srečujemo. 

V drugem delu predstavljam rezultate raziskave, v kateri smo strokovne delavce spraševali o 

sodelovanju s potujočo knjižico; ali sodelujejo, kako sodelujejo, kaj menijo o sodelovanju,  

kakšne so prednosti sodelovanja ipd. Starše otrok smo spraševali po sodelovanju z javno ter 

potujočo knjižnico.  

Rezultati so pokazali, da vzgojitelji v večini sodelujejo s potujočo knjižnico vsaj nekajkrat 

letno, v večini primerov pa ob vsakem obisku. S sodelovanjem so vzgojitelji zadovoljni, želijo 

si več stika med otroki in knjižničarji, npr. v obliki pravljičnih ur ter pogostejše obiske. Kot 

prednost potujoče knjižnice so izpostavili njeno dostopnost pa tudi atraktivnost za otroke. Starši 

s knjižnico ravno tako v večini sodelujejo. Bolj se poslužujejo ponujenih aktivnosti v 

stacionarni knjižnici kot potujoči. Kljub temu pa menijo, da je potujoča knjižnica (obiski 

vrtčevske skupine) močan dejavnik pri spodbujanju branja in naklonjenosti do literature.  

 

Ključne besede: vrtec, potujoča knjižnica, sodelovanje, starši, strokovni delavci, knjiga  



ABSTRACT 

Books are initially perceived by children as toys. However, the experience of reading together 

with parents soon makes them realise that taking a book in your hands means learning 

something new. With the introduction of children to the concept of the press they are being 

prepared for the further  development of literacy that is a goal persued by many. Kindergarten 

teachers are preoccupied with the so-called early literacy, whereas primary school teachers talk 

about reading literacy. Cooperation with a library can enhance the development of literacy, but 

above all it encourages enthusiasm to read and deal with books. 

The diploma thesis first presents the importance of the contact with a book, reading with 

children, the area of language in the curriculum and the cooperation between a kindergarten 

and a library. It also focuses on cooperation forms, ways of reading encouragement and the role 

of adults in this. Special attention is dedicated to a mobile library as it is not the most common 

type of library. 

The second part presents the results of the survey among kindergarten teachers and parents. The 

former were questioned about their cooperation with a mobile library, whether and how they 

cooperate, what are their opinions on this cooperation, what are the advantages of such 

cooperation etc. The latter were asked about their cooperation with the public stationary and 

mobile libraries. 

The results show that kindergarten teachers cooperate with a mobile library at least a few times 

a year, but most of them use its services whenever it comes to their kindergarten. Kindrgarten 

teachers are satisfied with the cooperation, however, they would like more contacts between 

children and librarians in the future, such as fairy tale readings and more frequent visits. The 

accessibility as well as the atractiveness of the mobile library to children were stressed as its 

main advantages. Most parents cooperate with the library as well. They use the services offered 

by a stationary library more often than a mobile library. Nevertheless they think that a mobile 

library (by visiting kindergartens) is an important factor in encouraging reading and developing 

affection for literature. 

 

Key words: kindergarten, mobile library, cooperation, parents, kindergarten 

teachers/professionals, books 
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UVOD 
Vzgojno izobraževalni sistem temelji na pridobivanju znanja preko učenja. Za uspešno učenje 

mora biti subjekt primerno pismen. Bralno pismeni smo takrat, ko razumemo in uporabljamo 

tiste pisne jezikovne oblike, ki jih delovanje v družbi od nas zahteva. Na predšolski stopnji 

vzgojno-izobraževalnega sistema razvijamo zgodnjo oz. t. i. porajajočo se pismenost, ki otroku 

omogoča zmožnost sodelovanja v komunikacijskem procesu.  

Opismenjevanje poteka preko različnih dejavnosti – načrtovanega ter prikritega kurikula. S 

knjižno vzgojo otroka seznanimo s knjigo, mu knjigo kot medij predstavimo, ga navajamo na 

rokovanje s knjigo, iskanje informacij v knjigi, sestavo knjige … Vrtci, ki niso zavezani učnim 

načrtom tako kot kasneje šola, lahko svoje delo v večji meri dopolnjujejo in bogatijo s 

sodelovanjem z drugimi ustanovami. Takšna je tudi knjižnica. Sodelovanje vrtca s knjižnico je 

ustaljena praksa v slovenskih vrtcih. V diplomski nalogi smo želeli preveriti, kako vrtci (enote) 

na območju Otroškega vrtca Ajdovščina sodelujejo s potujočo knjižnico. Izbrani vrtci so 

namreč oddaljeni od stacionarnih knjižnic.  

Namen diplomske naloge je, da z raziskavo pridobimo poglede strokovnih delavcev1 Otroškega 

vrtca Ajdovščina na sodelovanje s potujočo knjižnico. Zanima nas, ali s potujočo knjižnico 

sodelujejo, kako pogosto, na kakšne načine sodelujejo, kakšni so njihovi pogledi na sodelovanje 

s knjižnico, knjižno vzgojo v vrtcu ter knjigo kot sovzgojiteljico. V raziskavo smo vključili tudi 

starše otrok v manjših enotah omenjenega vrtca, saj smo želeli pridobiti njihovo mnenje, pogled 

na sodelovanje s potujočo ter javno knjižnico. Zanimalo nas je, ali so starši uporabniki 

knjižnice, česa se poslužujejo, kakšni so njihovi pogledi na trditve o knjižnici, knjižni vzgoji, o 

knjigi ter knjižnici kot vzgojiteljici. Rezultati raziskav in spoznanja, pridobljena ob prebiranju 

literature, so predstavljeni v sledečem diplomskem delu.  

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, teoretičnem, delu bo predstavljen pomen 

zgodnjega stika s knjigo, skupno branje, področje jezika v kurikulu, sodelovanje vrtca s 

knjižnico ter možne oblike sodelovanja. Teoretični del bo zaključen s predstavitvijo vrtca in 

knjižnice, ki sta vključena v raziskavo. V drugem delu (empiričnem) bomo z uporabo kavzalno-

deskriptivne metode raziskovanja skušali pridobiti odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja.  

                                                
1 Strokovni delavci: vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 
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TEORETIČNI DEL 

1. OTROK IN KNJIGA 

1.1. Pismenost 

Danes je pismenost eden osrednjih pojmov v izobraževanju. Razumemo jo lahko kot 

pomemben del interakcije med posameznikom in svetom, ki se vzpostavlja preko besedil na 

vseh področjih sodobnega življenja: osebnem, družbenem, političnem, ekonomskem in 

izobraževalnem (Vončina, 2005).  

SSKJ (2000) pismenost opredeljuje kot zmožnost branja in pisanja. Bralno pismeni smo takrat, 

ko razumemo in uporabljamo tiste pisne jezikovne oblike, ki jih od nas zahteva delovanje v 

družbi in so za posameznika pomembne (Pečjak, 1997 in Pečjak in Gradišar, 2002 v Petek, 

2012). Predhodna stopnja bralne pismenosti je t. i. zgodnja oz. porajajoča se pismenost. Izraz 

zamenjuje zastarelo označevanje – pripravljenost za branje in pisanje. Zastareli izraz je kot 

začetek razvoja pismenosti označeval vstop otroka v šolo. Izraz porajajoča se pismenost pa 

poudarja, da je opismenjevanje postopen, dolgotrajen proces, ki zajema večji del predšolskega 

obdobja. Elemente porajajoče se pismenosti lahko razdelimo v dve skupini. V prvi so tisti 

elementi, ki izhajajo iz subjekta (otroka) samega, v drugi pa tisti, pri katerih je ključni dejavnik 

okolje (Pečjak, 2003). 

S. Pečjak (2003) omenja delo B. Jurišić, ki je v svoji raziskavi pri predšolskih otrocih v Sloveniji 

ugotavljala, kateri so pomembni elementi porajajoče se pismenosti za poznejše uspešno učenje 

branja in pisanja. Raziskava je nakazala na sedem pomembnejših elementov: 

– zaznavanje in prepoznavanje tiska iz okolja, 

– spoznavanje s črkami, 

– razgovorno branje,  

– razumevanje vloge tiska, 

– razumevanje navodil, 

– glasovno zavedanje, 

– računalniško opismenjevanje.  

Da se bo otrok lahko seznanil s črkami, razumel vlogo tiska ter tisk prepoznal, je potrebno 

otroku ponuditi osnovo – knjigo. V nadaljevanju se bomo posvetili razmerju med otrokom in 

knjigo in pomenu knjige za otroka. 
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1.2. Prvi stik s knjigo 

V preteklosti je veljalo prepričanje, da je primeren čas za srečanje s knjigo tik preden otrok 

vstopi v šolo. Dandanes pa avtorji (npr. Klemenčič, Jamnik, Marjanovič Umek) menijo, naj 

otroku ponudimo knjigo že zelo zgodaj. L. Klemenčič (2003) meni, da je primeren čas takoj, 

ko so otrokove roke dovolj močne. T. Jamnik (1999) piše, da lahko mati svojemu otroku že v 

predrojstvenem obdobju pove prve pesmi, zgodbe. Pri negi otroka so dobrodošle bibanke, 

uspavanke, skratka govorjena zapisana beseda. V prvem letu starosti, ko otrok predmete 

opazuje, jih nosi v usta, otroku ponudimo igralne knjige iz pralnega blaga, lesa ali kartona 

(Jamnik, 2003a). Takšne knjige avtorica Klemenčič (2003) poimenuje knjigrice, saj so iz 

knjižno neobičajnih materialov ter so hkrati igrača in knjiga. Nekatere imajo oblike živali, vozil, 

torbic ipd. 

Kasneje, ko otrok že komunicira s svetom okrog sebe, otroku ponudimo slikanice, ob katerih 

mu lahko starši pripovedujejo, otrok sam pripoveduje ali pa ob slikah sprašuje. Po tretjem letu 

starosti otrok vstopa v t. i. pravljično obdobje, v katerem posluša predvsem pravljice ter drugo 

domišljijsko oblikovano otroško literaturo. Pravljično obdobje traja približno do vstopa v šolo, 

nato pa nastopi robinzonsko obdobje, ko otroci že berejo sami, najraje pustolovske zgodbe 

(Jamnik, 1994). 

1.3. Pomen knjige za otroka 

Knjiga otroku bogati besedni zaklad, je vir informacij, buri njegovo domišljijo, ga uči in zabava. 

Otrok knjigo povezuje s prijetno izkušnjo in njegovimi najbližjimi. Knjigo vzljubi, ker je 

povezana s skupno igro s tistimi osebami, ki ga sprejemajo, razumejo in imajo radi. S tem otrok 

zadovoljuje svojo potrebo po varnosti in pripadnosti (Dolinšek - Bubnič, 1994). 

Izkušnje s knjigami so pomembne tudi v procesu opismenjevanja. Otrok se ob rokovanju s 

knjigo nauči, kako knjigo držimo, kje je začetek knjige, kako obračamo liste ipd. (Vonta, 2005). 

Zgodnje zbliževanje s knjigo kot pisnim prenosnikom ter zgodnje navajanje na rabo knjige je 

tudi v Kurikulumu za vrtce (1999) navedeno kot pomembna sestavina demokratizacije družbe. 

T. Jamnik (1999) navaja podobne razloge, zakaj vzgajati s knjigo: otrok razvija in bogati govor 

in mišljenje; knjiga otroku nudi informacije z različnih področij; samostojna uporaba knjig 

omogoča bralcu lasten tempo, večjo aktivnost pri predelavi informacij, večjo kreativnost; knjiga 

je tih, intimen medij, bralec jo sprejme po svojih sposobnostih; knjiga podaja sporočila 

kompleksno – večplastno; knjiga individualizira, hkrati pa ponuja možnost za medsebojno 

komunikacijo itd. 
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Raziskovalki Mol in Bus (2011, v Marjanovič Umek, 2012) sta ugotovili, da z izpostavljenostjo 

literaturi v predšolskem obdobju, povečujemo otrokovo govorno kompetentnost v 

osnovnošolskem obdobju. S tem spodbujamo tako govor kot tudi bralni razvoj, ki nato vpliva 

na pogostost poseganja po literaturi v kasnejših obdobjih. Otroci so z literaturo v stiku največ 

preko skupnega branja otrok in odraslih, o katerem bomo govorili v nadaljevanju.  

1.4. Branje 

»Branje je ena najstarejših možganskih funkcij – od vseh bitij na zemlji samo človek lahko 

bere. Branje je tudi ena najvažnejših funkcij v življenju. Vsako videnje v bistvu temelji na 

sposobnosti branja. Potrebno je bilo veliko let, da smo prišli do spoznanja – mlajši je otrok, 

lažje se nauči brati in bolje bere« (Doman, v Dolinšek - Bubnič, 1994: 115). Številne raziskave 

bralnega razvoja dokazujejo, da otroci niso sposobni brati sami nekje do osmega leta starosti. 

Predšolski otrok torej še ni bralec. V branje je vpleten preko posrednika, ki besedilo obvladuje 

samostojno, ga pozna, medtem ko je otrok v vlogi poslušalca. S to vlogo je postavljen v 

podrejeni položaj do posrednika ter nima neposrednega stika z besedilom (Haramija, 1999a). 

Posrednike najpogosteje delimo na: 

a. profesionalne (vzgojitelji, učitelji, knjižničarji2), 

b. neprofesionalne (starši, babice, dedki, starejši sorojenci) (prav tam). 

Glavna razlika med enimi in drugimi je v tem, da so profesionalni posredniki izobraženi za 

posredovanje literature ter so primorani slediti kurikulu, ciljem in učnemu načrtu. 

Neprofesionalni posredniki književna dela, ki jih posredujejo otrokom, izbirajo po svojih 

kriterijih (prav tam). Ne meneč se za vrsto posrednika, Kropp (2000) pravi, da vsi otroci 

potrebujejo odrasle, da jim berejo, jih poslušajo, se z njimi pogovarjajo o branju, jim omogočajo 

čas za branje, kupujejo oz. si izposojajo knjige, sodelujejo z vzgojitelji ter so jim predvsem 

zgled odraslega bralca. To nakazuje na pomembnost družine, predvsem staršev, ki so most med 

otrokom in zunanjim svetom, tudi knjigami.  

Branje knjig otroku in posredniku predstavlja intimen prostor, kjer se srečajo veselje, radost in 

sreča. Če posrednik uživa ob knjigi in to pokaže, obstaja velika možnost, da bo ob knjigi užival 

tudi otrok in po knjigi večkrat posegel (Dolinšek - Bubnič, 1994). L. Knaflič (2012) na 

vprašanje zakaj brati, odgovori s preprostim odgovorom, in sicer, da ima branje pozitivne 

učinke. Ugoden vpliv branja se kaže na jezikovnem, spoznavnem, čustvenem, socialnem, 

                                                
2 Beseda vzgojitelj, učitelj in knjižničar velja tako za moški kot ženski spol. Tudi v nadaljevanju. 
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kulturnem idr. področjih. Vzgoja dobrega bralca ne zajema zgolj branja samega. Pomembno je, 

da otrok vidi odrasle, kako sami berejo. S tem otrok dobi znak, da je branje pomembno, ljudje 

so ob njem zadovoljni. Kmalu bo tudi sam želel posnemati ravnanje odrasli ter prijel knjigo v 

roke (Knaflič, 2003a). N. Bucik (2003) definira otrokov interes za branje kot pomemben 

dejavnik kasnejše notranje motivacije posameznika za branje in učenje. Ker otrokov prvi stik s 

knjigo omogočajo starši, bomo v nadaljevanju, spregovorili o skupnem branju.  

1.4.1. Skupno branje 

Družina je za majhnega otroka okno v svet. Prek nje otrok pridobiva izkušnje in spoznanja, ki 

temeljijo na zadovoljevanju njegovih potreb. Če so njegove potrebe zadovoljene, otrok pridobi 

izkušnje, da je svet okrog njega prijazen in varen. V nasprotnem primeru so izkušnje negativne. 

Ravno tako je pri branju. Starši s svojim ravnanjem, stališči in odnosom do branja vplivajo na 

otrokov bodoči odnos do knjige. Že majhnemu lahko otroku pokažejo slikanico in ga prek slik 

učijo novih besed. Pomembno pa je, da starši otroku ponudijo branje, ko so ga le-ti pripravljeni 

sprejeti (Knaflič, 2003a).  

T. Jamnik (2003a) poudarja, da se morajo starši zavedati, da je pozornost otrok v najzgodnejših 

letih majhna, trajajoča le nekaj minut. Nekateri otroci se ob branju tudi plazijo okrog, se igrajo, 

vendar vseeno poslušajo. Velikokrat sprašujejo ter se želijo pogovarjati, kar ne nakazuje na 

dejstvo, da se otroci dolgočasijo, temveč, da jim je branje izhodišče za pogovor. S ponavljanjem 

branja otroku privzgojimo potrebo po tovrstnem doživljanju.  

Značilna interaktivna situacija med otrokom in odraslim, ki zajema branje in pripovedovanje 

zgodbe, nakazuje na razvoj v območju bližnjega razvoja. Otrok s pomočjo razvitejše osebe 

naredi korak bližje k samostojnemu opravljanju določene dejavnosti. Vzorec v interakciji branja 

je navadno ponavljajoč: usmerjanje pozornosti, spraševanje, poimenovanje in povratna 

informacija. L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2003) ponudita izraz psihologa Toličiča, ki 

takšno aktivnost poimenuje kot posebno vrsto igre t. i. dojemalno igro. Igra nam predstavlja 

skupno deljenje prijetnih občutkov, ki se v otroka vtisnejo dlje kot mentalni spomin in ostanejo 

globoko zakoreninjeni v otroku (Dolinšek - Bubnič, 1994). Skupno branje je tudi pomemben 

element družinske pismenosti. Pozitiven učinek ima na govor otrok, zgodnjo ter kasnejšo 

pismenost (Marjanovič Umek, 2012). Otroci so pri skupnem branju vključeni bodisi v formalno 

knjižno dejavnost bodisi v neformalno. Pri prvi se starši osredotočajo na značilnosti besedila 

(kažejo črke, jih poimenujejo), pri drugi pa na vsebino (sprašujejo po pomenu besed, razširijo 

vsebino) (Marjanovič Umek, 2012).  
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Ko starši otroku berejo slikanice, pravljice oz. druge knjige, je pomembno, kako berejo ter kaj 

berejo. Izbrana vsebina ne sme presegati otrokovih sposobnosti dojemanja. Izbrati morajo 

kakovostno literaturo, pri čemer morata biti glavna kriterija kakovost besedila in ilustracij oz. 

fotografij. Branje naj poteka načrtovano, saj zahteva čas in umirjenost. Postopek branja lahko 

postane ritual med otrokom in staršem (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003). K navdušenju 

za branje bo pripomoglo tudi dobro počutje otroka med branjem. Otrok naj bo udobno 

nameščen, s seboj naj ima igrače. Na njegovo željo naj mu starši prebirajo vedno znova iste 

zgodbe, ob priložnosti pa ponudijo novo, ki bo morda otroka pritegnila. Prebiranje iste zgodbe 

otroku omogoča lažje sledenje zgodbi ter mu zagotavlja varnost (Knaflič, 2003a). Kot posebno 

bralno izkušnjo v zgodnjem otroštvu T. Jamnik (2003a) označi večerno branje. 

2. JEZIK V KURIKULUMU ZA VRTCE 

2.1. Področje jezika v kurikulumu 

Kurikulum za vrtce (1999) v poglavju 4.2 opredeljuje področje jezika. V njem so zapisani 

globalni cilji, cilji vezani na jezik in književnost ter dejavnosti, razdeljene na starostna obdobja 

(1–3 in 3–6 let).  

Najpomembnejše obdobje za razvoj govora je ravno predšolsko obdobje. Razvoj vključuje 

sodelovanje in sporazumevanje z odraslimi ter otroki, seznanjanje s pisnim jezikom, 

spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti. Jezikovne dejavnosti segajo na vse jezikovne 

ravnine: fonološko, morfološko in skladenjsko-pomensko. Razvoj jezika je naravno vpleten 

tudi na vsa ostala področja dejavnosti (Kurikulum, 1999). 

Ker je področje jezika zelo razvejano, so cilji opredeljeni na štirih ravneh dejavnosti, in sicer: 

1. govorna vzgoja, 

2. književna vzgoja,  

3. predopismenjevanje, 

4. knjižna vzgoja kot del informacijskega opismenjevanja (Kranjc in Saksida, 2010). 

S. Kranjc (2011) poudarja povezanost in prepletanje omenjenih področij, kajti le tako bo otrok 

lahko razvil primerno jezikovno zmožnost. Področje jezika je neločljivo tudi od drugih področij 

dejavnosti v kurikulu, saj se otrok uči celostno. 

»Temeljni cilj, ki definira globalne cilje, je razumevanje jezika kot temelja lastne identitete.« 

(Kurikulum, 1999: 32).  
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Globalni cilji, zapisani v Kurikulumu (1999) so: 

– »jezik kot objekt igre, 

– zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, 

– poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

– doživljanje in spoznavanje temeljnih literarni del za otroke, 

– razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije, 

– spodbujanje ustvarjalnosti,  

– razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti, 

– spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija itn.), 

– spoznavanje simbolov pisnega jezika, 

– doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika« (Kurikulum, 1999: 32). 

Edini globalni cilj, ki se nanaša na književno vzgojo oz. natančneje na knjigo, je »doživljanje 

in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke« (Kurikulum, 1999: 32). Med ostalimi cilji 

(18) se jih konkretno na književno vzgojo nanaša šest, en cilj pa se nanaša na knjižno vzgojo. 

Ostali cilji se navezujejo na jezik, kar nakazuje na zapostavljenost književnosti na jezikovnem 

področju (Haramija, 2003). Ker je v diplomski nalogi postavljena v ospredje knjiga, je v 

nadaljevanju razdelana raven knjižne vzgoje oz. področje književnosti. 

Na tem mestu izpostavljamo kritiko D. Haramije (2003), ki meni, da bi moralo področje 

književne vzgoje biti omenjeno in umeščeno tudi v področje umetnosti. Pod umetnost 

umeščamo sledeče dejavnosti: likovno dejavnost, glasbeno dejavnost, plesno dejavnost, AV-

dejavnost in dramsko dejavnost. Književnost torej ne sodi med umetniške dejavnosti in je po 

besedah D. Haramije »nekakšen privesek jezikovni vzgoji« (2003: 206). Nič boljšega položaja 

ni imela književna vzgoja v Vzgojnem programu, saj tam ni bila opredeljena ne v okviru 

razvijanja govora pri intelektualni vzgoji ne v okviru estetske vzgoje (Haramija, 1999b).  

2.2. Knjižna, književna in knjižnična vzgoja 

V okviru književnosti bi morali profesionalni posredniki (vzgojitelji, učitelji) organizirati tri 

vrste vzgoje: 

1. knjižno vzgojo, 

2. književno vzgojo, 

3. knjižnično vzgojo (Haramija, 2003). 
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Knjižna, književna in knjižnična vzgoja potekajo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V vrtcu 

sta v ospredju knjižna in književna vzgoja, v knjižnici pa knjižnična vzgoja ob prepletanju 

drugih dveh. 

2.2.1. Knjižna vzgoja 

Knjižna vzgoja je pomembna za otrokov vsestranski razvoj (Haramija, 2004). »Knjižna vzgoja 

pomeni oblikovanje otroka v bralca, ki bo knjigo potreboval, ki bo znal doživljati dobro 

leposlovno knjigo v vseh njenih razsežnostih in znal uporabljati vredno informacijsko knjigo. 

Se pravi, da gre za sistematično, starosti primerno vzgojo h knjigi in s knjigo, skratka za 

usposabljanje otroka v ozaveščenega uporabnika knjige« (Kobe, 1974: 29–30, v Haramija 

2004: 16).  

T. Jamnik (1994) meni, da je knjižna vzgoja »postopna, starostni stopnji primerna vzgo ja ob 

knjigi za knjigo« (1994: 12). Takšna vzgoja otroke postopoma oblikuje v bralce, uporabnike 

knjig (leposlovnih in poučnih) ter drugega knjižničnega gradiva.  

Z vzgojo ob knjigi za knjigo dosegamo naslednje cilje: 

– otrok razvija in bogati govor, mišljenje in inteligenco, 

– ob knjigi razvija domišljijo ter ustvarjalnost, 

– otrok spozna, da je knjiga vir informacij z različnih področij, 

– knjiga otroka pripravi na vsakdanje situacije, otrok jih z njeno pomočjo bolje obvlada,  

– itd. (Jamnik, 1994: 12–13).  

Tri temeljne sestavine knjižne vzgoje v vrtcu so poslušanje, pripovedovanje ter kasneje branje. 

Besedila, ki jih otroku v okviru knjižne vzgoje nudimo, bodisi umetnostna bodisi neumetnostna, 

vsebujejo estetsko, etično in spoznavno funkcijo. Vse tri funkcije imajo velik vpliv na 

spodbujanje veselja do branja oz. poslušanja branja v predšolskem obdobju (Haramija, 2004).  

Vzgojitelj kot profesionalni posrednik mora pri svojem delu ločevati funkcijo leposlovne 

književnosti od funkcije informativnih knjig. Obe vrsti knjig morata biti otroku ves čas na 

dosegu, saj z njima otroka navajamo na dva načina branja: literarno-estetski način ter 

pragmatični način (Haramija, 2004). Več o vlogi vzgojitelja pri knjižni in književni vzgoji 

pišem v nadaljevanju.  
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2.2.2. Književna vzgoja 

»Književna vzgoja je tisti del knjižne vzgoje, ki poudarja leposlovno književnost« (Haramija, 

2011: 32). V vrtcu je zanjo odgovoren vzgojitelj. Ta izbira otrokovi starostni stopnji primerna 

literarna besedila, bodisi lirska, epska ali dramska (Haramija, 2011). 

Namen književne vzgoje v vrtcu je prevzgajanje pozitivnega odnosa do literature. Otroci naj bi 

se razveselili, ko jih povabimo k branju ali poslušanju. Sami naj bi prosili za ponovno branje 

pravljice, razvijali naj bi pravljico še naprej (npr. z likovno upodobitvijo, dramsko, lutkovno 

igro), pozorno poslušali celotno pravljico ali pesmico (Kordigel in Jamnik, 1999).  

Cilje književne vzgoje delimo na: 

– izobraževalne, 

– funkcionalne in 

– vzgojne (prav tam).  

Na izvedbeni ravni se cilji književne vzgoje prepletajo in jih težko ločujemo. Ločevanje ciljev 

služi strokovnim delavcem oz. načrtovalcem književne vzgoje za lažje načrtovanje (Jamnik, 

2003b). 

Izobraževalni cilji strmijo k rezultatom branja in znanja o sprejemanju besedila. Otrok si ob 

omembi določenega besedila, literarne vrste, prikliče v spomin svoje literarno estetske izkušnje. 

Na podlagi tega si oblikuje pričakovanja (prav tam).   

Z izobraževalnimi cilji pridobimo tri skupine znanja: 1. prepoznavanje komunikacijskih situacij 

pri poslušanju književnosti, 2. spoznavanje kanona mladinske književnosti, 3. prepoznavanje 

formalnih značilnosti nekaterih književnih vrst (Kordigel in Jamnik, 1999).  

Funkcionalni cilji strmijo k razvoju strategij sprejemanja besedila oz. otrokove zmožnosti 

soustvarjanja besedilni svetov. Temeljni funkcionalni je razvijanje recepcijske sposobnosti 

(Jamnik, 2003b). Recepcijska sposobnost je po besedah M. Kordigel in T. Jamnik (1999) 

sposobnost ustvarjalne komunikacije s književnim besedilom, sposobnost zaznavanja, 

razumevanja in vrednotenja književnega dela. Recepcijska sposobnost nam pomaga, da v 

literarnem delu ugledamo tudi košček sebe z doslej neznane perspektive. Je sposobnost 

sestavljanja svojega lastnega besedilnega pomena.  

Vzgojni cilji so usmerjeni na dve področji. Prvo področje je odnos do književnosti. Z vzgojnimi 

cilji želimo razvijati bralno kulturo, pozitiven odnos do besedila ter književnost predstaviti 

otroku kot vrednoto (Jamnik, 2003b). Drugo področje zajema zunajliterarne vzgojne cilje, ki 
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posredno posegajo na področja inkulturacije, moralne vzgoje, vzgoje za strpnost in toleranco, 

sposobnost kreativnega mišljenja itd. (Kordigel in Jamnik, 1999).  

V priročniku h kurikulu za vrtce – Otrok v vrtcu, avtorja jezikovnega dela, Kranjc in Saksida, 

(2010) predstavita načela, ki naj bi jih književna vzgoja v vrtcu upoštevala. Načela izhajajo iz 

pregleda strokovne literature ter kurikularnih dokumentov in so sledeča: 

– načelo povezovanja sprejemanja književnosti v vrtcu in doma, 

– načelo vpetost predšolske vzgoje v celotno zasnovo pouka književnosti, 

– načelo izbirnosti in dopolnjevanja (pripravi naj se okviren seznam književnih del, 

vendar naj ta služi kot okvir oz. priporočilo), 

– načelo poslušanja (na tej stopnji otrok književnost sprejema preko poslušanja glasnega 

branja), 

– igra kot didaktično sredstvo. 

2.2.3. Knjižnična vzgoja 

»Knjižnična 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: 12).  

Knjižnična vzgoja omogoča uporabniku, da se znajde v knjižnici, si zna poiskati potrebne ter 

želene informacije in spodbuja otroka v aktivnega uporabnika knjižnice ter knjižničnega 

gradiva (Haramija, 2004).  

Knjižnična vzgoja poteka v vrtcu in knjižnici. Pri njej sodelujejo vzgojitelji ter knjižničarji 

(Haramija, 2003). Vlogi knjižničarja pri spodbujanju branja ter stika s knjigo bo namenjeno 

tretje poglavje.  

2.3. Vloga odraslega 

Vzgojitelji v vrtcu sodijo v skupino profesionalnih posrednikov jezika. V Kurikulumu (1999) 

je opredeljena vloga vzgojitelja, ki sega tudi na področje knjižne in književne vzgoje. Naloge, 

ki se nanašajo na omenjeni vrsti vzgoje, so sledeče:  

– »Pripovedujejo in berejo pravljice, uganke, zgodbe, pesmi, uprizarjajo lutkovne igre. 

– Otroku omogočajo, da se s knjigami igra, gleda risanke. 

– Spodbujajo intimnost majhnih skupin med pripovedovanjem/branjem … 
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– Spodbujajo otroke k razpravljanju in pripovedovanju o prebranem. 

– Nudijo možnost otroku, da bo ustvarjalen v jeziku. 

– Omogočajo otroku dostop do za starostno obdobje najprimernejših virov, to je 

priročnikov, leksikonov, slovarjev« (Kurikulum, 1999: 36–37). 

Vzgojitelj je pri izbiri knjig avtonomen. Pozoren mora biti le na naslednje kriterije: dolžino 

besedila, zanimivost teme in kvaliteto besedila ter ilustracij. Mlajši kot je otrok, manj bo 

besedila in obratno. Po tematiki lahko vzgojitelj izbere leposlovne ali informativne knjige. 

Leposlovne knjige naj bodo tako iz lirike, epike kot tudi dramatike. Informativne knjige naj 

posegajo na različna področja, otrokovi starosti primerno (Haramija, 2011). 

Slikanica je v predšolskem obdobju posebna vrsta knjige. Otroku je lažje razumljiva, saj lahko 

bere na podlagi ilustracij. Le-te mu pomagajo slišano/prebrano tudi razumeti in poglobijo 

doživljanje samega besedila. Besedilo in ilustracija sta v slikanici enakovredna, zato se moramo 

izogibati kiča v ilustraciji in besedilu (prav tam). 

Vzgojiteljeva naloga je, da otroku knjige bere, pripoveduje ter se o tem tudi pogovarja. Pogovor 

je naslednja stopnja otrokovega razvoja govora, ki ga pripelje do ustvarjanja. S pogovorom si 

bo otrok razjasnil pomembne sestavine književnega dela, ki jih med poslušanjem ni razumel 

(Haramija, 2003). 

Urejanje knjižnega kotička je naloga profesionalnih posrednikov. Knjižni kotiček je z uvedbo 

Kurikuluma obvezen. D. Haramija (2003) izpostavlja ugotovitve diplomskih nalog, da le-ti ne 

vsebujejo dovolj kvalitetnih knjig, knjige so stare in strgane. V knjižnem kotičku ponudimo 

različne knjige, ki jih glede na obravnavano tematiko menjujemo. Vzgojitelj naj bi o vsebini 

vprašal tudi otroke ter njihove želje upošteval. Poleg knjig morajo knjižni kotički vsebovati tudi 

ostale publikacije, kot so revije in časopisi (Jamnik, 1994). D. Haramija (2003) ugotavlja, da je 

v slovenskih vrtcih najpogostejša revija Cicido, pojavita pa se tudi reviji Zmajček in 

Pikapolonica.  

T. Vonta (2005) knjižni kotiček pojmuje kot pomemben dejavnik pri spodbudnem okolju za 

razvoj pismenosti. Tudi ona svetuje različnost pri izbiri knjig ter raznolikost pri izbiri vsebine, 

velikosti, oblike in materialov. Bolj priljubljene knjige se lahko nahajajo v več izvodih. Knjige, 

ki so otrokom ponujene, naj bodo takšne, da so otrokom poznane in imajo predvidljive zgodbe, 

sočasno naj vzgojitelji dodajajo tudi nove. Nekaj knjig naj bo preprostih, nekaj kompleksnejših. 

Avtorica pa svetuje, naj v primeru, da imamo lastne knjige, ki so jih naredili otroci, tudi te 
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ponudimo v knjižnem kotičku. V knjižnem kotičku ponudimo tudi revije in časopise, kasete in 

avdio material. Kotiček mora zagotavljati fizično in čustveno ugodje otrok, ne sme biti prevelik, 

v primeru, da je izvedljivo, pa naj bo odmaknjen od hrupnih dejavnosti. Dekorativno naj bo 

kotiček za otroke privlačen, branje v kotičku pa nagrada, povezana z udobjem in ne kazen. 

Kotiček sam zase ne bo privabljal otrok, če strokovni delavci ne bodo pokazali naklonjenosti 

zanj.  

3. KNJIŽNICA IN VRTEC 

3.1. Knjižnica 

Bibliotekarski terminološki slovar (2009: 149) besedo knjižnica razlaga s štirimi pomeni. 

Primarno beseda označuje ustanovo, enoto ustanove, ki sistematično zbira, obdeluje, hrani in 

posreduje knjižnično gradivo in informacije. Druga razlaga označuje sistematično zbrano in 

urejeno knjižnično gradivo, tretja pa prostor oz. stavbo, kjer je urejeno in shranjeno knjižnično 

gradivo. Beseda knjižnica lahko označuje tudi knjižno zbirko. S. Novljan (v Novljan, 2004) 

knjižnico opredeli kot organizacijo, ki bolj kot druge organizacije ponuja različne možnosti za 

motivirano učenje vseh občanov, hkrati pa so te možnosti prilagojene posamezniku, saj 

ponujajo storitve na različnih področjih.  

Zakon o knjižnicah (2001, 16. člen) javnim knjižnicam določa dodatne naloge: 

–  delovanje ter sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju, 

– zbiranje in posredovanje dokumentov lokalne zgodovine ter dokumentov sodobnega 

življenja lokalne skupnosti (domoznanstvo), 

– zagotavljanje elektronske dostopnosti za uporabo gradiv javnih oblasti, 

– izvajanje bibliopedagoške in andragoške dejavnosti za različne skupine uporabnikov 

(otroke, mladino in odrasle, tudi osebe s posebnimi potrebami), ki so namenjene 

spodbujanju bralne kulture (Slovenske splošne knjižnice za prihodnost, 2012). 

Iz zapisanih nalog je razvidno, da splošne knjižnice postajajo krajevna središča kulture, branja, 

srečevanja ter druženja in dostopa do informacij (Gujtman, 2015). Članstvo otroka v knjižnici 

je zgodnja socializacijska izkušnja, ki mu omogoča raziskovanje in odpira domišljijo. Otrok v 

knjižnici razvije odnos s knjigo, ki je odskočna deska za opismenjevanje (Guidelines for Library 

Services to Babies and Toddlers, 20073).   

                                                
3 V nadaljevanju: Guidelines,2007 
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Smernice za knjižnične storitve za predšolske otroke (Guidelines, 2007) narekujejo splošnim 

knjižnicam pri delu s predšolskimi otroki naslednje cilje oz. naloge: 

– omogočiti vsem otrokom, njihovim staršem oz. skrbnikom brezplačen dostop in 

članstvo v knjižnici, 

– omogočiti bogato knjižno okolje, ki spodbuja veselje do branja, 

– spodbujati jezikovni razvoj tako enojezičnih kot dvojezičnih otrok, 

– obveščati starše o pomenu branja/glasnega branja, še posebno v etničnih manjšinah, 

– izobraževati starše za glasno branje otrokom, delo z otrokom in knjigo ter razvijanje 

predopismenjevalnih veščin, 

– družinam privzgojiti navado rednega obiskovanja knjižnice, 

– knjižnico predstaviti kot topel, prijeten in varen prostor za vse otroke in družine.  

3.2. Bibliopedagoške oblike dela, ki jih izvajajo knjižnice 

Ena izmed številnih nalog knjižnice je tudi skrb za porast števila bralcev. To jim lahko uspe le 

s povezovanjem različnih tipov vzgojno-izobraževalnih ustanov, pestro izbiro gradiva in 

različnimi dejavnostmi za mladino (Bošnjak, 2006). Sodelovanje z vrtcem je najprimernejše za 

vzpostavljanje stika s predšolskimi otroki ter njihovimi starši (Guidelines, 2007).  

V knjižnice se lahko včlanijo že predšolski otroci, za katere tam pripravljajo različne dejavnosti. 

Mladinski knjižničarji, ki so odgovorni za mladinski oddelek knjižnice, pripravljajo dve obliki 

dejavnosti, in sicer skupinske ter individualne oblike učenja informacijskega opismenjevanja, 

seznanjanja z avtorji, knjigami ter priporočili za branje, pripravljajo tudi različne prireditve in 

dogodke. Možnih oblik je veliko. Knjižničarji se na podlagi lokalnega okolja odločajo za 

izvedene oblike. Mladinski oddelki splošnih knjižnic navadno izvajajo tudi razne 

bibliopedagoške dejavnosti. To so oblike knjižnične in knjižne vzgoje, knjižnično-

informacijskega opismenjevanja ter promocija branja. Namen naštetih oblik je uporabnika 

seznaniti z rabo knjižnice, možnostjo gradiva, informacijskih virov ter predvsem uporabnike 

navdušiti za branje (Gujtman, 2015). K. Medved (1998) piše, da je cilj, ki ga želijo s 

knjižničarjevimi pedagoškimi prizadevanji doseči, otrok, ki knjižnico potrebuje, jo redno 

obiskuje in pri tem ni zgolj pasiven odjemalec knjig, ki mu jih ponudi knjižničar, marveč 

osveščen aktiven uporabnik, ki knjižnico obvlada.  

B. Bošnjak (2006) kot skupinske oblike knjižne vzgoje, ki jo izvajajo knjižničarji, navede ure 

pravljic, igralne ure s knjigo, pravljične uganke, bibliopedagoške ure za predšolske in šolske 

otroke ter pogovore z mladinskimi ustvarjalci. Dejavnosti, ki otroke motivirajo k branju in 
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obiskovanju knjižnice, so po mnenju L. Geršak (2005) tudi knjižne razstave s kratkimi 

predavanji, knjižni kvizi, bralni maraton, Slovenski knjižni kviz, obiski vrtcev ter pravljične ure 

ali t. i. minute za pravljico.  

Ure pravljic, kot najpogostejšo obliko bibliopedagoške dejavnosti, bodo predstavljene v 

nadaljevanju.  

3.2.1. Ure pravljic (tudi pravljične ure, minute za pravljico) 

Posredovanje »žive besede« je v večini slovenskih javnih knjižnic ena izmed pogostejših oblik 

bibliopedagoške dejavnosti. Nekje se izvaja večkrat tedensko, drugje nekajkrat mesečno. 

Dejavnost je navadno brezplačna, namenjena otrokom od 4. do 10. leta starosti, pravljice pa 

velikokrat spremljajo tudi starši otrok (Mlakar, 2011). Otrok v omenjenem starostnem obdobju 

svet doživlja pravljično. Prav zato je pravljica takšna pripovedna oblika o realnih dogodkih 

(prepletena s čudeži, fantazijo in neverjetnimi dogodki ter domišljijo), ki je otroku blizu. Otrok 

se v pravljici skuša poistovetiti s pravljičnimi junaki. Pozitivna čustva, ki jih otrok doživlja, se 

globoko zakoreninijo vanj, ravno tako kot spoznanja, ki jih preko pravljice pridobi (Bošnjak, 

2006). 

Z izvedbo ure pravljic izvajalci strmijo k spodbujanju estetskega doživljanja mladine, vzgoji za 

knjigo ter k obiskom knjižnice in srečevanju s kakovostno mladinsko literaturo. Namen 

posredovanja žive besede v splošni knjižnici je, da: 

– »nudi otrokom estetski užitek ob literarnih in likovnih umetniških stvaritvah ter 

skupinsko izkušnjo ob doživljanju literature; 

– uvaja otroke v svet literature preko knjig in knjižnice; 

– pomaga pri razumevanju socialnih odnosov družbe nasploh; 

– spodbuja oklevajoče bralce, socialni in spoznavni razvoj, zanimanje za kulturno 

dediščino, razumevanje drugih kultur; 

– razvija pozornost, umetnost poslušanja, ustvarjalno domišljijo, literarni okus, besedišče 

itd.« (Mlakar, 2011: 42).  

L. Geršak (2005) namen ur pravljic opredeli podobno kot Mlakarjeva. Pravljične ure, kot jih 

poimenuje, so namenjene spoznavanju leposlovja, motivaciji za branje ter doživljanju knjižnice 

v pozitivni luči (prijeten prostor, prostor za zabavo ob knjigi, sprostitev, učenje).  

Mladinski knjižničar, ki uro pravljic izvede, poskrbi tudi za okoliščine, ki so otrokom blizu 

(npr. pravljične sobe, pravljični kotički). Vsebino srečanja določi knjižničar. Književno vsebino 



Anja Kobal: Pogledi staršev in strokovnih delavcev na sodelovanje s potujočo knjižnico, diplomsko delo 

15 

 

lahko poda na različne načine: preko pripovedovanja, z interpretativnim branjem, 

pripovedovanjem na pamet, ob slikanici, z lutko, glasbo, gibom in podobnim. (Mlakar, 2011).  

3.3. Vloga mladinskega knjižničarja pri delu s predšolskim otrokom 

Mladinski knjižničar je tisti strokovnjak, ki je v knjižnici zadolžen in usposobljen za delo s 

predšolskimi otroki, njihovimi starši in vzgojitelji. Njegova naloga je, da dobro pozna 

mladinsko knjižno produkcijo za posamezno starostno obdobje ter teoretska spoznanja literarne 

znanosti. »Knjižničar, ki dela z otroki v predšolskem obdobju, ima veliko odgovornost, saj 

prihaja kot spodbujevalec branja v neposreden stik s predšolskim otrokom in njegovimi starši. 

S svojim svetovalnim delom vpliva na razvoj njegovih bralnih navad in izgrajuje njegov 

literarni okus« (Mlakar, 2003: 89).  

Avtorica Medved (1998) poudarja pomen komunikacije. Komunikacijo definira kot prenos 

informacij med oddajnikom in sprejemnikom s pomočjo pomenskih simbolov. Knjižničar je 

tisti, ki je odgovoren za nemoten komunikacijski proces. Pred samim procesom skuša odstraniti 

morebitne moteče dejavnike (npr. hrupno okolje) ter tako doseči zastavljene cilje v 

izobraževalnem procesu. Mladinski knjižničar mora posebno pozornost posvečati neverbalni 

komunikaciji, saj so predšolski otroci zelo dovzetni zanjo. Pozoren mora biti na obrazno 

mimiko, očesni stik, usmerjenost pogleda, kretnje in telesno držo. Sproščenost, vesel obraz, 

umirjenost, jasnost gibov, vzpostavljen očesni stik ter sproščena telesna drža so tisti kazalci, ki 

v otroku vzbujajo pozitivna čustva. 

Poznavanje posameznih razvojno psiholoških faz, značilnosti ter njihovo upoštevanje pri 

načrtovanju komunikacije oz. dela z otrokom poudarja več avtorjev (Adamoski, 2011; Medved, 

1998; Mlakar, 2003). Z dobrim poznavanjem razvoja otroka, knjižničar lahko prepozna 

individualne razlike med otroki ter jim tako ustrezno svetuje in pomaga (Mlakar, 2003). Pri 

svetovanju je pozoren na starost, sposobnosti in potrebe uporabnikov, saj lahko neprimerna 

knjiga bralca odvrne od branja. Pri tem se izkažeta dva Ranganathanova4 zakona, in sicer: 

Vsakemu bralcu njegovo knjigo in Vsaki knjigi njegovega bralca (Adamoski, 2011). Zwitter 

(2012) navaja, da je knjižničarjeva naloga, da so dejavnosti, ki jih načrtuje, raznolike.  

Pri delu z otroki je zelo pomembna motivacija. Motivacija pred dejavnostjo usmerja otrokovo 

vedenje. Z njo knjižničar spodbudi zanimanje za temo, otroci zaznajo, da lahko z dejavnostjo 

                                                
4 Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892–1972); indijski matematik in knjižničar; pomembno delo: The five laws 

of library science. 



Anja Kobal: Pogledi staršev in strokovnih delavcev na sodelovanje s potujočo knjižnico, diplomsko delo 

16 

 

zadovoljijo nekatere svoje potrebe ter izpolnijo pričakovanja, dobijo občutek vpletenosti v 

samo dejavnost ter z aktivnostjo, spodbujeno z motivacijo, zadovoljijo svojo notranjo 

motivacijo. Motivacijo mora knjižničar nadgrajevati preko celotne dejavnosti (Zwitter, 2012). 

Pri dejavnosti vrtec na obisku, knjižničar v različne časovne intervale vnaša motivacijske 

elemente. V prvem delu je to pogovor o neznanih pojmih. Kasneje sledijo uganke, iz katerih 

izpeljejo naslov knjige ter gledanje knjig in branje iz knjig. V tretjem delu, približno na polovici 

srečanja, sledi pripovedovanje pravljice. Po pripovedovanju pravljice lahko sledi ponoven 

pregled knjige ter pogovor o knjigi, izposoja knjige oz. poustvarjanje (Medved, 1998). 

3.4. Sodelovanje vrtca z okoljem 

Človek je nekako določen s svojo kulturo, tradicijo, dediščino kraja, v katerem živi. Aktiven 

član skupnosti lahko s svojim delovanjem svet okrog sebe spoznava, spreminja in soustvarja. 

Otroci s pomočjo »pomembnih drugih«, vzgojiteljev in staršev, spoznavajo drugačnost, 

spoznavajo pomen druženja, sodelovanja, naučijo se spoštovati tuje, neznano, drugačno in 

različno (Berčnik, Devjak in Ivančič Fajfar, 2011).  

Vrtec je pomemben član lokalne skupnosti. Vzgojiteljeva naloga je, da otroku nudi možnost 

aktivne participacije v okolju. Med splošnimi cilji vzgoje in izobraževanja je zapisan cilj, da 

vzgojno-izobraževalne ustanove strmijo k sodelovanju med vzgojno-izobraževalnimi 

institucijami in širšim okoljem. S tem naj bi obogatili ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela z 

vključevanjem različnih organizacij, društev in posameznikov in širšega okolja (Bela knjiga, 

2011: 17). Načelo sodelovanja z okoljem, zapisano v Beli knjigi (2011), pravi »Vrtec je pri 

načrtovanju in izvajanju dejavnosti vpet v neposredno okolje. Svojo ponudbo dopolnjuje in 

bogati s sodelovanjem z institucijami ter posamezniki iz okolja ter skrbi za stalno partnersko 

povezovanje z osnovno šolo« (Bela knjiga, 2011: 75). V Kurikulumu (1999) med načeli 

uresničevanja ciljev kurikula za vrtce zasledimo načelo sodelovanja z okoljem, ki pravi, da je 

potrebno upoštevati različnost ter možnost uporabe naravnih in družbeno-kulturnih virov 

učenja v najbližjem okolju vrtca. Poleg že omenjenega, načelo narekuje tudi upoštevanje 

naravnih in družbeno-kulturnih specifičnosti okolij, iz katerih prihajajo otroci. Z omenjenim 

načelom se povezuje tudi načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter 

strokovnega izpopolnjevanja, in sicer strokovnega osebja znotraj oddelka, med oddelki in 

znotraj vrtca, vrtca z drugimi vrtci ter vrtcev z drugimi vzgojno-izobraževalnimi, strokovnimi 

in drugimi institucijami (Kurikulum, 1999). 
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S. Novljan (2004) meni, da je knjižnica v lokalni skupnosti podoba znanja, ki s svojimi pogoji 

(dobro zbirko, dostopno opremo ter strokovno usposobljenostjo zaposlenih) nudi možnost 

uresničevanja posameznikovih izobraževalnih potreb. Sodelovanje z lokalnimi knjižnicami je 

pogosta oblika sodelovanja z okoljem. Sodelovanje prinaša večstranske koristi, tako za otroke, 

ki bodo preko knjižnične vzgoje postali dobri uporabniki knjižničnega gradiva, kot tudi za 

okolje, saj bodo otroci pismeni ter kritični individuumi. 

3.5. Sodelovanje vrtca s knjižnico 

Srečevanje predšolskega otroka s knjigo lahko omogočijo le odrasli. V vrtcu imajo velik pomen 

profesionalni posredniki – vzgojitelji ter knjižničarji, ki stike s knjigo omogočajo. Pomembno 

je, da oboji strmijo k istim ciljem ter med seboj sodelujejo (Mlakar, 2003). Zavedanje 

vzgojitelja pri timskem sodelovanju s knjižničarjem, da mu je knjižnica ves čas na voljo, lahko 

obogati delo vzgojitelja ter popestri dneve v vrtcu. Vzgojitelj lahko knjižničarja povabi na 

obisk, lahko ga povabi v jutranji krog. Vzgojitelj lahko skupaj z otroki obišče javno knjižnico 

ali pa tja povabi starše in otroke v popoldanskem času. Vzgojitelj lahko s pomočjo javne 

knjižnice izvaja različne projekte tako v vrtcu kot tudi v knjižnici. Otroci lahko v knjižnici 

rišejo, dramsko ustvarjajo ali se izražajo drugače. Bistveno je, da otroci knjižnico sprejmejo kot 

pozitivno izkušnjo ter v knjižnici prepoznajo svoje potrebe in jih zadovoljijo (Podgoršek, 2009). 

I. Mlakar (2003) meni, da je splošna knjižnica z izborom raznovrstnih knjig in knjižničnega 

gradiva temelj, na katerem je mogoče graditi različne oblike knjižne vzgoje in tako spodbujati 

bralne navade že v predšolskem obdobju. Avtorica navaja nekaj možnih oblik sodelovanja med 

vrtcem in knjižnico: 

1. Vrtec na obisku v knjižnici 

2. Knjižničar na obisku v vrtcu 

3.5.1. Vrtec na obisku v knjižnici 

»Vrtec na obisku v knjižnici je oblika sistematične knjižne in knjižnične vzgoje, ki deluje v 

povezavi z vzgojno-varstvenimi organizacijami« (Mlakar, 2003: 87). Knjižnice organizirajo 

obiske za skupine predšolskih otrok in vzgojitelje. Avtorica svetuje, da je dobro, da se vzgojitelj 

za prvi obisk dogovori s knjižničarjem. To naj bi bilo med zaprtjem knjižnice za izposojo, da 

lahko otroci knjižnico doživijo celostno ter si jo dodobra ogledajo. Pri ogledu naj spoznajo 

sistem ureditve gradiva, prostore, kjer je gradivo primerno njihovi starosti, ter izposojevalni 

postopek. Knjižničar naj otrokom predstavi pravila obnašanja v knjižnici. I. Mlakar (2003) 

navede primer dobre prakse, kjer otroke s pravili seznanimo preko pogovora z elementi igre.  
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Ko otroci poznajo pravila, ki se jih v knjižnici držimo, lahko otroke seznanimo s ključnimi 

pojmi kot npr. knjiga, knjižničar, knjižnica. Otrokom naj knjižničar pojasni tudi razliko med 

pojmoma izposoditi in kupiti. Otrokom lahko knjižničar predstavi tudi neknjižno gradivo, ki ga 

lahko v knjižnici uporabljajo. Prvi obisk knjižnice navadno vsebuje tudi poslušanje pravljice, 

ki jo otrokom prebere ali pripoveduje mladinski knjižničar (prav tam). 

Postopek izposoje knjižničnega gradiva ter samega včlanjenja v knjižnico je otrokom najbolje 

prikazati neposredno na mestu. Otroci naj se vpišejo kot vrtčevska skupina ter izberejo gradivo 

in si ga izposodijo. Ob tem naj jih knjižničar opozori na izposojevalni rok. Nadaljnji obiski 

knjižnice lahko v dogovoru s knjižničarjem vsebujejo poslušanje pravljice ali pa otroci 

knjižnico obiščejo zgolj z namenom izposoje (prav tam).  

K. Medved (1998) je zapisala nekaj globalnih ciljev predšolske knjižne in knjižnične vzgoje, ki 

jih želijo knjižničarji doseči z urami, ko jih obiščejo otroci: 

– »razvijanje pozitivnega odnosa do knjig in knjižnice, 

– negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja, 

– spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje  

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« (Medved, 1998: 113). 

L. Klemenčič (2003) kot primer dobre prakse navaja sodelovanje vrtca z mladinskim oddelkom 

Ptujske knjižnice. Mladinski oddelek je ločen od ostalih oddelkov ter vsebuje pravljično sobo, 

kamor prihajajo skupine otrok ter poslušajo pravljice. Lahko se tudi družijo ob knjigah in 

knjigricah ali pa knjige uporabljajo kot igralne elemente. Sočasno se seznanjajo z lastnostmi 

knjige, njeno zgradbo, obliko, velikostjo. V omenjeni knjižnici za vrtčevske otroke izvajajo 

Pravljice z jogo, kjer otroci izvajajo osnovne elemente joge s knjigami na hrbtu, trebuhu, glavi. 

Otroci tako na igriv občutek zaznajo knjigo kot njihovo prijateljico.  

3.5.2. Knjižničar na obisku 

Knjižničarja lahko v vrtec povabi vzgojiteljica ali otroci. Knjižničar lahko za otroke pripravi 

pravljično ali igralno uro s knjigo. Pri pravljični uri knjižničar otrokom pripoveduje ob slikanici 

ter tako uvaja mlade poslušalce v svet literature. V otroku skuša vzbuditi predvsem estetsko 
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doživetje, ki ga omogočita primerno besedilo in ilustracija. Pri igralni uri s knjigo pa 

bibliopedagog (knjižničar) ob izbrani temi spodbuja otroke k likovnemu, dramskemu ali 

gibalnemu izražanju otrok. Pri takšni obliki srečanja lahko knjižničar otroke seznani tudi z 

drugačnimi načini zbiranja informacij tako, da jim vsebino predstavi preko sodobnih medijev, 

neknjižnega gradiva ali izrazito poučne literature (Mlakar, 2003).  

Knjižničarja lahko vzgojitelji povabijo tudi na roditeljski sestanek, kjer staršem predava o 

knjižni vzgoji, jim predstavi različne tematske knjige, ki so primerne določeni starosti (igralne 

knjige, spodbujevalne knjige, poučno-leposlovne knjige …) (prav tam). Omenjeno prakso 

izvaja tudi knjižničarka L. Klemenčič (2003), ki v sodelovanju z vrtcem, otrokom in staršem 

pripoveduje pravljice, izbrano poezijo ter jim knjižnico predstavi. Prisotne lahko povabi tudi v 

knjižnico, kjer jim razkaže tako oddelke za otroke kot tudi za odrasle. 

Vzgojiteljica vrtca Kurirček iz Logatca, Anuša Blaško, opisuje še eno uspešno sodelovanje z 

lokalno knjižnico. V svoje delo je omenjena vzgojiteljica vpeljala redne obiske Mestne 

knjižnice Logatec. Z otroki so si knjige izposojali ter se ob velikem zanimanju otrok, dogovorili 

za uro pravljic. Vzgojiteljica je otroke pred odhodom v knjižnico vedno seznanila z namenom 

obiska (zgolj izposoja, poslušanje pravljice itd.). Knjižničarka je otrokom v knjižnici povedala 

pravljico. Na veliko pripravljenost otrok za poslušanje pravljic, se je knjižničarka odzvala s še 

eno pravljico. Otroci so tako vedno poslušali dve pravljici. Knjižnico so obiskovali vsake tri 

tedne. V knjižnici so imeli možnost tudi prostega prebiranja knjig. Ponujeno možnost so 

izkoristili ter medtem komunicirali med seboj, s knjižničarko ter vzgojiteljicama. Obiske 

knjižnice so izkoristili tudi v povezavi z drugimi projekti. Pri projektu Medgeneracijsko 

sodelovanje so v knjižnici poiskali informacije o življenju nekoč in danes. Knjižničarka je 

otroke nekajkrat obiskala tudi v vrtcu ter jim pripravila pravljice in majhna presenečenja. 

Sodelovanje so otroci zaključili s spontano razstavo risbic v knjižnici, ki so jih otroci 

knjižničarki podarili po branju ene izmed pravljic v vrtcu (Blaško, 2011). 

Knjižničarka Jelka Močnik je v reviji Vzgojiteljica opisala sodelovanja šolske knjižnice z 

vrtcem ob šoli. Sodelovanje poteka na več področjih. Ob svetovnem dnevu knjige v knjižnici 

izvedejo uro pravljic s šolsko knjižničarko, obisk knjižničarke iz splošne knjižnice ter zaključek 

bralne značke. Najmlajši otroci knjižnico obiščejo občasno, medtem ko starejši, predšolski 

otroci, knjižnico obiščejo tedensko. V knjižnico pridejo s svojimi izkaznicami in torbami, v 

katere spravijo knjige. Knjige otroci berejo doma skupaj s starši, v vrtcu pa jih skušajo obnoviti. 

S tem uspešno opravijo bralno značko. Vsak drugi oz. tretji teden otroci v knjižnici poslušajo 
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pravljico, ki jo pripoveduje šolska knjižničarka. Ob vsakem poslušanju naključno izbran otrok 

prejme bralni nahrbtnik, v katerem se nahajajo slikanice primerne zanj ter gradivo za starše 

(npr. članki o vzgoji). Knjižničarka otroke obišče tudi v skupinah (Močnik, 2007). 

3.6. Družinsko branje 

O pomenu skupnega branja beremo že v prvem poglavju. Branje otrokom ugodno vpliva na 

bralno kulturo v odraslem obdobju, na razvoj porajajoče se pismenosti … (Jamnik, 2009).  

Starši na otrokov interes do branja in knjige vplivajo na tri različne načine: 

1. z medsebojnim delovanjem (branje v družinskem krogu), s sorojenci in drugimi 

družinskimi člani, 

2. s fizičnim okoljem in drugimi pisnimi viri v družini, 

3. s čustveno in motivacijsko klimo (odnosi med družinskimi člani) (Jug, 2013). 

Avtorica Jamnik (2009) družinsko branje označi za »zibelko branja«. Pri spodbujanju 

družinskega branja sodelujejo tako knjižničarji kot tudi vzgojitelji. Posredni cilj spodbujanja 

branja pri otrocih je tudi spodbujanje branja odraslih. Ker otroku v predšolskem obdobju knjige 

berejo starši, je to obdobje tudi najbolj primerno za spodbujanje branja odraslih.  

Vzgojitelj mora v primeru, da se odloči spodbujati družinsko branje, upoštevati razlike med 

družinami, ki se nanašajo na stopnjo izobrazbe, socialno-ekonomski standard, kulturne 

značilnosti itd. Zavedati se mora, da gre pri takšni obliki dejavnosti za poseganje v zasebnost 

družin ter to spoštovat. Ker je branje v družinah različno razširjeno, bodo nekatere družine 

spodbude jemale manj resno kot druge. Vzgojitelj naj v takih primerih dopolnjuje starše ter 

otroku omogoči sodelovanje v projektu, npr. tako, da otroku v vrtcu prebere pravljico, ki jo 

otrok nato obnovi (Knaflič, 2003b).  

T. Jamnik (2009) piše, da se načrtno spodbujanje branja v Sloveniji izvaja že več kot 20 let. Z 

različnimi programi in knjižnimi klubi želijo strokovni delavci povečati zanimanje za branje. 

Programi spodbujajo obiskovanje knjižnic, nagovarjajo odrasle (vzgojitelje in starše) ter jih 

izobražujejo. Ker so nekateri projekti nastali s strani knjižnih založb, le-ti služijo tudi 

prodajnemu interesu (Hanuš, 2003). 

Projekta, ki spodbujata branje na predšolski stopnji, sta: 

– Predšolska bralna značka, 

– Knjigobube (Jamnik, 2009). 
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Avtorica Hanuš (2003) dodaja še sledeče projekte: 

– Ciciklub, 

– Babica in dedek pripovedujeta, 

– Zibelka branja.  

Številni vzgojitelji v svojih skupinah izvajajo tudi spremenjene oblike spodbujanja branja, ki 

jih prilagodijo svojim skupinam. To nakazuje na visoko avtonomnost, strokovnost in živost 

vzgojiteljev (Hanuš, 2003). 

3.6.1. Predšolska bralna značka 

Predšolska bralna značka se izvaja pod okriljem društva Bralna značka Slovenije – Društvo 

prijateljev mladine Slovenije. Namen predšolske bralne značke je spodbuditi starše, da bi skupaj 

z otroki brali. Program se izvaja v različnih oblikah ter je različno naslovljen: bralni palček, 

malčki bralčki, bralni črviček, bralni nahrbtnik in podobno (Hanuš, 2003). 

Vzgojiteljica na začetku šolskega leta predstavi staršem pomen branja za otroke ter izbor knjig, 

ki ga navadno pripravi v sodelovanju z bližnjo knjižnico. V knjižnici si starši knjige izposodijo, 

skupaj z otroki jih preberejo, nato pa otroci v vrtcu pripovedujejo o njih ter vsebino podoživljajo 

preko različnih dejavnosti (govorne, likovne, glasbene idr.) Otrok, ki ne želi pripovedovati pred 

celotno skupino, lahko vsebino pripoveduje le vzgojiteljici (Kordigel in Jamnik, 1999) 

B. Hanuš (2003) opozarja na dosledno izvajanje programa, ki ne vsebuje preveč šolskega 

sistema izvajanja in se ne spremeni v tekmovanje za doseganje nagrad. Doseženo število 

prebranih knjig tako ostane »skrito«. Seznam, ki ga pripravi vzgojiteljica staršem in otrokom, 

služi zgolj orientacijsko. Izberejo lahko tudi druge knjige, knjige, ki so jim bolj všeč ali knjige 

v maternem jeziku, če ta ni slovenščina. 

Ob koncu šolskega leta sledi navadno zaključna prireditev, kjer se zberejo otroci, starši, 

vzgojitelji ter knjižničarji. Skupaj si lahko ogledajo predstavo, spoznajo lutkarja ipd. Otroci 

prejmejo tudi priznanje za uspešno opravljeno bralno značko. T. Jamnik (v Kordigel in Jamnik, 

1999: 141) še dodaja, da mora spretna vzgojiteljica poskrbeti, da nagrado prejmejo vsi otroci, 

tudi tisti, ki jim starši doma niso brali, je pa za branje poskrbela ona v vrtcu.  

3.6.2. Knjigobube 

Knjigobube so projekt založbe EPTA Centra za izobraževanje in usposabljanje. Projekt vodijo 

mentorji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, zavodih ter bolnicah. Mentorji starše seznanijo s 
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pomenom vsakodnevnega branja in pogovarjanja z otrokom. Pri projektu komunikacija poteka 

ob slikanicah založbe EPTA. Starši in otroci tako spoznavajo kakovostne slikanice, navadno 

tujih avtorjev. Ob tem B. Hanuš (2003) opozarja, da morajo starši otrokom brati tudi ljudske 

pravljice ter dela domačih avtorjev. Ko slikanico preberejo, sledi še reševanje nalog v delovnem 

zvezku, ki ga je potrebno dokupiti. Uspešno rešen delovni zvezek otroku prinese diplomo. 

Zaradi potrebnega delovnega zvezka veliko vzgojiteljev projekt delno priredi ter uvede navaden 

zvezek, v katerega otroci rišejo ter starši pišejo vtis.  

3.6.3. Ciciklub 

Ciciklub je knjižni klub, ki deluje že 20 let (od leta 1995). Ustanoviteljica kluba je Založba 

Mladinska knjiga, ki želi z njim širiti branje knjig in bralno kulturo (Hanuš, 2003). Klub deluje 

po načelo obveznega kupovanja knjig. Član je namreč dolžan kupiti vsak mesec vsaj eno knjigo 

iz knjižnega kataloga, ki ga prejme na dom. S članstvom so osebi dodeljene nekatere ugodnosti 

in obveza za kupovanje knjig. Ciciklub se kot oblika spodbujanja v vrtcu ne pojavlja, saj temu 

tudi ni namenjen (prav tam).  

3.6.4. Babica in dedek pripovedujeta in Zibelka branja 

Omenjena programa nista programa v pravem pomenu besede. To sta zgibanki, ki so ju 

pripravile različne organizacije, da bi spodbujale branje. Babica in dedek pripovedujeta, je 

zgibanka, v kateri so predstavljene vsebine in oblike srečanj otrok in starejših ob 

pripovedovanju. Otroci in starejši se lahko srečajo ter si pripovedujejo zgodbo o življenju nekoč 

in danes (Hanuš, 2003). 

Zibelka branja je zgibanka, ki jo prejmejo vsi starši novorojenčkov v slovenskih porodnišnicah. 

Zgibanka staršem sporoča, da ni prezgodnjega časa za pripovedovanje otroku ter, da je branje 

dosegljivo vsem, ne glede na raven izobrazbe ali socialno ekonomski status, saj si knjige lahko 

izposodijo v knjižnici (prav tam).  

4. POTUJOČA KNJIŽNICA 

Smernice za knjižnične storitve za predšolske otroke opozarjajo na otroke ter odrasle v 

odmaknjenih ruralnih območjih, ki nimajo možnosti vstopa v javne knjižnice ter njihove enote, 

ker jih tam ni. Kot možno rešitev ponujajo obiske potujočih knjižnic ter zadovoljevanje potreb 

otrok in odraslih na takšen način (Guidelines, 2007). 
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Potujoča knjižnica (sin. mobilna knjižnica) je v bibliotekarskem terminološkem slovarju (2009) 

definirana kot »knjižnica, ki oskrbuje bralce s pomočjo bibliobusa, ladje, železnice, letala« (str. 

250). N. Pugelj (1994) mobilno knjižnico opiše kot vozilo različnih oblik in izvedb (manjši, 

večji avtobusi, kombiji, vlaki, ladje, letala), ki je tehnično čim bolj dovršena za svoje 

uporabnike in zaposlene ter je na terenu dovolj gibljiva. Kot najpogostejša oblika mobilne 

knjižnice, se v Sloveniji pojavlja bibliobus, ki je avtobus, prirejen za potrebe potujoče knjižnice. 

Bibliobus je pomanjšana, vendar kvalitetna javna knjižnica, ki se neposredno približa širokemu 

krogu uporabnikov v domačem okolju. Deluje na manjšem prostoru, z manj knjižničnimi 

enotami, vendar po istem načinu kot javna knjižnica. Na izbranih postajališčih se ustavi za 

dogovorjen čas, knjižničarji pa uporabnikom svetujejo pri izbiri knjig in knjige izposodijo, tako 

kot v javni knjižnici (Pugelj, 1996). Mobilna knjižnica deluje v primestnem, mestnem in 

vaškem okolju, kjer ni možno izvajati knjižnične dejavnosti v stacionarnih izposojevališčih. 

Delovanje knjižnice v takšnem okolju je pomembno za krepitev zanimanja za uporabo 

knjižničnega gradiva ter razvijanje in utrjevanje knjižničarske mreže (Pugelj, 1994).  

R. Pastell (1991) v Smernicah za potujoče knjižnice navaja, da je splošni cilj potujočih knjižnic 

povečati dostopnost do knjižničnih storitev in s tem spodbuditi pravično oskrbo za vse.  

N. Pugelj (1994) kot glavne naloge mobilne knjižnice opredeli: 

– manjšanje razlik med mestom in zaledjem, 

– širjenje in spodbujanje bralne kulture, prebujanje terena za kulturo v širšem smislu, 

– prepoznavanje potreb po ustrezni obliki knjižničarstva za posamezna območja, kraje, 

– poročanje s terena o potrebah prebivalcev, morebitnih potrebah po stacionarnih 

izposojevališčih matične knjižnice. 

Statistični podatki ljubljanske potujoče knjižnice kažejo, da potujočo knjižnico v največjem 

deležu obiskujejo mladi obiskovalci, stari do 15 let (med 50 in 60 %) (Pugelj, 1996). B. Skrt 

(1994) meni, da bodo potrebe omenjenih uporabnikov z leti narasle, knjižničarji pa jih lahko 

usmerijo v splošne knjižnice, saj bodo kot uporabniki že mobilni in samostojni. Tako splošne 

knjižnice dobijo nove uporabnike in s tem uresničujejo svoje cilje in naloge.  

Storitve potujočih knjižnic se velikokrat povezujejo z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. V 

šolah in predšolskih ustanovah predstavljajo pomembno dopolnilo k vzgojno-izobraževalnemu 

procesu (Pastell, 1991). Na Danskem imajo občasno za sodelovanje s predšolskimi ustanovami 

posebej prirejene potujoče knjižnice, ki so namenjene zgolj predšolski stopnji. Knjižnice 

obiskujejo vrtce, otroška igrišča oz. prostore, kjer se otroci družijo. V bibliobusu se poleg knjig 
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za predšolske otroke nahajajo tudi lutke in igrače. Večji del bibliobusa je prirejen v pravljično 

sobo, kjer knjižničarji pripovedujejo pravljice, uprizarjajo lutkovne predstave, se z otroki igrajo 

in ustvarjajo. Takšne oblike potujočih knjižnic žal niso stalne, saj knjižnico po treh mesecih 

preuredijo v knjižnico, primerno za drugo skupino ljudi, npr. invalidne osebe (Skrt, 1994).  

Sodelovanje potujoče knjižnice z vrtcem je pogosto tudi v slovenskem prostoru. Potujoče 

knjižnice, ki bi bila namenjena le predšolskim otrokom v Sloveniji še ni. Vendar pa obstoječe 

potujoče knjižnice zagotavljajo kakovostno gradivo tudi za predšolske otroke. Vzgojiteljice 

vrtca Sonček iz Vrtojbe sodelujejo s potujočo knjižnico Goriške knjižnice Franceta Bevka že 

od leta 1998. Sodelovanje poteka enkrat mesečno, ko jih knjižnica obišče. Ob obisku otroci 

najprej vrnejo knjige, ki so si jih izposodili ob prejšnjem obisku. Nato se tiho posedejo in si 

ogledajo nove knjige. Otroci si ob koncu obiska izberejo oz. izposodijo knjige, ki jih potem v 

vrtcu prebirajo. Velikokrat otroci za nasvet, pomoč prosijo knjižničarja, ki jim z veseljem 

pomaga. Včasih knjižničarje pokličejo pred obiskom in jih zaprosijo za knjige o izbrani temi. 

Knjižničarji otrokom na bibliobusu pripovedujejo tudi pravljice, otroci pa jim »v zameno« 

zapojejo pesmico ali prinesejo risbice, ki gredo po njihovem mnenju na potujočo razstavo po 

Goriškem. Posebno doživetje je pripovedovanje otrok za bralno Piko (oblika Predšolske bralne 

značke), saj pravljico dobijo poseben čar (Dolenc, Krpan Skomina, Šuligoj in Repič, 2011).   

Vzgojiteljice (Dolenc idr., 2011) navajajo nekaj prednosti sodelovanja s potujočo knjižnico:  

– otroci so knjigam zelo naklonjeni, 

– skupaj z vzgojiteljicami skrbijo za urejen knjižni kotiček tudi v vrtcu (pravilno 

postavljene knjige, razvrščanje knjig) ter v njem preživijo veliko časa, 

– ob obiskih knjižnice so se otroci naučili bontona v knjižnici, 

– otroci velikokrat sami predlagajo, da bi za informacije o določeni temi poprosili Mirana 

(tj. knjižničar v potujoči knjižnici), kar nakazuje na dejstvo, da otroci knjižnico 

sprejemajo kot vir informacij, 

– obiski v potujoči knjižnici spodbujajo simbolno igro otrok, 

– po besedah knjižničarjev in pripovedovanju otrok se otroci s starši vedno znova vračajo 

v potujočo ali javno knjižnico ter si izposojajo knjige na dom.  

Potujoča knjižnica bo najverjetneje ostala vez med otrokom in knjigo v vseh vrtcih, ki so od 

stacionarnih knjižnic oddaljeni toliko, da potrebujejo poseben prevoz, kar pa prinese dodatne 

finančne obremenitve, ki jih vrtec ne zmore. Prav zato je po mojem mnenju naloga vzgojiteljev, 

da ponujeno možnost kar najbolje izkoristijo.  
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5. OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA IN LAVRIČEVA KNJIŽNICA 

AJDOVŠČINA 

V sledečem poglavju je predstavljeno delovanje dveh ustanov. Poznavanje delovanja tako vrtca 

kot knjižnice je pomembno za razumevanja empiričnega dela, v katerem bomo raziskovali 

poglede vzgojiteljev Otroškega vrtca Ajdovščina na sodelovanje s potujočo knjižnico Lavričeve 

knjižnice. 

5.1. Lavričeva knjižnica Ajdovščina 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina je splošnoizobraževalna knjižnica občin Ajdovščina in Vipava. 

Zajema štiri enote (Ajdovščina, Vipava, Podnanos in Dobravlje) ter posebno enoto – potujočo 

knjižnico z bibliobusom (Načrt dela, 2015). Knjižnica izpolnjuje splošne naloge, zapisane v 

Zakonu o knjižnicah (2001, 16. člen). Ena izmed nalog je tudi širjenje bralne kulture. V 

knjižnici so to nalogo v letu 2014 spodbujali z naslednjimi projekti: Knjižna srečanja ob kavici, 

Bralna značka Večerno branje, Beremo s Šentom, Beremo v naročju staršev, Primorci beremo, 

Primorci.si, Knjige na bazenu idr. (Letno poročilo, 2014).   

Posebno pozornost v Lavričevi knjižnici posvečajo otrokom ter mladostnikom. V vseh enotah 

knjižnice prirejajo ure pravljic, ki jih pripoveduje knjižničarka, lokalni ustvarjalci ali povabljeni 

pravljičarji oz. lutkarji. Knjižničarka velikokrat obišče druge vzgojno-izobraževalne ustanove 

(v letu 2014 so uro pravljic izvedli v 19 skupinah vzgojno-izobraževalnih ustanov). 

Osnovnošolcem je namenjen Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz in Uganka meseca. 

Otroci so povabljeni tudi k projektu Rastem s knjigo (prav tam). 

O sodelovanju z vrtcem zasledimo v Letnem poročilu (2014) tudi podatek, da je knjižnico v 

letu 2014 obiskalo 52 skupin vrtca, osnovnih šol in dijakov. V knjižnici zanje pripravijo 

starostno primeren program, v katerem predstavijo knjižnico ter njeno vsebino, postopek 

izposoje, delo s knjigami ter knjižničnim gradivom . Namen takšnih bibliopedagoških ur je, da 

otroci in mladina spoznajo knjižnico, kaj jim knjižnica ponuja ter postanejo njeni redni 

obiskovalci (prav tam). 

5.2. Potujoča knjižnica 

Posebna enota Lavričeve knjižnice je tudi Potujoča knjižnica. Potujoča knjižnica je lani 

obiskovala 64 postajališč (v občinah Ajdovščina, Vipava in Komen) (Letno poročilo 2014). V 

letu 2015 število postajališč ostaja enako. Po podatkih o številu postajališč v obdobju med 

letoma 1975, ko je potujoča knjižnica pričela delovati, in 2011 se je število postajališč povečalo 
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iz 21 na 52 (leta 2015 celo na 64). Bibliobus kraj obišče enkrat mesečno, razen v juliju in 

avgustu (Žigon, 2012).   

Med postajališči, ki jih knjižnica obišče, najdemo tudi 8 enot vrtca Ajdovščina. Največkrat so 

to enote, ki so odmaknjene iz centra mest. Knjižničarka, zaposlena v Potujoči knjižnici, za 

otroke pripravi tudi uro pravljic ali pa na povabilo vzgojiteljev obišče skupino. 

5.3. Otroški vrtec Ajdovščina 

Otroški vrtec Ajdovščina deluje na območju dveh občin ustanoviteljic: občine Ajdovščina in 

občine Vipava. Zajema 3 večje organizacijske enote ter 11 dislociranih manjših enot z enim ali 

več oddelki. Vrtec obiskuje približno 1000 otrok, zanje pa skrbi okrog 150 zaposlenih (Letni 

delovni načrt5, 2015).  

Dolgoročna vizija vrtca – Prijazen in ustvarjalen vrtec, temelji na naslednjih ciljih in nalogah: 

– »pri otrocih razvijati sposobnost razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

– razvijati samostojnost, 

– razvijati sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanja čustvenega doživljanja in 

izražanja,  

– spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,  

– posredovanje znanj iz različnih področij (gibanja, družbe, narave, jezika, matematike in 

umetnosti) in vsakodnevnih življenjskih praks,  

– spodbujati raziskovalni duh, domišljijo ter lastno mišljenje,  

– spodbujanje ustvarjalnosti, negovanje radovednosti in intuicije,  

– razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v 

skupinah« (LDN, 2015: 3). 

Vrtec izvaja celodnevni ter poldnevni program klasičnega programa, katerega temelj je 

Kurikulum za vrtce (1999) in celodnevni program po pedagogiki Montessori. Dejavnosti v 

klasičnem programu se delijo na šest področij, vsa področja pa so dodatno obogatena z 

dejavnostmi. Področje jezika je tako obogateno z Bralnim Palčkom, s pravljičnimi uricami, z 

bralnimi in knjižnimi kotički, s predstavami različnih knjižnih zvrsti, s projekti s področja 

jezika, z obiski zunanjih sodelavcev ter z obiski Lavričeve in Potujoče knjižnice (LDN, 2015). 

                                                
5 V nadaljevanju LDN 
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Lavričeva knjižnica je v LDN (2015) navedena tudi v programu sodelovanja z okoljem. Vrtec 

s knjižnico sodeluje pri predstavitvi knjižnice, obiskih v knjižnih kotičkih, urah pravljic, 

mesečni izposoji knjig in izvedbi projekta Bralček Palček. Poleg knjižnice vrtce sodeluje še z 

ostalimi ustanovami v okolju (šole, zdravstveni dom, CIRIOUS Vipava, Pilonovo galerijo, SŠ 

Veno Pilon idr.). 
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EMPIRIČNI DEL 

6. NAMEN IN CILJ RAZISKOVALNEGA DELA 
Namen diplomske naloge je obravnavati poglede strokovnih delavcev Otroškega vrtca 

Ajdovščina na sodelovanje s Potujočo knjižnico Lavričeve knjižnice ter poglede staršev na 

sodelovanje z javno ter potujočo knjižnico. Ugotoviti želimo, ali strokovni delavci sodelujejo s 

potujočo knjižnico, kako sodelujejo ter kakšni so njihovi pogledi na to možnost sodelovanja. 

Starše bomo povprašali o njihovem sodelovanju s knjižnico, saj želimo preučiti tudi njihove 

poglede na omenjeno sodelovanje.  

7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Na kakšen način strokovni delavci Otroškega vrtca Ajdovščina sodelujejo s potujočo 

knjižnico Lavričeve knjižnice? 

2. Kako poteka organiziran obisk vrtca potujoče knjižnice?  

3. Kakšen pomen pripisujejo vzgojitelji sodelovanju s potujočo knjižnico? 

4. Ali starši skupaj z otroki obiskujejo potujočo knjižnico in/ali javno knjižnico in zakaj? 

5. Kakšni so pogledi staršev na sodelovanje s knjižnico (javno, potujočo)? 

Hipoteze: 

H1: Predvidevam, da vzgojitelji Otroškega vrtca Ajdovščina v večini sodelujejo s potujočo 

knjižnico, pri čemer vzgojitelji iz enot v manjših krajih, vaseh, potujočo knjižnico 

obiskujejo pogosteje kot vzgojitelji v večjih krajih. 

H2: Predvidevam, da vzgojitelji otroke pripravijo na obisk knjižnice (predhodni pogovori, 

dejavnosti, simbolna igra ipd.). 

H3: Predvidevam, da vzgojitelji sodelovanju s potujočo knjižnico pripisujejo pozitiven 

pomen. 

H4: Predvidevam, da so starši včlanjeni v javno knjižnico (Lavričevo knjižnico) ter 

obiskujejo tako javno kot tudi potujočo knjižnico. 

H5: Predvidevam, da so pogledi staršev na sodelovanje s knjižnico pozitivni. Starši 

sodelujejo s knjižnico, otroke pripeljejo na ure pravljic, srečanja s pisatelji, delavnice idr. 
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8. METODOLOGIJA 

8.1. Raziskovalna metoda 

V diplomskem delu bo uporabljena kavzalno-deskriptivno metoda pedagoškega raziskovanja 

Odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja so pridobljeni s kvantitativnim raziskovanjem. 

Zastavljene hipoteze so preverjene s statistično analizo podatkov, pridobljenih z anketnima 

vprašalnikoma. 

8.2.Raziskovalni vzorec 

V raziskavo so bili vključeni strokovni delavci Otroškega vrtca Ajdovščina, ki so zaposleni v 

naslednjih enotah: Ribnik I, Ribnik II, Col, Vipava, Budanje, Vrhpolje, Vipavski Križ in Črniče. 

Med strokovne delavce sem razdelila 55 anketnih vprašalnikov. Vrnjenih je bilo 46 (84 %) 

vprašalnikov. V raziskavo smo vključili starše otrok, ki obiskujejo omenjeni vrtec, in sicer enote 

Budanje, Vrhpolje in Col. Staršem smo razdelili 68 anketnih vprašalnikov, vrnjenih pa dobili 

57 (84 %) vprašalnikov. 

8.3. Opis vprašalnika 

Vprašalnika sta sestavljena iz vprašanj zaprtega in odprtega tipa, opisne ocenjevalne lestvice, 

petstopenjske lestvice stališč ter številne ocenjevalne lestvice. Vprašalnika vsebujeta različna 

vprašanja, eno vprašanje (petstopenjska lestvica stališč) je v obeh vprašalnikih enako, saj 

želimo primerjati stališča staršev ter strokovnih delavcev.  

8.4.Postopek zbiranja podatkov 

Postopek zbiranja podatkov je potekal prve tri tedne v mesecu januarju (2016), z dovoljenjem 

vodstva vrtca. Strokovnim delavcem sem vprašalnike razdelila sama, staršem otrok pa so 

vprašalnike razdelili njihovi vzgojitelji. Starši so vprašalnike oddali vzgojiteljem, ti so jih dali 

v za to namenjeno mapo. Strokovni delavci so vprašalnike oddali neposredno meni.  

8.5. Postopek obdelave podatkov 

Podatki so obdelani s pomočjo računalniškega programa Microsoft Office Excel. Rezultati so 

prikazana s tortnimi in stolpčnimi diagrami. 
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9. INTERPRETACIJA REZULTATOV  

9.1. Sodelovanje s potujočo knjižnico 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, na kakšne načine vrtci sodelujejo s potujočo knjižnico. Najprej 

smo strokovne delavce vprašali ali sodelujejo s potujočo knjižnico, kako pogosto ter na kakšne 

načine sodelujejo. 

9.1.1. Sodelovanje s potujočo knjižnico 

Graf 1: Sodelovanje s potujočo knjižnico 

 

Na vprašanje ali strokovni delavci sodelujejo s potujočo knjižnico (graf 1), smo dobili 

pričakovane rezultate. Večina strokovnih delavcev (89 %, kar predstavlja 41 strokovnih 

delavcev) sodeluje s potujočo knjižnico, 11 % (5 strokovnih delavcev) pa s potujočo knjižnico 

ne sodeluje. Strokovni delavci, ki s potujočo knjižnico ne sodelujejo, so navedli zelo podobne 

razloge, in sicer, da so otroci v njihovi skupini še premajhni (1–2 leti) ter še ne hodijo, zato 

knjižnice ne obiščejo. Strokovni delavci jim knjige nudijo v skupini, v knjižnem kotičku. Tako 

je otrokom zagotovljen zgodnji stik s knjigo, ki ga kot pomembnega pojmujejo mnogi avtorji 

(npr. Kordigel, Jamnik, Mlakar idr.).  

9.1.2. Obiskovanje potujoče knjižnice (pogostost) 

Potujoča knjižnica vrtce obišče enkrat mesečno, deset mesecev v letu (v juliju in avgustu ne). 

Vnaprej sta določena dan in ura ter čas postanka. Strokovne delavce smo vprašali, kako pogosto 

obiščejo potujočo knjižnico. Rezultati so predstavljeni v dveh grafih, in sicer za mestne vrtce v 

grafu 2 ter za vaške vrtce v grafu 3. 
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Ali sodelujete s potujočo knjižnico?

Da Ne
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Strokovni delavci v mestnih vrtcih v večini (70 %) obiščejo potujočo knjižnico enkrat mesečno, 

ob vsakem prihodu. Za dodatno sodelovanje se strokovni delavci ne odločajo. Dodatno 

sodelovanje ni posebej nudeno s strani knjižnice, vendar menim, da bi se potujoča knjižnica na 

pobudo strokovnih delavcev odzvala. Polovica preostalih strokovnih delavcev (15 %) potujočo 

knjižnico obišče od 5- do7-krat letno, druga polovica (15 %) pa od 3- do5-krat letno. 

Graf 3: Pogostost obiskovanje potujoče knjižnice v vaških vrtcih 

 

Iz grafa o pogostosti obiskovanja (graf 3) je razvidno, da vsi vaški vrtci knjižnico obiščejo 

vsakič, ko pride v kraj. Takšen rezultat smo tudi predvidevali, saj so vaški vrtci oddaljeni od 
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Graf 2: Pogostost obiskovanja potujoče knjižnice v mestnih vrtcih 
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stacionarnih knjižnic, ki so na voljo v mestu. Po mnenju I. Mlakar (2003) je knjižnica z izborom 

gradiva temelj, na katerem lahko gradimo različne oblike knjižne vzgoje ter spodbujamo bralne 

navade že v predšolskem obdobju. Smernice za knjižnične storitve za predšolske otroke 

opozarjajo knjižnice na otroke v ruralnih območjih, kjer stacionarnih knjižnic ni in otroci 

nimajo stika s knjižnico. V takšnih primerih je potujoča knjižnica optimalna rešitev (Guidelines, 

2007). Lavričeva knjižnica se pomembnosti dela z mladimi zaveda, saj upošteva prioritete 

izobraževalnih ustanov ter načrtuje delo z mladimi bralci tudi na območjih, ki so oddaljena od 

stacionarnih knjižnic z obiski potujoče knjižnice (Načrt dela, 2015). 

9.1.3. Načini sodelovanja s potujočo knjižnico 

Kurikulum (1999) narekuje strokovnim delavcem sodelovanje z okoljem. Vrtec tako sodeluje 

z različnimi vzgojno-izobraževalnimi institucijami ter drugimi institucijami, ki bogatijo 

življenje v vrtcu. Tudi načelo sodelovanja, ki ga opredeljuje Bela knjiga (2011), pravi, da vrtec 

svojo ponudbo bogati in dopolnjuje s ponujenimi dejavnostmi institucij ter posameznikov v 

okolju. Zanimalo nas je, kako strokovni delavci sodelujejo s potujočo knjižnico. V vprašalniku 

so bili zapisani načini sodelovanja, strokovni delavci pa so označili, ali na navedeni način 

sodelujejo ali ne. 

Graf 4: Načini sodelovanja s potujočo knjižnico 

 

Kot je razvidno iz grafa (graf št. 4) je največ strokovnih delavcev (37) obkrožilo, da sodelujejo 

s potujočo knjižnico pri izbiri gradiva. Drugi najpogostejši način sodelovanja so bili skupinski 

obiski potujoče knjižnice (36). Na tretjem mestu sledijo obisk vzgojitelja oz. pomočnika 
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vzgojitelja namesto celotne skupine (30) ter takoj za tem pomoč pri izbiri strokovne literature 

(29). Sodelovanja pri projektih za spodbujanje branja se poslužuje polovica strokovnih 

delavcev (20), obiska knjižničarke v skupini pa 13 strokovnih delavcev. Najredkejši način 

sodelovanja s potujočo knjižnico je udeležba na urah pravljic v knjižnici. 

Skupinski obiski potujoče knjižnice, ki se v izbranem vzorcu pogosto pojavljajo, kažejo na 

zavedanje strokovnih delavcev o pomembnosti stika s knjigo. Otroci z obiskom knjižnice 

spoznajo postopek izposoje gradiva, namen knjižnice, temeljne pojme, knjižnico »začutijo« kot 

prijeten prostor (Mlakar, 2003). Z obiski uresničujejo tudi globalne cilje predšolske knjižne in 

knjižnične vzgoje, kot so razvijanje pozitivnega odnosa do knjig in knjižnice, negovanje 

radovednosti, raziskovalnega duha, razvijanje neodvisnega mišljenja itn. (Medved, 1998) 

Raziskava je pokazala, da strokovni delavci Otroškega vrtca Ajdovščina v večini sodelujejo s 

potujočo knjižnico. Predvidevanje, da manjši vrtci (vaški) s knjižnico sodelujejo več kot večji 

(mestni) vrtci se je izkazalo za pravilno. Hipotezo 1 lahko tako potrdimo.  

9.2. Obisk potujoče knjižnice 

Pred izvedbo raziskave smo pričakovali visok odstotek strokovnih delavcev, ki s knjižnico 

sodelujejo. Zanimalo nas je, kako potekajo obiski potujoče knjižnice. Strokovnim delavcem 

smo navedli 6 načinov, postavk o obisku potujoče knjižnice, ti pa so označili, kako pogosto se 

pri njih pojavljajo. Načini, primeri obiska, so bili sledeči: Knjižnico obišče celotna skupina 

otrok; Pred obiskom potujoče knjižnice se z otroki pogovorimo o knjižnici ter vedenju v 

knjižnici; Pred obiskom knjižnice se dogovorimo, kaj si bomo izposodili (npr. tematiko, vrsto 

knjig); V knjižnici otroci listajo, prebirajo knjige; V knjižnici otroci prisluhnejo knjižničarjem 

(branje pravljic, pripovedovanje, predstavitev knjižnice); Otroci v knjižnici ustvarjajo oz. 

poustvarjajo določeno vsebino (s petjem, igranjem, likovnim izražanjem).  
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Graf 5: Dejavnosti ob obisku potujoče knjižnice 

 

Obisk celotne skupine se v največ primerih zgodi občasno (15), v nekaj primerih manj (13) pa 

vedno. Skoraj vedno obišče potujočo knjižnico 7 skupin, nikoli pa knjižnice ne obišče celotna 

skupina v 6 primerih.  

Večina (21) anketiranih strokovnih delavcev se pred odhodom v potujočo knjižnico pogovori z 

otroki o knjižnici in vedenju v njej, 9 anketirancev se skoraj vedno pogovori, 5 občasno, 6 pa 

nikoli. Vnaprejšnje dogovarjanje o izposoji knjig se največkrat dogaja občasno (18), 8 

anketirancev se vedno dogovori za tematiko izbrane literature oz gradiva, prav tako se jih 8 

skoraj vedno dogovori. Ostali (7) se nikoli ne dogovorijo, kaj si bodo izposodili.  

V večini (19) primerov otroci vedno v knjižnici sami listajo ter prebirajo knjige, v 9 primerih 

občasno, 8 skoraj vedno ter v 5 nikoli.  

Zaskrbljujoče je dejstvo, da večina (20) skupin anketiranih strokovnih delavcev nikoli ne 

prisluhne knjižničarjem, ostali (16) pa le občasno, 1 skupina skoraj vedno ter 4 skupine vedno. 

Posredovanje žive besede v knjižnici, po mnenju I. Mlakar (2011), otroku nudi estetski užitek, 

uvaja otroke v svet literature ter jih spodbuja k nadaljnjemu stiku s knjigo.  

Ustvarjanje v potujoči knjižnici ni pogosta praksa, saj večina (33) nikoli ne ustvarja in 

poustvarja v knjižnici, le nekaj (8) pa jih to počne občasno. Dobljeni rezultat lahko pojasnimo 

s prostorsko omejenostjo potujoče knjižnice. 
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Anketirance smo vprašali tudi po drugačnih oblikah obiska, ki se jih še poslužujejo. Dodali so 

naslednje oblike, komentarje:  

– »Vsak otrok si izposodi eno knjigo, ki jo preberemo pred počitkom.« 

– »Ne gre vedno cela skupina, enkrat gre ena manjša, drugič druga ter si izposodi knjige 

za celo skupino.« 

– »Zaenkrat knjižnico obiščeva medve s pomočnico in si izposodiva knjige na določeno 

temo. Morda bodo ob koncu šol. leta sposobni knjižnico obiskati tudi otroci (starost).« 

V teoretičnem delu smo ugotovili, da je knjižnica, predvsem pa knjižničar pomembna oseba pri 

spodbujanju naklonjenosti do knjige. M. Kordigel in T. Jamnik (1999) cilje knjižne vzgoje 

delita na izobraževalne, funkcionalne in vzgojne. Obiskovanje knjižnice teži k doseganju 

vzgojnih ciljev, saj strmimo k pozitivnemu odnosu do književnosti. Skupinski obiski knjižnice 

otroku predstavljajo rutino, ki mu navadno prinaša občutek varnosti. Prav zato je pomembno, 

da otroci knjižnico sprejmejo kot pozitivno izkušnjo ter v knjižnici prepoznajo svoje potrebe in 

jih zadovoljijo (Podgoršek, 2009). 

V drugi hipotezi smo predvidevali, da vzgojitelji otroke pripravijo na obisk potujoče knjižnice. 

Izkazalo se je, da se pred odhodom v knjižnico pogovorijo o knjižnici, o vedenju v knjižnici, 

nekateri tudi o literaturi, ki si jo bodo izposodili. Glede na rezultate, prikazane v grafu 5, je 

hipoteza št. 2 potrjena.  

9.3. Pogled na sodelovanje s potujočo knjižnico 

Želeli smo ugotoviti, kakšen pomen pripisujejo strokovni delavci sodelovanju s potujočo 

knjižnico ter kakšen pogled imajo na sodelovanje. Pogled strokovnih delavcev smo ugotavljali 

posredno, in sicer preko vprašanja ali sploh sodelujejo, z ocenjevalno lestvico, na kateri so 

strokovni delavci ocenili sodelovanje, z vprašanjem o prednostih potujoče knjižnice ter 

vprašanjem o tem, kaj si pri sodelovanju še želijo. Neposredno smo poglede strokovnih 

delavcev z lestvico stališč. Rezultati le-te  so predstaviljeni v nadaljevanju, kjer jih bomo 

primerjali z rezultati staršev. 

Iz grafa 1 je razvidno, da strokovni delavci v večini (89 %) sodelujejo s potujočo knjižnico. 

Strokovni delavci, ki s potujočo knjižnico ne sodelujejo pa imajo konkretne razloge, zakaj ne 

(starost otrok).  
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9.3.1. Ocena sodelovanja s potujočo knjižnico 

Na ocenjevalni lestvici, kjer 1 pomeni nezadovoljni, 5 pa zelo zadovoljni smo ugotavljali 

zadovoljstvo s sodelovanjem s potujočo knjižnico. Dobili smo sledeče rezultate. 

Graf 6: Zadovoljstvo s sodelovanjem s potujočo knjižnico 

 

Večina strokovnih delavcev (35), kar predstavlja 85 % vseh anketirancev je s sodelovanjem 

zelo zadovoljno. 5 anketirancev (2,05 %) je s sodelovanjem zadovoljno, en anketiranec pa 

srednje zadovoljen. Ocene nakazujejo na dobro sodelovanje s potujočo knjižnico po mnenju 

strokovnih delavcev ter posledično pozitiven odnos do tega sodelovanja.  

9.3.2. Prednosti potujoče knjižnice 

Strokovne delavce smo prosili, da naštejejo prednosti potujoče knjižnice. Dobili smo odgovore, 

ki smo jih združili v sedem kategorij, saj so se nekatere prednosti ponavljale. V oklepaju so 

navedeni nekateri odgovori ter numerus odgovorov, ki jih lahko uvrščamo v posamezno 

kategorijo. Prednosti so sledeče:  

1. Izbira knjig (pestra izbira knjig, imajo knjige, ki jih vrtec nima, novejša literatura je 

včasih dostopna) (19) 

2. Dostopnost knjižnice (izposoja pred vrati vrtca; ni potrebno v mesto, ne potrebujemo 

organiziranega prevoza; dostopna vsem otrokom (tudi mlajšim); dobesedno potrka na 
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vrata, v primeru slabega vremena ravno tako dostopna; omogočen dostop do knjig 

vsem otrokom, tudi tistim na vaseh) (30) 

3. Pridobivanje veščin (seznanjanje s knjigami, ravnanje s knjigami ter spoznavanje 

različnih pravljic; otroci se seznanijo z vedenjem v knjižnici) (5)  

4. (Daljši) izposojevalni rok (izposoja knjig za mesec dni, tudi DVD-jev in zgoščenk) (9) 

5. Kot objekt zelo zanimiva (zanimiv prostor za otroke (majhen, na kolesih); avtobus je 

atrakcija, otroci radi sodelujejo pri obiskih, saj kot pravijo sami dobijo knjige na 

avtobusu) (8) 

6. Prijaznost knjižničarjev (se bolj posvetijo, knjige pripravijo vnaprej, skupini preberejo 

pravljico) (12) 

7. Razvijanje rutine (obisk, izposoja, branje knjig) 

Kljub kategoriziranju odgovorov poudarjamo sledeče odgovore, saj menimo, da prednosti 

potujoče knjižnice opišejo slikovitejše. 

 »Prednost potujoče knjižnice je, da si otrok lahko prav sam izbere knjigo, seznanjen je 

kako se obnašamo v knjižnici, zdi se mi bolj domač način.« 

 »Iz mojih izkušenj otroci navdušenje nad izposojo knjig prenesejo tudi domov ter starše 

prepričajo, da skupaj obiščejo knjižnico.«  

 »Hiter in kvaliteten dostop do gradiva. Spodbuda za otroke pri opismenjevanju, branju, 

grajenju besednega zaklada in obzorij.«  

 »Pripeljejo knjige do vrtca, imamo čas za izbor knjig, otroci so navdušeni nad 

prostorom, dogovor s knjižničarjem, da rezervirajo in pripravijo material že vnaprej za 

določen tematski sklop.« 

Najpogosteje so strokovni delavci za prednost ocenili samo bližino potujoče knjižnice. Lažja 

dostopnost do knjig je tudi cilj potujoče knjižnice, s katerim želi subjektom v krajih oddaljenih 

od mestnih središč, ponuditi kvaliteten stik s knjigami (Načrt dela, 2015). Kot prednost so 

anketiranci izpostavili tudi bogato izbiro knjig ter prijazne knjižničarje. V komentarju enega 

izmed anketirancev vidimo, kako pozitivna izkušnja s potujočo knjižnico vpliva na otroka in 

družinske obiske knjižnice (bodisi potujoče bodisi stacionarne).   

9.3.3. Mnenje strokovnih delavcev vrtca o dodatnem sodelovanju s potujočo knjižnico 

Kljub visokemu zadovoljstvu s sodelovanjem si strokovni delavci želijo še dodatnega 

sodelovanja. Vprašali smo jih, katere oblike sodelovanja si še želijo. Dobili smo naslednje 

odgovore (v oklepaju je navedeno število ponovitev odgovora): 
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– Obiski dvakrat v mesecu (4) 

– Ure pravljic za skupino otrok (10) 

– Obisk knjižničarke v skupino (predstavitev poklica, predstavitev knjižnice ter obnašanja 

v knjižnici) (7) 

– Poustvarjanje, npr. lutkovna predstava po zgodbi 

– Veliko otrok v mestnem vrtcu – pogostejši obiski, natančnejši razpored, kdaj knjižnico 

obišče katera skupina 

– Obisk pravljičarke, pesnika ipd. (3) 

– Predstavitev novih knjig, pravljic za otroke 

– Književna vzgoja (odnos do knjig) 

– Skupen projekt, povezava knjižnice in vrtca 

Strokovni delavci si dodatnega sodelovanja želijo. Največ anketirancev si želi uro pravljic za 

skupino otrok ter obiska knjižničarja v skupini. V Letnem poročilu (2014) je zapisano, da se 

omenjeni dejavnosti tudi že izvajata. Strokovni delavci bi najverjetneje z dano pobudo dosegli 

želeno, saj je v interesu knjižnice kot tudi vrtca, da otrokom omogočajo največ, kar lahko.   

V hipotezi številka 3 smo predvideli, da strokovni delavci sodelovanju pripisujejo pozitiven 

pomen. Hipotezo potrjujemo, saj je iz rezultatov razvidno, da vzgojitelji sodelujejo s potujočo 

knjižnico, si sodelovanja še želijo, so s sodelovanjem zadovoljni ter naštevajo veliko prednosti 

potujoče knjižnice.  

9.4. Sodelovanje staršev s knjižnico 

Družina je otrokovo okno v svet. Otroku nudi izkušnje in spoznanja. Kakovost pozitivnih 

izkušenj vpliva na otrokov razvoj. Izkušnje s knjigami v zgodnjem otroštvu imajo velik vpliv 

na razvoj pismenosti v poznem otroštvu ter kasneje v adolescenci (Knaflič, 2003a). L. 

Marjanovič Umek (2012) meni, da ima skupno branje pozitiven učinek na govor, zgodnjo ter 

kasnejšo pismenost. 

V raziskavi smo želeli pridobiti informacije o pogledu staršev na sodelovanje s knjižnicami. 

Najprej smo želeli ugotoviti, ali so starši včlanjeni v Lavričevo knjižnico in ali knjižnico 

obiskujejo z otroki. Starše smo vprašali o pogostosti obiskov ter dejavnostih, ki se jih v okviru 

knjižnice poslužujejo in udeležujejo.  
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9.4.1. Včlanjenost v knjižnico 

Graf 7: Članstvo staršev v knjižnici 

 

Večina staršev (93 %) je včlanjenih v Lavričevo knjižnico. Štirje (7 %) starši niso člani 

knjižnice. Takšen rezultat smo tudi pričakovali. 

9.4.2. Obiskovanje knjižnice z otrokom 

Graf 8: Obiskovanje knjižnice skupaj z otrokom 

 

V raziskavi smo ugotovili, da so starši včlanjeni v knjižnico. Iz grafa (graf 8) je razvidno, da 

dve tretjini staršev (66 %) knjižnico obiskuje z otrokom, tretjina (32 %) včasih ter zanemarljivo 

majhen delež staršev (2 %) knjižnice ne obiskuje z otrokom. Starši otrokom tako nudijo 
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izkušnje s knjigami, ki so pomembne v procesu opismenjevanja (Vonta, 2005). Z izposojo knjig 

zase ter branjem starši otroku predstavljajo model oz. zgled (Dolinšek - Bubnič, 1994). 

9.4.3. Pogostost obiskovanja knjižnice 

Graf 9: Pogostost obiskovanje knjižnice 

 

Otroci za usvojitev določene dejavnosti oz. razvitje navade potrebujejo ponavljajoče se 

dogodke. Tudi obiskovanje knjižnice je eden izmed njih. Večkrat kot bodo otroci s starši 

obiskali knjižnico, bolj si bodo izkušnjo zapomnili ter usvojili postopek izposoje ter namen 

knjižnice. V raziskavi smo zato vprašali starše kolikokrat mesečno obiščejo knjižnico, 

stacionarno ali potujočo. Prevladovala sta dva odgovora. Od 1-krat do3-krat mesečno knjižnico 

obišče 43 % staršev, medtem ko enkrat mesečno knjižnico obišče 42 % staršev. 9 % staršev 

knjižnico obišče med 3- in 5-krat, 6 % staršev pa več kot 5-krat.  

9.4.4. Obiskovanje potujoče knjižnice 

V vprašalniku za strokovne delavce, smo le-te spraševali po obiskovanju potujoče knjižnice. 

Želeli smo izvedeti, ali tudi starši obiskujejo potujočo knjižnico oz. katere enote Lavričeve 

knjižnice obiskujejo. Pojavilo se je šest kombinacij enot, ki jih predstavljamo v grafu 10. 
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Graf 10: Obiskovanje enot 

 

Največ anketirancev (18) obiskuje Osrednjo knjižnico v Ajdovščini ter ravno toliko (18) 

Osrednjo knjižnico in enoto Potujočo knjižnico. Naslednja najpogostejša kombinacija (7 

odgovorov), ki jo starši obiskujejo, je kombinacija Osrednje knjižnice Ajdovščina in Krajevne 

knjižnice Vipava. 6 anketirancev obiskuje tri enote knjižnice; Osrednjo v Ajdovščini, Krajevno 

v Vipavi ter Potujočo knjižnico. Trije (3) anketiranci obiskujejo zgolj enoto Potujoče knjižnice, 

eden (1) pa Krajevno knjižnico v Vipavi in Potujočo knjižnico.  

Iz rezultatov lahko razberemo, da anketiranci večkrat obiščejo stacionarne knjižnice kot 

potujočo knjižnico. To smo potrdili tudi z vprašanjem št. 5, kjer smo spraševali »Katero 

knjižnico z otrokom večkrat obiščete?« Rezultati so predstavljeni v grafu 11. 
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Graf 11: Pogostejše obiskovanje stacionarnih enot knjižnice ali enote potujoče knjižnic 

 

Večina (81 %) anketirancev pogosteje obišče stacionarne knjižnice, le manjši del (19 %) 

pogosteje obišče potujočo knjižnico. Razlogi, prikazani v nadaljevanju, so uvrščeni v kategorije 

glede na podobnost. V oklepaju smo navedli primere razlogov ter število razlogov, ki spadajo 

v izbrano kategorijo.  

Razlogi za pogostejši obisk stacionarne knjižnice: 

– Otroški kotiček (urejen otroški kotiček, kjer lahko listajo knjige; ker so v knjižnici 

prisotna igrala, da se otrok zamoti. Knjižne police so v višini otrok, da si lahko sami 

izberejo knjige) (13) 

– Urnik (dostopnost zaradi urnika, odprta 6 dni v tednu; obisk prilagodim sebi in 

svojemu času) (23) 

– Fond knjig (izbira je večja; največji izbor knjig, prijeten ambient, prijazni knjižničarji) 

(19) 

– Bližina doma, službe (ker je najbližja; služba v mestu) (12) 

– Dodatne dejavnosti (pogoste delavnice, prostor za otroke, predavanja za odrasle) (9) 

 

Razlogi za pogostejši obisk potujoče knjižnice: 

– Obisk v domačem kraju (pride v naš kraj, takoj po vrtcu; knjiga skoraj na dom; pride v 

vas, nam je najbližja; gremo lahko kar peš (postajališče v našem kraju); pride v vas, je 

zanimiva; ne stanujemo v mestu, zato je potujoča knjižnica bolj na dosegu) (10) 
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Prednosti, ki so jih anketiranci izpostavili v korist stacionarne knjižnice so urnik knjižnice, ki 

je odprta več dni v tednu navadno ves dan, izbira knjig oz. založenost knjižnice je anketirancem 

tudi zelo pomembna. Izpostavili so še urejenost knjižnice (knjižni kotički, kotiček za otroke, 

računalniki, čitalnica) ter dejavnosti, ki jih prireja knjižnica (ure pravljic, delavnice, predavanja 

za starše). Razlogi v prid potujoči knjižnici se večinoma nanašajo na sam prihod v kraj oz. 

bližino doma.  

Pred izvedbo raziskave smo predvidevali (hipoteza 4), da so starši včlanjeni v javno (Lavričevo) 

knjižnico ter obiskujejo tako stacionarno kot tudi potujočo knjižnico. Hipotezo sprejemam, saj 

so starši v večini včlanjeni v knjižnico, v kombinacijah enot, ki jih obiskujejo, pa se pogosto 

pojavlja tudi potujoča knjižnica.  

9.4.5. Dejavnosti in aktivnosti, ki se jih starši udeležujejo oz. poslužujejo 

Izposoja gradiva je navadno primarno opravilo, ko obiščemo knjižnico. V raziskavi nas je 

zanimalo, katerih dejavnosti se starši še udeležujejo in poslužujejo. Zbrali smo dejavnosti oz. 

storitve, ki jih nudita stacionarna in potujoča knjižnica ter starše prosili, da označijo tiste, 

katerih se poslužujejo. Rezultati so predstavljeni v grafu 12. 

Graf 12: Dejavnosti, ki se jih starši udeležujejo/poslužujejo 

 

Pričakovano so starši kot najpogostejšo dejavnost izbrali izposojo gradiva v stacionarni 

knjižnici (49). Na drugem mestu sledi izposoja gradiva v potujoči knjižnici (28). Rezultata se 

ujemata z rezultati v grafu 11, kjer smo starše povprašali, katero knjižnico obiščejo pogosteje. 
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Na tretjem mestu po številu odgovorov (26) je igra z didaktičnimi igračami v mladinskem 

oddelku stacionarne knjižnice. Igro so starši navedli tudi kot prednost stacionarne knjižnice. 

Kot smo spoznali v teoretičnem delu, lahko tudi igrače na mladinskih oddelkih veliko 

pripomorejo k pozitivni izkušnji s knjižnico, sploh v mlajšem obdobju.  

Najpogostejšim dejavnostim sledi ura pravljic v stacionarni knjižnici (14) ter udeležba na 

predstavah, delavnicah za otroke (12). Enako število glasov imata uporaba čitalnice (9) ter 

udeležba na predavanjih, predstavitvah knjig za odrasle (9). Najmanj (1) se starši poslužujejo 

ure pravljic v potujoči knjižnici, saj le-ta ni organizirana v vseh obiskanih krajih. 

Starši sodelujejo s knjižnico. So aktivni obiskovalci, udeležijo se ur pravljic, delavnic, 

predavanj. Hipotezo št. 5 lahko potrdimo, saj so pogledi staršev v večini pozitivni. 

9.5. Pogledi staršev in strokovnih delavcev na sodelovanje s knjižnico 

V raziskavi so nas zanimali pogledi staršev ter strokovnih delavcev na sodelovanje s knjižnico. 

Obojim smo postavili isto vprašanje ter jih spraševali po strinjanju s sledečimi trditvami: 

Obiskovanje knjižnice ter aktivno članstvo spodbujata otrokov bralni in govorni razvoj otroka; 

Obiski vrtca v (potujočo) knjižnico, spodbujajo tudi družinsko branje; Knjižnica otroka uči 

pozitivnega odnosa do knjige; Knjižničarji pripomorejo k spodbujanju jezikovnih zmožnosti 

vašega otroka; Otrok naj si v knjižnici gradivo izbere sam; Prav je, da vse knjige, ki si jih 

izposodimo tudi preberemo oz. prelistamo; Obiski (potujoče) knjižnice spodbujajo zanimanje 

za branje pri otrocih; Ob izposoji otroške literature si literaturo izposodim tudi zase ter ostale 

odrasle (člane družine); Potujoča knjižnica je pomemben dejavnik pri knjižni vzgoji, vzgojite 

»h knjigi za knjigo«. Anketiranci so imeli na voljo petstopenjsko lestvico strinjanja, in sicer 

popolnoma se strinjam, strinjam se, ne morem se odločiti, ne strinjam ter sploh se ne strinjam.  

V nadaljevanju predstavljamo primerjavo rezultatov, za vsako trditev posebej. Rezultati so 

predstavljeni v odstotkih, zaradi neenakega numerusa vzorca. 
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Obiskovanje knjižnice ter aktivno članstvo spodbujata bralni in govorni razvoj otroka 

Graf 13: Strinjanje s trditvijo: Obiskovanje knjižnice ter aktivno članstvo spodbujata bralni in govorni 

razvoj otroka 

 

Večina staršev (66 %) kot tudi večina strokovnih delavcev (65 %) se s trditvijo popolnoma 

strinja. Tretjina strokovnih delavcev (33 %) se s trditvijo strinja, 7 % strokovnih delavcev se ne 

more odločiti, 2 % pa se s trditvijo, da obiskovanje knjižnice ter aktivno članstvo otroka 

spodbujata bralni in govorni razvoj otroka, ne strinja. Preostanek staršev (25 %) se s trditvijo 

strinja, manjši delež (2 %) pa se o trditvi ne more odločiti. Najmanjšega strinjanja (sploh se ne 

strinjam) anketiranci niso izrazili.   

Kot razberemo iz grafa (graf 12) je pogled obeh skupin anketirancev zelo podoben. Oboji se v 

večini popolnoma strinjajo, da obiskovanje knjižnice vpliva na otrokov bralni in govorni razvoj. 

Z obiskovanjem knjižnice je otrok izpostavljen literaturi. Izpostavljenost literaturi v 

predšolskem obdobju pa po rezultatih raziskave avtorjev Mol in Bus (2011, v Marjanovič 

Umek, 2012) povečuje otrokovo govorno kompetentnost ter bralni razvoj, ki vpliva na nadaljnje 

poseganje po literaturi. Obiskovanje knjižnice je tudi v Smernicah za knjižnične usluge za 

predšolske otroke navedeno kot odskočna deska pri opismenjevanju ter zgodnja socializacijska 

izkušnja, ki pri otroku razvija odnos do knjige (Guidelines, 2007).  
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Obiski vrtca v (potujočo) knjižnico spodbujajo tudi družinsko branje 

Graf 14: Strinjanje s trditvijo: Obiski vrtca v (potujočo) knjižnico spodbujajo tudi družinsko branje 

 

Večina strokovnih delavcev (43 %) se s trditvijo, da obiski vrtčevske skupine v knjižnico (javno 

ali potujočo) vplivajo na družinsko branje, popolnoma strinja. Srednji delež (28 %) anketiranih 

strokovnih delavcev se s tem strinja, 22 % se jih o strinjanju ne more odločiti, 7 % pa se jih s 

trditvijo ne strinja. Rezultati med anketiranimi starši so podobni. Večina staršev (54 %) se s 

trditvijo popolnoma strinja, 35 % se jih strinja, zgolj 5 % se jih ne more odločiti, 4 % staršev se 

ne strinjajo, 2 % staršev pa se sploh ne strinjata.  

Večinski delež odgovorov staršev in strokovnih delavcev se ujema. Oboji se s trditvijo strinjajo, 

kar se ujema tudi s spoznanji v teoretičnem delu. T. Jamnik (2009) piše, da je posredni cilj 

spodbujanja branja otrok, tudi spodbujanje branja odraslih. Vzgojitelji in knjižničarji z 

različnimi bralnimi projekti (npr. Predšolska bralna značka, Knjigobube, Ciciklub idr.) 

družinam ponudijo možnost, da se srečajo ob knjigi ter kakovostno preživijo prosti čas. Ker se 

otroci v knjižnicah srečajo z različnimi knjigami, ki jih navdušijo, to navdušenje prinesejo 

domov ter skušajo starše pripraviti za obiske v knjižnici. S tem se zopet vzpostavi krog 

spodbujanja družinskega branja.   
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Knjižnica otroke uči pozitivnega odnosa do knjige 

Graf 15: Strinjanje s trditvijo: Knjižnica otroke uči pozitivnega odnosa do knjige 

 

Knjižnica s svojim delovanjem skrbi za možnost dostopa do virov informacij ter hkrati skrbi za 

uporabnike le teh. Skrb knjižničarjev je tudi pridobitev novih bralcev. V ta namen knjižnice oz. 

knjižničarji organizirajo razne bibliopedagoške dejavnosti, s katerimi želijo uporabnike 

navdušiti za branje. Preko omenjenih dejavnosti otroci usvajajo tudi ravnanje s knjigo. Že 

majhnim otrokom je pomembno predstaviti knjigo kot skupno lastnino, s katero moramo 

spoštljivo ravnati ter jo ob ustreznem času tudi vrniti v knjižnico (Gujtman, 2005). 

V raziskavi smo želeli izvedeti, kaj o trditvi, da knjižnica otroke uči pozitivnega odnosa do 

knjige, menijo starši in strokovni delavci. Kot je prikazano v grafu (graf 14) se vsi anketiranci 

s trditvijo strinjajo. Večinski delež staršev (86 %) se s trditvijo popolnoma strinja, 12 % staršev 

se strinja, 2 % staršev pa se o trditvi ne moreta odločiti. Prav tako se večinski delež strokovnih 

delavcev (78 %) popolnoma strinja s trditvijo, preostali (22 %) pa se strinjajo. Pozitiven odnos 

do knjižnice so strokovni delavci pokazali že s sodelovanjem s potujočo knjižnico, saj v večini 

z njo sodelujejo, najverjetneje tudi zaradi takšnih prepričanj kot je bilo v omenjeni trditvi.  
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Knjižničarji pripomorejo k spodbujanju jezikovnih zmožnosti vašega otroka 

Graf 16: Strinjanje s trditvijo: Knjižničarji pripomorejo k spodbujanju jezikovnih zmožnosti vašega 

otroka 

 

Jezikovna zmožnost je zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih 

situacijah ter za različne potrebe. Vključuje slovnično in sporazumevalno-pragmatično 

zmožnost (govorjenje, poslušanje, branje in pisanje) (Kranjc, 2011). Anketirance smo 

povprašali o strinjanju s trditvijo, da knjižničarji pripomorejo k spodbujanju razvoja jezikovne 

zmožnosti otrok. Iz grafa (graf 15) je razvidno, da se s trditvijo popolnoma strinja 41 % 

strokovnih delavcev ter 21 % staršev. Razlika med enimi in drugimi je kar velika, kar lahko 

pripišemo strokovni podkovanosti strokovnih delavcev, npr. o tem, kaj sploh jezikovna 

zmožnost je. S trditvijo se strinja 37 % strokovnih delavcev ter nekaj več (46 %) staršev. Delež 

staršev, ki se o trditvi ne morejo odločiti, je večji (24 %) kot delež strokovnih delavcev (15 %). 

S trditvijo se ne strinja 7 % staršev in enak delež strokovnih delavcev. 2 % staršev pa se s 

podano trditvijo sploh ne strinjata.  

Splošno gledano so se anketiranci s trditvijo v večini strinjali. V teoretičnem delu smo že 

spoznali vlogo mladinskega knjižničarja. Ta je zadolžen za spodbujanje branja, s svetovalnim 

delom vpliva na razvoj bralnih navad, literarni okus, otroku pomaga pri izbiri primerne knjige. 

S poznavanjem razvoja otroka knjižničar otroku nudi, kar je zanj primerno ter ga tako ne 

odvrača od knjig, ampak spodbuja njegove jezikovne zmožnosti (Mlakar, 2003).  
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Otrok naj si v knjižnici gradivo izbere sam 

Graf 17: Otrok naj si v knjižnici gradivo izbere sam 

 

Starše in strokovne delavce smo povprašali o izbiri knjig v knjižnici. Podali smo trditev: Otrok 

naj si v knjižnici gradivo izbere sam. S trditvijo se je popolnoma strinjalo 39 % staršev in 20 % 

strokovnih delavcev. Večji del strokovnih delavcev (50 %) se je s trditvijo strinjal. S trditvijo 

se je strinjalo 39 % staršev. O trditvi se ni odločilo 26 % strokovnih delavcev ter 18 % staršev. 

4 % staršev ter 4 % strokovnih delavcev pa se s trditvijo niso strinjali.  

Za svetovanje otrokom je v knjižnici zadolžen mladinski knjižničar. Mnogi avtorji (npr. 

Adamoski, Medved, Mlakar, Jamnik) poudarjajo, da je potrebno prepoznati potrebe otroka in 

otroka usmerjati. Iz tega lahko sklepamo, da moramo otroku omogočiti lastno izbiro knjig, 

vendar naj bo ta omejena na njemu primerno gradivo, da otroka ne odvrnemo od branja ter 

poseganja po literaturi (Mlakar, 2003). Pri tem so strokovni delavci bolj kompetentni od staršev, 

saj so profesionalni posredniki literature.  
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Prav je, da vse knjige, ki si jih izposodimo tudi preberemo oz. prelistamo 

Graf 18: Strinjanje s trditvijo: Prav je, da vse knjige, ki si jih izposodimo tudi preberemo oz. 

prelistamo 

 

Zanimalo nas je mnenje anketirancev o tem, da naj vsem knjigam, ki si jih izposodimo, 

namenimo pozornost. 65 % staršev se je z izjavo popolnoma strinjalo, ravno tako polovica 

anketiranih strokovnih delavcev (50 %). Ostali strokovni delavci so se nekateri strinjali (35 %), 

11 % strokovnih delavcev je izbralo odgovor ne morem se odločiti, 4 % pa se niso strinjali. 

Večina staršev se je popolnoma strinjala z izjavo, 28 % se jih je strinjalo, 7 % pa se o izjavi ni 

moglo odločiti.  

Ob preučevanju literature konkretne vsebine, povezane s to izjavo, nismo zasledili. Avtorji (npr. 

Jamnik, Kordigel) pa poudarjajo vlogo odraslega pri stiku s knjigami, saj je odrasli tisti, ki 

otroku pokaže odnos do knjige.  
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Obiski (potujoče) knjižnice spodbujajo zanimanje za branje pri otrocih 

Graf 19: Strinjanje s trditvijo: Obiski (potujoče) knjižnice spodbujajo zanimanje za branje pri otrocih 

 

Zakon o knjižnicah (2001, 16. člen) pravi, da morajo knjižnice izvajati bibliopedagoške 

dejavnosti, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture. Bralne navade knjižničarji na različne 

načine spodbujajo že v predšolskem obdobju. I. Mlakar (2003) meni, da sta najpogostejša 

načina spodbujanja branja knjižnice v navezavi z vrtcem obisk vrtca v knjižnici ter obisk 

knjižničarja v vrtcu.  

V raziskavi nas je zanimalo, kaj menijo anketiranci o trditvi »Obiski (potujoče) knjižnice 

spodbujajo zanimanje za branje pri otrocih«. Iz grafa (graf 18) vidimo, da se 67 % staršev s 

trditvijo popolnoma strinja, 44 % se jih strinja, 2 % anketiranih staršev se ne moreta odločiti, 2 

% pa se z izjava ne strinjata. Približno polovica (52 %) strokovnih delavcev se z izjavo 

popolnoma strinja, 44 % se jih strinja, 4 % pa so izbrali možnost 3 (ne morem se odločiti). Iz 

rezultatov vidimo, da je mnenje staršev in strokovnih delavcev podobno, pri čemer je odstotek 

staršev, ki se popolnoma strinjajo z izjavo, večji kot odstotek strokovnih delavcev.  
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Ob izposoji otroške literature si literaturo izposodimo tudi zase ter ostale odrasle (družinske 

člane). 

Graf 20: Strinjanje s trditvijo: Ob izposoji otroške literature si literaturo izposodimo tudi zase ter 

ostale odrasle (družinske člane) 

 

Starši so otrokovi prvi vzorniki. S tem ko si v knjižnici sami izposodijo gradivo, otroku 

ponudijo model, po katerem se lahko ravna. Zanimalo nas je, ali si starši ter strokovni delavci 

ob izposoji gradiva za otroke tudi sami izposodijo gradivo. Postavili smo trditev. Z njo se je 

popolnoma strinjalo 40 % staršev ter 41 % strokovnih delavcev. 40 % staršev in 30 % 

strokovnih delavcev se je s trditvijo strinjalo, 20 % strokovnih delavcev se ni odločilo, ravno 

tako 5 % staršev. S trditvijo se ni strinjalo 10 % staršev ter 7 % strokovnih delavcev. 5 % staršev 

ter 2 % anketiranih strokovnih delavcev se s trditvijo sploh ni strinjalo.  

Kot je prikazano v grafu (graf 19) se največja razlika pojavi pri oceni 3. Predvidevamo, da je 

to zaradi same narave obiska, saj strokovni delavci obiščejo knjižnico s celotno skupino oz. 

delom otrok ter prednostno izbirajo literaturo za otroke.  
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Potujoča knjižnica je pomemben dejavnik pri knjižni vzgoji, vzgoji "h knjigi za knjigo" 

Graf 21: Strinjanje s trditvijo: Potujoča knjižnica je pomemben dejavnik pri knjižni vzgoji, vzgoji "h 

knjigi za knjigo" 

 

Kot zadnjo trditev smo anketirance spraševali po vlogi potujoče knjižnice pri knjižni vzgoji. 

Rezultati strinjanja s trditvijo so predstavljeni v grafu 21. Popolnoma se s trditvijo »Potujoča 

knjižnica je pomemben dejavnik pri knjižni vzgoji, vzgoji "h knjigi za knjigo"« strinja 59 % 

strokovnih delavcev ter 42 % staršev. 39 % strokovnih delavcev se s trditvijo strinja, ravno tako 

37 % staršev. 2 % strokovnih delavcev se o trditvi ne moreta odločiti. Odstotek staršev, ki se 

niso odločili, je visok, in sicer kar 19 %. Preostali del staršev (2 %) se s trditvijo sploh ne strinja. 

Razlike, ki so se pojavile med starši in strokovnimi delavci, lahko pojasnimo. Strokovni delavci, 

zajeti v raziskavi, imajo potujočo knjižnico kot edino možnost sodelovanja s knjižnico, saj so 

stacionarne knjižnice bolj oddaljene. Starši se, kot smo že ugotovili (graf 11) bolj poslužujejo 

stacionarnih knjižnic ter jim tako najverjetneje pripisujejo pomembnejšo vlogo kot potujoči 

knjižnici.  

Starši sodelujejo s knjižnico. So aktivni obiskovalci, udeležijo se ur pravljic, delavnic, 

predavanj. Hipotezo št. 5 lahko potrdimo, saj so pogledi staršev v večini pozitivni. Starši se 

strinjajo s trditvijo, da knjižnica otroka uči pozitivnega odnosa do knjige, da knjižničarji 

pripomorejo k spodbujanju jezikovne kompetenc otroka. Prav tako se strinjajo, da sami obiski 

knjižnice spodbujajo branje pri otrocih.  
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ZAKLJUČEK 

Z diplomsko nalogo smo želeli obravnavati poglede strokovnih delavcev Otroškega vrtca 

Ajdovščina na sodelovanje s Potujočo knjižnico ter poglede staršev na sodelovanje s knjižnico 

(javno in potujočo).  

Živimo v času, ko velja nenapisano pravilo, da otroku nudimo največ, kar lahko. Včasih je to v 

otrokovo dobro, včasih pa vodi v razvajenost in podobne »težave« današnjega časa. 

Vzgojiteljeva naloga je, da otroku omogoča aktivno participacijo v okolju ter ga k njej spodbuja. 

Načelo sodelovanja, zapisano v Beli knjigi (2011), vzgojitelja vodi k sodelovanju (načrtovanje 

in izvajanje dejavnosti) z različnimi institucijami ter posamezniki iz okolja ter tako bogatenju 

ponudbe vrtca.  

Knjižnica je ena izmed vzgojno izobraževalnih institucij, s katero vrtec sodeluje. Velikokrat so 

vrtci oddaljeni od mestnih središč oz. knjižnic. Potujoča knjižnica je tako »rešilna bilka« tistim 

vrtcem, ki imajo do stacionarnih, javnih knjižnic otežen dostop. Kljub temu da je potujoča 

knjižnica majhna, ima manjši fond gradiva in so obiski redkejši, je lahko pomemben dejavnik 

pri knjižni vzgoji otrok.  

Strokovni delavci Otroškega vrtca Ajdovščina so v raziskavi pokazali, da v večini primerov (89 

%) s potujočo knjižnico sodelujejo. Vrtci (skupine), ki se nahajajo na ruralnih območjih, 

potujočo knjižnico obiščejo ob vsakem njenem obisku, medtem ko vrtci na urbanih območjih 

knjižnico v večini (70 %) obiščejo vsakič, ostali pa nekajkrat letno. Tako otrokom zagotavljajo 

zgodnji stik s knjigo, ki je po mnenju T. Vonta (2005) ključen za kasnejše opismenjevanje. 

Otrok se ob stiku s knjigo sprva uči rokovanja z njo, orientacije v knjigi, sestave knjige 

(besedilo, ilustracije) ter kasneje samih črk, besed.   

Vzgoja ob knjigi strmi k razvoju in bogatenju govora in mišljenja, otroku nudi informacije iz 

raznih področij, podaja večplastna sporočila ter otroku omogoča individualizacijo (Jamnik, 

1999). Starši kot otrokovi primarni vzgojitelji se pomena knjižnice zavedajo. 66 % staršev se 

je namreč popolnoma strinjalo s trditvijo, da obiskovanje knjižnice ter aktivno članstvo 

spodbujata bralni in govorni razvoj otrok. Preostali starši so se s trditvijo strinjali, nihče pa se s 

trditvijo ni strinjal. Da starši knjižnico razumejo kot partnerja pri vzgoji, so pokazali tudi s 

članstvom. V vzorcu staršev, zajetih v raziskavi, je 93 % takih, ki so v knjižnico včlanjeni. 

Starši se poleg izposoje knjig udeležujejo še delavnic za otroke, predstav in ur pravljic. Otrokom 

ob obisku knjižnic omogočajo igro z didaktičnimi igračami na mladinskem oddelku knjižnice 
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ter jim tako zagotavljajo prijetno pozitivno izkušnjo, ki se otroku že v zgodnjih letih zakorenini 

kot ponavljajoč se vzorec.  

V raziskavi smo ugotovili, da starši več sodelujejo s stacionarnimi knjižnicami zaradi praktičnih 

razlogov (služba v mestu, obisk na poti, večji knjižni fond, več izbire, urnik itn.) kot pa s 

potujočo knjižnico. Strokovni delavci se sodelovanja s potujočo knjižnico poslužujejo redno. 

Njihovo mnenje o tem, da je potujoča knjižnica pomemben dejavnik pri knjižni vzgoji je zelo 

pozitivno. 59 % anketiranih strokovnih delavcev se s trditvijo popolnoma strinja, 39 % pa 

strinja. Kot prednost potujoč knjižnice so strokovni delavci izpostavili predvsem bližino, 

dostopnost, saj pripelje tik pred vrtec. Izpostavili so tudi možnost izbire gradiva, bolj osebni 

stik s knjižničarji ter razvijanje rutine (obisk knjižnice, izposoja knjig, branje v vrtcu, vračanje 

knjig). 

Strokovni delavci in starši, ki smo jih zajeli v raziskavi, imajo v njihovem okolju možnost 

sodelovanja s knjižnico bodisi potujočo bodisi stacionarno. Njihova naloga je, da otroku 

možnost omogočajo, mu stik s knjigo nudijo ter so mu ob tem vzor. Odrasli in otroci ob knjigi 

preživijo skupen čas ter si ob »igri«, kar je sprva branje knjig za otroke, delijo prijetne občutke 

in tako zadovoljujejo potrebe po navezanosti, ljubezni ter varnosti.  
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PRILOGI 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za strokovne delavce 

Priloga 2: Anketni vprašalnik za starše 



 

 

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik za strokovne delavce 

 

Spoštovani, 

sem Anja Kobal, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. V svojem 

diplomskem delu z naslovom Pogledi staršev in strokovnih delavcev vrtca na sodelovanje s 

potujočo knjižnico, želim ugotoviti, kako strokovni delavci Otroškega vrtca Ajdovščina 

sodelujejo s Potujočo knjižnico Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Ker lahko najbolj konkretne 

rezultate dobim ravno z vašimi odgovori, Vas naprošam, da rešite sledeči anketni vprašalnik.  

Vprašalnik je anonimen, rezultati pridobljeni z raziskavo pa bodo uporabljene zgolj za potrebe 

diplomske naloge.  

Zahvaljujem se Vam za vašo iskrenost in pripravljenost za sodelovanje ter Vas lepo 

pozdravljam. 

Anja Kobal 

SPOL: M/Ž 

DELOVNA DOBA:  manj kot 5 let         od 5 do 10 let          od 10 do 15 let    15 let in več 

STAROSTNO OBDOBJE OTROK V VAŠI SKUPINI:    

 prvo starostno obdobje           drugo starostno obdobje          kombiniran oddelek 

DELOVNO MESTO:   vzgojitelj predšolskih otrok       pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok 

VRTEC SE NAHAJA:    v mestu            na vasi     

1. Ali sodelujete s Potujočo knjižnico? Obkrožite. 

DA/NE 

V primeru, da ste odgovorili z NE, prosim navedite razloge zakaj ne sodelujete.   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Kako pogosto sodelujete s Potujočo knjižnico? Obkrožite. 

a. S Potujočo knjižnico sodelujemo vsakič, ko pride v kraj (enkrat mesečno). 

b. S Potujočo knjižnico sodelujemo več kot enkrat mesečno. 

c. S Potujočo knjižnico sodelujemo občasno (5–7 obiskov letno). 



 

 

d. S Potujočo knjižnico sodelujemo občasno (3–5 obiskov letno). 

e. S Potujočo knjižnico sodelujemo redko (1–3 obiske letno). 

f. S Potujočo knjižnico ne sodelujemo.  

 

3. Na kakšne načine sodelujete s Potujočo knjižnico? Obkrožite DA oz. NE pri vsakem 

načinu. 

Način sodelovanja DA NE 

1. Skupinski obiski Potujoče knjižnice DA NE 

2. Udeležba na urah pravljic v Potujoči 

knjižnici 

DA NE 

3. Obisk knjižničarke v skupini DA NE 

4. Sodelovanje pri izbiri gradiva       DA NE 

5. Sodelovanje pri projektih za spodbujanje 

branja (Bralni palček, Knjigobube ipd.) 

DA NE 

6. Pomoč pri izbiri strokovne literature DA NE 

7. Obisk vzgojitelja oz. pomočnika 

vzgojitelja v potujoči knjižnici (namesto 

celotne skupine) 

DA NE 

 

4. Kako poteka obisk Potujoče knjižnice v vaši skupini? Za naslednje primere označite 

(X), kako pogosto se pri vas pojavljajo. 

 Vedno Skoraj 

vedno 

Občasno Nikoli 

Knjižnico obišče celotna skupina otrok.     

Pred obiskom Potujoče knjižnice se z 

otroki pogovorimo o knjižnici ter 

vedenju v knjižnici. 

    

Pred obiskom knjižnice se dogovorimo, 

kaj si bomo izposodili (npr. tematiko, 

vrsto knjig) 

    

V knjižnici otroci listajo, prebirajo 

knjige 

    

V knjižnici otroci prisluhnejo 

knjižničarjem (branje pravljice, 

pripovedovanje, predstavitev knjižnice) 

    



 

 

Otroci v knjižnici ustvarjajo oz. 

poustvarjajo določeno vsebino (s 

petjem, igranjem, likovnim izražanjem) 

    

 

Ali obiski Potujoče knjižnice v vaši skupini potekajo kako drugače? Prosim Vas, da to 

navedete. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Preberite naslednje trditve. Pri vsaki trditvi obkrožite strinjanje oz. nestrinjanje z 

njo. Pri tem velja: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – ne morem se odločiti, 

4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam. 

Obiskovanje knjižnice ter aktivno članstvo 

spodbujata bralni in govorni razvoj otroka. 

1 2 3 4 5 

Obiski vrtca v (potujočo) knjižnico, 

spodbujajo tudi družinsko branje. 

1 2 3 4 5 

Knjižnica otroka uči pozitivnega odnosa do 

knjige. 

1 2 3 4 5 

Knjižničarji pripomorejo k spodbujanju 

jezikovnih zmožnosti vašega otroka. 

1 2 3 4 5 

Otrok naj si v knjižnici gradivo izbere sam. 1 2 3 4 5 

Prav je, da vse knjige, ki si jih izposodimo tudi 

preberemo oz. prelistamo. 

1 2 3 4 5 

Obiski (potujoče) knjižnice spodbujajo 

zanimanje za branje pri otrocih. 

1 2 3 4 5 

Ob izposoji otroške literature si literaturo 

izposodim tudi zase ter ostale odrasle (člane 

družine). 

1 2 3 4 5 

Potujoča knjižnica je pomemben dejavnik pri 

knjižni vzgoji, vzgoji »h knjigi za knjigo«. 

1 2 3 4 5 

 

  



 

 

6. Navedite glavne prednosti sodelovanja s Potujočo knjižnico. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Na ocenjevalni lestvici od 1–5 označite, kako ste zadovoljni s sodelovanjem s Potujočo 

knjižnico. Pri tem velja, da 1 pomeni nezadovoljni, 5 pa zelo zadovoljni. 

                                                                                                                      

      1                                                       3                                                   5 

 

8. Česa si pri sodelovanju s Potujočo knjižnico še želite? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Če mi želite še kaj sporočiti, prosim, napišite. Vesela bom vašega komentarja, mnenja … 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Hvala za sodelovanje 

 

  



 

 

PRILOGA 2: Anketni vprašalnik za starše 

Spoštovani, 

sem Anja Kobal, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. V svojem 

diplomskem delu z naslovom Pogledi staršev in strokovnih delavcev vrtca na sodelovanje s 

potujočo knjižnico želim ugotoviti, kako starši sodelujete s potujočo ter javno knjižnico, kakšno 

je vaše mnenje o sodelovanju ter o knjižnici kot »sovzgojitelju« za razvoj pismenosti vaših 

otrok. Ker lahko najbolj konkretne rezultate dobim ravno z vašimi odgovori, Vas naprošam, da 

rešite sledeči anketni vprašalnik. 

Vprašalnik je anonimen, rezultati pridobljeni z raziskavo pa bodo uporabljene zgolj za potrebe 

diplomske naloge. Izpolnjene vprašalnike vrnite vzgojiteljici vašega otroka. 

Zahvaljujem se Vam za vašo iskrenost in pripravljenost za sodelovanje ter Vas lepo 

pozdravljam. 

Anja Kobal 

SPOL: M/Ž 

STAROST VAŠEGA OTROKA/OTROK, KI OBISKUJE VRTEC:__________________ 

1. Ali ste včlanjeni v Lavričevo knjižnico Ajdovščina? Ustrezno obkrožite. 

DA/NE 

 

2. Katere enote Lavričeve knjižnice obiskujete? Obkrožite. Možnih je več odgovorov. 

a. Osrednjo knjižnico Ajdovščina 

b. Krajevno knjižnico Vipava 

c. Potujočo knjižnico 

d. Krajevno knjižnico Podnanos 

e. Izposojevališče Dobravlje 

3. Kolikokrat mesečno obiščete knjižnico (bodisi stacionarno ali potujočo)? 

a. Enkrat 

b. 1–3-krat 

c. 3–5-krat 

d. Več kot 5-krat 

 

 



 

 

4. Ali knjižnico obiskujete skupaj z otrokom/otroki? Obkroži.  

a. Da 

b. Ne 

c. Včasih 

 

5. Katero knjižnico z otrokom večkrat obiščete? Obkroži. 

a. Stacionarne knjižnice (Ajdovščina, Vipava idr.) 

b. Potujočo knjižnico 

Zakaj ravno to knjižnico? Katere so po vašem mnenju prednosti izbrane knjižnice? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Katerih dejavnosti, ki jih nudi knjižnica, se poslužujete. Ustrezno označite z X. 

Dejavnost DA NE 

Izposoja gradiva v stacionarni knjižnici   

Izposoja gradiva v potujoči knjižnici   

Uporaba čitalnice   

Ure pravljic v stacionarnih knjižnicah   

Ura pravljic v potujoči knjižnici   

Igra z didaktičnimi igračami na mladinskem 

oddelku v stacionarni knjižnici 

  

Udeležba na predavanjih, predstavitvah knjig 

za odrasle 

  

Udeležba na predstavah, delavnicah za otroke   

 

 

 

 

 

 



 

 

7. V tabeli so podane izjave. Pri vsaki izjavi označite koliko se z njo strinjate oz. ne 

strinjate. Pri tem velja: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – ne morem se 

odločiti, 4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam. 

Obiskovanje knjižnice ter aktivno članstvo 

spodbujata bralni in govorni razvoj otroka. 

1 2 3 4 5 

Obiski vrtca v (potujočo) knjižnico, 

spodbujajo tudi družinsko branje. 

1 2 3 4 5 

Knjižnica otroka uči pozitivnega odnosa do 

knjige. 

1 2 3 4 5 

Knjižničarji pripomorejo k spodbujanju 

jezikovnih zmožnosti vašega otroka. 

1 2 3 4 5 

Otrok naj si v knjižnici gradivo izbere sam. 1 2 3 4 5 

Prav je, da vse knjige, ki si jih izposodimo tudi 

preberemo oz. prelistamo. 

1 2 3 4 5 

Obiski (potujoče) knjižnice spodbujajo 

zanimanje za branje pri otrocih. 

1 2 3 4 5 

Ob izposoji otroške literature si literaturo 

izposodim tudi zase ter ostale odrasle (člane 

družine). 

1 2 3 4 5 

Potujoča knjižnica je pomemben dejavnik pri 

knjižni vzgoji, vzgoji »h knjigi za knjigo«. 

1 2 3 4 5 

 

 

Če mi želite še kaj sporočiti, prosim, napišite. Vesela bom vašega komentarja, mnenja … 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hvala za sodelovanje 

 


