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Povratne
informacije
uporabnikov so
že med epidemijo
in po vrnitvi na
delovna mesta
potrdile, da je
bilo delo kljub
nepripravljenosti
in spontanosti
pri vseh začetnih
ovirah opravljeno
dobro.

Marca 2020 smo zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 morali tudi zaposleni
v osnovnih šolah spremeniti način dela. Pouk na daljavo je zahteval
spremembe pri vseh strokovnih delavcih, tudi pri delu šolskega knjižničarja
in šolske knjižnice.

V

irtualnih informacij je bilo
naenkrat ogromno in preveč.
Ker so osnovne naloge
šolske knjižnice po Manifestu
šolskih knjižnic (2015) podpiranje
in pospeševanje vzgojnoizobraževalnih ciljev, opisanih v
poslanstvu šole in učnem načrtu:
razvijanje in vzdrževanje navade
in veselja do branja, učenja in
uporabe knjižnic; podpiranje vseh
učencev pri učenju in praktični
uporabi spretnosti ocenjevanja in
uporabe informacij, ne glede na
obliko, format ali medij, vključno
z občutljivostjo za različne oblike
komuniciranja v skupnosti;
zagotavljanje dostopa do lokalnih,
regionalnih, nacionalnih in
globalnih virov ter ustvarjanje
priložnosti, ki izpostavljajo učence
različnim idejam, izkušnjam in
mnenjem; delo z učenci, učitelji,
upravitelji in starši, da bi dosegli
poslanstvo šole; pospeševanje
branja in zagotavljanje virov ter
storitev šolske knjižnice vsej
skupnosti in širše, se je šolska
knjižničarka OŠ Komenda Moste
odločila obstoječo spletno stran
šolske knjižnice OŠ Komenda
Moste obogatiti z novimi in
aktualnimi vsebinami v novem
zavihku Virtualno.

V Manifestu (2015) je zapisano tudi, da
šolska knjižnica opravlja zgoraj naštete naloge
»… z izbiranjem in pridobivanjem virov, z
zagotavljanjem �zičnega in intelektualnega
dostopa do primernih virov informacij …«,
zato je med poukom na daljavo spletna stran
šolske knjižnice zaživela v drugačni vlogi, kot jo
je imela do takrat. Tudi v Smernicah za šolske
knjižnice je zapisano, da se storitve šolske
knjižnice »lahko izvajajo v prostorih šolske
knjižnice ali zunaj teh prostorov. Zagotavljanje
storitev ob uporabi informacijskokomunikacijske tehnologije (IKT) ponuja
priložnosti za razširitev dosega knjižnice na vsa
področja v šoli in doma. Močna infrastruktura
informacijske tehnologije, povezana v mrežo,
omogoča dostop do zbirk, virov skupnosti in
ohranjanje digitalnih zbirk ter tudi do orodij
za izvedbo, poizvedovanj na osnovi raziskav
ter ustvarjanje, predstavitev in delitev znanja«
(IFLA – smernice za šolske knjižnice, 2015).
Knjižničarka je med epidemijo virusa SARSCoV-2 v okviru dela od doma s svojimi uporabniki sodelovala na spletni strani šolske knjižnice,
saj je virtualne vsebine pripravljala in delila z
uporabniki. Zavihek Virtualno je vsakodnevno
urejala in posodabljala njegove vsebine. Sproti
je na daljavo sledila vsebinam in različnim
informacijam, koristnim za vse uporabnike šolske
knjižnice, jih prebirala, zbirala in objavljala.
Nove vsebine so bile na obstoječi spletni strani
šolske knjižnice objavljene pod enim zavihkom
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Spustni meni zavihka Virtualno (vir: http://solskaknjiznicaoskomendamoste.
splet.arnes.si/, dne 8. 8. 2020 ob 7.40)

na več podstraneh kot zbirniki
povezav do podatkovnih baz, spletnih
strani in do posameznih prispevkov.
Aktualne vsebine so bile še vedno
redno objavljane in so uporabnikom
– učiteljem in učencem – pomagale pri
pouku na daljavo.
Strokovne delavce šole je knjižničarka
o novostih na spletni strani obvestila
po elektronski pošti, učence so o
posameznih prispevkih obvestili
učitelji pri svojih učnih urah, mnogi
so sami poiskali in našli uporabne
informacije, zbrane na spletnih straneh
šolske knjižnice.
Organizacija vsebin »spletne
knjižnice« v zavihku Virtualno
Vsebine novega zavihka so bile kot
vse ostale vsebine na spletni strani
objavljene po priporočilih za izdelavo
pregledne in učinkovite spletne strani
(Nagode A., 2012).
Glede na različne vsebine je bil zavihek
Virtualno zaradi preglednosti razdeljen
na različne podstrani: Uporaba spleta,
Leposlovje, Prisluhnimo …, Strokovno,

Podstran Uporaba spleta (vir: http://solskaknji
znicaoskomendamoste.splet.arnes.si/virtualnaknjiznica/uporaba-spleta/, dne 8. 8. 2020 ob 7.50)

E-učbeniki, Učbeniški sklad, Periodika,
Knjižnice, Muzeji, Glasba, Oddaja,
Filmi in Avtorji berejo. Takšna
razdelitev je bila uporabljena zaradi
preglednosti in uporabnosti informacij
na spletni strani.
Na prvi podstrani zavihka so bila
zbrana pravila, spletne strani, strokovni
prispevki in priporočila o obnašanju
na spletu, da so uporabniki obnovili in
osvežili svoje znanje o uporabi spletnih
virov in o obnašanju na spletu.
Druga podstran Leposlovje je
uporabnikom ponudila seznam
povezav do elektronskih in brezplačno
dostopnih (med poukom na daljavo)
leposlovnih del. Izbirali so lahko med
elektronskimi objavami slovenskih
knjig v Biblosu, WikiWiru, na spletnih
straneh različnih slovenskih založb
idr. Navedene so bile tudi povezave
do spletnih mest s knjigami v drugih
jezikih, česar so bili veseli učitelji in
učenci tujih jezikov.
Tretja podstran, poimenovana
Prisluhnimo …, je uporabnikom
ponudila seznam povezav do

avdioposnetkov otroških in
mladinskih leposlovnih del. Brali ali
pripovedovali so jih kulturni delavci,
igralci, pravljičarji, knjižničarji …
Objavili so jih na spletnih straneh
kulturnih ustanov, v katerih so
zaposleni, na lastnih spletnih kanalih
ali družbenih omrežjih. Najmlajši
učenci in njihovi starši so to podstran
pogosto in radi obiskovali.
Zaradi poplave tovrstnih objav je
knjižničarka uredila seznam povezav
pripovedovanja ali branja določenega
pripovedovalca v novem dokumentu,
npr.: Pravljica na obisku (Narodna
in študijska knjižnica v sodelovanju
z založbami), Knjižnica Franceta
Balantiča Kamnik, Dušica Kunaver
– Babica Dušica pripoveduje, Igralci
primorskih gledališč berejo pravljice,
Nejc (igralec v SNG Drama Maribor)
bere, Pravljično okno v svet z Mirjam
in Knjižnico Medvode, Pravljice
Mariborske knjižnice, Pravljice z
Vodnikove domačije idr. Posebej so
bila zbrana spletna mesta, na katerih so
lahko uporabniki našli avdioposnetke
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V veliko pomoč pri
delu od doma so bile
vsakodnevne ideje,
mnenja, pobude in
pripombe kolegov
in kolegic delovne
skupine šolskih
knjižničarjev na
družbenem omrežju.

različnih bralcev, npr. Pravljice, Timmy
kids TV, E-pravljice, Lahko noč, otroci,
Lahkonočnice, Logopedske pravljice,
Pravljice za lahko noč, Pravljice
za otroke, Škrateljc, O pastirjih in
škratih s Krvavca, Pravljična frtina (za
najmlajše), Pančkov svet – pesmice in
pravljice v oblaku, Svet skozi pasje oči,
Terapevtske pravljice idr.
Četrta podstran Strokovno je
uporabnikom z zbranimi povezavami
omogočila dostop do različnih
podatkovnih portalov.
Zaradi različnih pogojev dostopa do
njih je bilo navedeno tudi, komu in pod
kakšnimi pogoji so dostopni.
Vsebina pete podstrani E-učbeniki je
bila tista, ki je na začetku knjižničarko
spodbudila, da je začela razmišljati,
kaj vse uporabniki šolske knjižnice
potrebujejo za pouk na daljavo.
Tukaj so bile zbrane povezave do eučbenikov in do ostalih zbirk e-nalog
za osnovnošolce.
Založbe so takoj po začetku pouka na
daljavo omogočile brezplačen dostop
do svojih e-učbenikov in delovnih
zvezkov. Učencem in učiteljem so tako
omogočile kakovostnejši in lažji pouk
na daljavo, knjižničarji pa smo svojim
uporabnikom pomagali z obveščanjem
o vsakodnevnih novostih na tem
področju. Na naslednji podstrani
Učbeniški sklad je bil zato natančen
seznam učbenikov in delovnih zvezkov,
ki so jih učenci OŠ Komenda Moste
potrebovali v šolskem letu 2019/20, s
povezavami do spletnih mest izbranih
e-učbenikov.
Pozabili nismo niti na serijske
publikacije. Na podstrani Periodika
je bil seznam povezav do brezplačno
dostopnih e-revij za otroke,
mladostnike in strokovne delavce.
Podstran Gledališče je bila med bolj
obiskanimi. Tu so uporabniki našli
povezave do posnetkov gledaliških
predstav za otroke, mlade in odrasle,
ki so jih slovenska gledališča med
karanteno objavila in odprla za
gledalce doma. Ogled posnetkov

Podstran Strokovno (vir: http://solska
knjiznicaoskomendamoste.splet.arnes.
si/virtualna-knjiznica/strokovno/,
dne 8. 8. 2020 ob 7.53)

Podstran E-učbeniki (vir: http://solska
knjiznicaoskomendamoste.splet.arnes.
si/virtualna-knjiznica/e-ucbeniki/,
dne 8. 8. 2020 ob 7.53)
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otroških in mladinskih gledaliških
predstav je med poukom od doma
omogočil izpeljavo kulturnih dni na
daljavo. Učitelji so pri organizaciji leteh hvaležno sprejeli pomoč šolskih
knjižničarjev, ki smo jih oskrbeli z
različnimi informacijskimi viri za
posamezno gledališko predstavo in z
njo povezanimi dnevi dejavnosti.
Na podstrani Muzeji so se uporabniki
lahko virtualni sprehodili skozi mnoge
slovenske in tuje muzeje. Vsebine na
tej strani so bile najbolj dobrodošle
pri predmetu likovna umetnost in pri
izpeljavi dnevov dejavnosti.

Podstran Periodika (vir http://solskak
njiznicaoskomendamoste.splet.arnes.si/
virtualna-knjiznica/periodika/, 8. 8. 2020
ob 7.40)

Podstran Oddaje je s svojim
seznamom povezav uporabnike
vabila k ogledu poučnih in
zanimivih poučnih oddaj za otroke
in mladostnike. Vsak teden je bil
na spletni strani šolske knjižnice v
zavihku IZOdrom objavljen spored
poučnih vsebin, ki so bile predstavljene
v tekočem tednu.
Podstran Filmi je vsebovala
posodobljene sezname do spletnih
objav �lmov Baze slovenskih �lmov,
Kinodvora in Šole �lma za otroke,
mladino in za strokovne delavce. Za
člane Mestne knjižnice Ljubljana
je bila objavljena tudi povezava do
portala Canopy.com, na katerem so
lahko izbirali med tujimi �lmi.

Muck, Boštjan Gorenc Pižama, Primož
Suhodolčan, Žiga X Gombač in Anja
Štefan bolj ali manj redno vsak na svoj
način oglašali mladim bralcem, ki
so sedaj postali gledalci in poslušalci
njihovih avtorskih zgodb, pravljic in
pesmic.
Spletna stran šolske knjižnice OŠ
Komenda Moste je med poukom
na daljavo zaživela v vlogi virtualne
knjižnice. Na njej so uporabniki
vstopali tudi v spletno učilnico šolske
knjižnice OŠ Komenda Moste, v kateri
so jih čakala gradiva, pripravljena
prav zanje. V danih razmerah je šolska
knjižnica na spletni strani opravljala
poslanstvo in naloge šolske knjižnice
po svojih najboljših močeh. Povratne
informacije uporabnikov so že med
epidemijo in po vrnitvi na delovna
mesta potrdile, da je bilo delo kljub
nepripravljenosti in spontanosti pri
vseh začetnih ovirah opravljeno dobro.
V veliko pomoč pri delu od doma
so bile vsakodnevne ideje, mnenja,
pobude in pripombe kolegov in kolegic
delovne skupine šolskih knjižničarjev
na družbenem omrežju. Pri svojem
delu v neznanih razmerah nam je
vsakemu posebej in vsem skupaj
uspelo ohraniti svojo profesionalnost
in strokovnost. Ker več glav res več ve,
smo skupaj močnejši in pametnejši!

Med največkrat obiskanimi je bila
tudi dnevno ažurirana podstran
Avtorji berejo, ki je bila namenjena
povezavam do posnetkov branj in
pripovedovanj slovenskih pisateljev in
pisateljic. S svojih domov so se Desa
Podstran Oddaje (vir http://solskakn
jiznicaoskomendamoste.splet.arnes.si/
virtualna-knjiznica/oddaje/, dne 10. 8. 2020
ob 17.53).
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