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MESTNA KNJIŽNICA IZOLA – BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA 

 

POROČILO O DELU ZA LETO 2013 

 

Za uresničevanje svojega poslanstva (skrb za pisno kulturno dediščino, posredovanje na 

različnih pisnih podlagah/medijih zapisanega znanja) izvajajo zaposleni v Mestni knjižnici Izola 

osrednjo in drugo knjižnično dejavnost, ki je natančno opredeljena v Zakonu o knjižničarstvu 

(Uradni list SRS št. 87/2001), Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 

službe, Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic (UL 29/2003) in Odloku o ustanovitvi javnega 

zavoda Mestna knjižnica Izola (Uradne objave občine Izola, št. 8/2008). 

 

 

1 OSREDNJA KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

 

1.1. Knjižnična zbirka 

Vključuje izbiranje, nakup, prirast, obdelavo ter odpisovanje knjižničnega gradiva. V letu 2013 

je bilo inventariziranih 102.808 enot (zaloga brez odpisa). Knjižna zaloga konec leta 2013 

znaša 80.047 enot (zaloga z odpisom). Knjižnično zbirko dopolnjujemo letno z nakupom, 

darovi in zamenjavo. Pretežni del predstavlja nakup, s katerim pokrivamo strokovna področja v 

skladu z določili knjižničarske stroke, in sicer v razmerju 70% gradiva za odrasle ter 30% 

gradiva za otroke in mladino. Sledimo nakupu v razmerju 60% strokovnega ter 40% 

leposlovnega gradiva. Knjižnično zbirko smo z nakupom, darovi in zamenjavo povečali za 

4.820 (od tega 4 on line). Prirast je bil v primerjavi z lanskim letom manjši za 720 enot, nakup 

pa nižji za 434 enot oz. 9%.  

V skladu s pravilnikom o odpisu knjižničnega gradiva je bilo v letu 2013 odpisanih 3.948 enot.  
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a) Nakup knjižničnega gradiva v letu 2013: 

 

Knjižnično gradivo Število enot                % 

Knjige  2.694                         78% 

Serijske publikacije    173                           5% 

Neknjižno gradivo    593                          17% 

SKUPAJ 3.460                         100%     

  

 

 

 

 

 

Vsako leto knjižnično zbirko povečamo z domoznanskim gradivom, in sicer s starimi 

razglednicami, ki jih letno digitaliziramo, kot tudi s knjigami oz. drugim gradivom.    

 

knjige; 
2.694; 
78% 

serijske 
publikacije; 173; 

5% 

neknjižno gradivo 
858; 22% 

    Nakup knjižničnega gradiva v letu 2013 

knjige serijske publikacije neknjižno gradivo
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b.) Od tega za nakup knjižničnega gradiva v italijanskem jeziku v letu 2013: 

 

Knjižnično gradivo Število enot 

Knjige 65 

Periodika 20 

Neknjižno gradivo  7 

SKUPAJ 92 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

knjige; 65; 
71% 

serijske 
publikacije; 20; 

22% 

neknjižno 
gradivo; 7; 7% 

Nakup knjižničnega gradiva v italijanskem jeziku letu v letu 2013 

knjige serijske publikacije neknjižno gradivo
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 c.)  Prirast knjižničnega gradiva v letu 2013: 

 

Nakup 3.460                               72% 

Zamena       9                                 0% 

Darovi 1.342                               28% 

Drugo       9                                 0% 

SKUPAJ 4.820                              100% 

 

 

 

1.2. Članstvo, obisk in izposoja gradiva 

 

1.2.1. Članstvo 

V letu 2013 je bilo vseh članov knjižnice 6.201. Samo aktivnih članov v letu 2013 (od 1.1.-

31.12.2013) je bilo 3.988 oz. 25% prebivalcev Izole. Med aktivnimi člani je bilo odraslih 2.722 

oz. 68% ter 1.266 otrok in mladine oz. 32%. Na novo se je preteklo leto vpisalo 682 članov.  

 

nakup gradiva; 
3.460; 72% 

dar; 1342; 
28% 

zamena; 9; 0% 

drugo; 9; 0% ; 0; 
0% 

Prirast knjižničnega gradiva v letu 2013 

nakup gradiva dar zamena drugo
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Članstvo po kategorijah v letu 2013: 

 

Predšolski otroci  323          8% 

Osnovnošolci  943         24% 

Srednješolci   381       10% 

Študentje   523       13% 

Zaposleni 1.096      27% 

Nezaposleni    358        9% 

Upokojenci   364         9% 

Drugo      0          0% 

SKUPAJ           3.988     100% 

 

 

 

 

 

1.2.2. Obiskovalci 
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Obiskovalcev knjižnice je bilo skupaj 73.901. Pri tem je 53.338 odraslih ali 73%  ter 20.563 ali 

27% otrok in mladine. Obiskovalcev, ki so si v letu 2013 izposodili gradivo na dom, vključno z 

vračilom, rezervacijami in podaljšanjem je bilo 57.091 (povprečje 2010-12 je 45.599 

obiskovalcev) . Obisk je bil v primerjavi z načrtovanim presežen za 8%. Mladi in obiskovalci  

tretjega življenjskega obdobja pogosteje posegajo po učenju in uporabi računalniških orodij in 

programov. Nekoliko se je povečalo število osnovnošolskih otrok, zaposlenih in nezaposlenih.   

 

1.2.3. Izposoja 

Na dom ter v knjižnici je bilo izposojenih 244.861 enot. Izposojenega gradiva na dom, 

vključno s podaljšanji je bilo v letu  2013 210.116 enot (povprečje 2010-12 je 187.912). 

Izposoja gradiva je bila v primerjavi z lanskim letom višja za  8%, glede na triletno povprečje pa 

za 11%. Usmeritev in skrb za kvalitetno oblikovanje knjižnične zbirke ter izbor strokovnega 

gradiva, kaže na pomembnost tako pri izbiri in izposoji teh gradiv. Ker knjižnično zbirko 

oblikujemo pretežno z nakupom, se pri nabavi odločamo za pomembno in potrebno strokovno 

gradivo. Nekatera področja, še posebej družboslovno dobro pokrivamo, kar pomeni, da je 

veliko študijskega gradiva mogoče dobiti v knjižnici.  

 

1.3. Potujoča knjižnica 

Potujoča knjižnica, katere dejavnost je s premično knjižnico za izolsko občino izvajala Osrednja 

knjižnica Srečka Vilharja v Kopru, je v letu 2013 nadaljevala z obiskovanjem 4 izposojevališč, in 

sicer: Korte, Korte-šola, Šared in Malija, kar je za prebivalce zaledja in za razvoj knjižničarstva 

zelo pomembno. Knjižnico so obiskali 233-krat. Skupaj so si izposodili 1.075 enot gradiva, ki 

je vključeno v zgoraj navedenih podatkih.     

 

1.4.  Knjižnična dejavnost narodnostno mešanega območja 

V okviru knjižnične dejavnosti na narodnostno mešanem področju zagotavljamo (nabavo in 

obdelavo) ter posredovanje gradiva v italijanskem jeziku tako za mlade kot tudi za odrasle 

bralce ter druge storitve, kot so bibliopedagoška dejavnost, bralna kultura, informacije, 

medknjižnična izposoja, prireditve in druga dejavnost. Dejavnost za pripadnike narodne 
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skupnosti smo izvajali v skladu z načrtovanim programom dela splošne knjižnice za pripadnike 

narodne skupnosti.  

V okviru rednega nakupa smo nabavili 167 enot gradiva, dodatni nakup pa 88 enot v okviru 

izvajanja knjižničnega programa za pripadnike narodne skupnosti. 79 enot je bilo obdelanih kot 

dar. Skupaj je znašal prirast 334 enot gradiva.   

V letu 2013 smo izposodili 6.803 enot gradiva.  Od tega je bilo izposojenih na dom vključno s 

podaljšanji 3.118 ali 46 % strokovnega gradiva ter 3.685 ali 54% leposlovnega gradiva, kar 

potrjuje odločitev, da je strokovno gradivo v italijanskem in drugih jezikih postavljeno skupaj s 

strokovnim slovenskim gradivom, skladno z razporeditvijo po določilih bibliotekarske stroke.     

Ob tem smo poleg nabave in obdelave knjig v italijanskem jeziku za pripadnike italijanske 

narodne skupnosti izvedli tudi bibliopedagoške ure in drugo dejavnost, (pravljične ure, obiski 

šol in vrtcev, prireditve…), kar je navedeno v drugih segmentih poročila.      

 

V letu 2013 smo za knjižnico italijanske narodne skupnosti v sistemu Cobiss kreirali 64, 

prevzeli pa 59 enot gradiva. Skupni prispevek vnešenih zapisov za knjižnico narodne 

skupnosti D.Lovisata v Cobib.si bazo znaša na dan 31.12.2013 skupaj 5.538 zapisov.  

Zamisel, projekt in dogovore za vključitev zbirke v enotno bazo sem na začetku vodila M .Hrs.  

Strokovno delo in izvedbo kot vodja projekta vodi Doris Požeš  v sodelovanju z Agnese Babič 

iz izolske italijanske narodne skupnosti. Gradivo vnašajo strokovne delavke z licenco. V 

največjem delu je gradivo za to knjižnico v Cobiss3 vnesla Nives Kaligarič, zapise sta kreirali še  

Doris Požeš in  Milena Runko.    

 

Za nami je veliko opravljenega dela. Aprila, na svetovni dan knjige, smo  v Manziolijevi palači 

predstavili nekajletni projekt vnosa gradiva knjižnice Domenico Lovisato.. Tudi v bodoče bomo 

knjižnici v okviru dogovorjenega programa nudili tej knjižnici strokovno podporo in pomoč ter 

vnašali njihov letni dotok gradiva.  
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1.5. Odprtost knjižnice 

Preseganje odprtosti 131% v celoti ali 7 ur tedensko,  je ugodno za uporabnike knjižnice kot 

tudi za obiskovalce učnega središča, kar se odraža tako pri obisku, številu učečih in izposoji 

gradiva oz. uporabi knjižničnih storitev. 

  

1.6. Digitalizacija knjižničnega gradiva 

Tudi v letu 2013 smo nadaljevali projekt digitalizacije knjižnične zbirke.  

 

1.7. Vlaganja v knjižnico 

V letu 2013 smo v knjižnici nabavili računalniško in knjižnično opremo za podporo in branje e-

gradiv. 

 

 

1.8. Število dogodkov 

Število dogodkov v knjižnici je bilo tudi v preteklem letu preseženo v primerjavi z načrtovanim. 

Pogosti so bili obiski otrok iz vrtca, šol in dogodki, povezani z vseživljenjskim učenjem ter borzo  

znanja, kjer beležimo dobre rezultate, saj so odzivi na predavanja in delavnice zelo veliki.  



 

___________________________________________________________________________ 

 

Ulica Osvobodilne fronte 15/Via del Fronte di Liberazione 15, Izola/Isola 

Tel: +386 05 66 31 284/280 Fax: +386 05 66 31 281 

http//:www.izo.sik.si  

e-mail:knjiznica.izola@guest.arnes.si 

 

10 

 

2 DELO Z UPORABNIKI 

 

2.1. Bibliopedagoška dejavnost na Oddelku za mlade bralce 

Namen bibliopedagoških dejavnosti na oddelku za otroke in mladino (ure pravljic, igralne ure s 

knjigo, vrtec in šola na obisku v knjižnici, knjižne uganke, pogovori o knjigah, razstave knjig, 

počitniške delavnice, srečanja z pisatelji in drugimi ustvarjalci ter druge prireditve za otroke) je  

povabiti  otroke in  mlade v knjižnico, jim vzbuditi ljubezen do knjig in do branja ter jih 

spodbuditi k izposoji zanje primernih knjig. 

 

   

    

2.1.1. Ure pravljic 

Že vsa leta se ure pravljic izvajajo vsak torek ob 17. uri. Uram pravljic je namenjena steklena 

pravljična soba, ki je v ta namen tudi primerno opremljena. Na uro pravljic se mladinski 

knjižničarki pripravljata z branjem pravljic ter z izborom primernih vsebin, z branjem strokovne 

literature o pripovedovanju in pomenu pripovedovanja in branja pravljic, z udeležbo in 

sodelovanjem na seminarjih in delavnicah pripovedovanja pravljic ter s pripravo na praktično 

izvedbo pravljične ure. Vsaka  pravljica je tudi likovna ustvarjalnica, ki zajema vse stopnje, od 

začetne ideje za izdelek, priprave, nabave materialov in izvedbe. Obvestila o urah pravljic 

redno objavljamo tudi v različnih medijih (Mandrač, Primorske novice, Radio Ena, Radio 

Capris, Radio Koper). V letu 2013  so pravljične ure izvajali N. Kaligarič, Š. Pahor, T. Jazbec, 

K. Orel  in J. Bednarik.  
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V letu 2013 je bilo izvedenih 24 ur pravljic  v slovenskem jeziku, ki se jih je udeležilo skupaj 283 

otrok ter  53 odraslih.  

2.1.2. Četrti Primorski pravljični festival             

Mestna knjižnica Izola se je že marca vključila v slovenski pripovedovalski festival z večerom 

pripovedovanja pravljic v knjižnici. Tudi letos smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi 4. 

Primorskega pravljičnega festivala, ki ga je v začetku decembra, v  sodelovanju z zavodi, 

organizacijami in društvi, izvedla Aljoša Križ. Sodelovale so tudi zaposlene iz Mestne knjižnice 

Izola, in sicer Nives Kaligarič in  Špela Pahor in Marina Hrs,. V okviru 4 . PPF je bila 

predstavljena tudi knjiga MESEČEVA VILA. Filipinske ljudske pravljice je v slovenski jezik 

prevedla Špela Pahor.    

V okviru feastivala je bilo izpeljano srečanje z istrskimi ustvarjalci, in sicer pravljični večer za  

odrasle Čakulamo po naše – Ciacolando ala nostra, na katerem je  Rožana Koštial  v 

šavrinskem narečju pripovedovala o praznikih in šegah v času praznovanja od sv. Miklavža do 

epifanije, Dorina Beržan in Amina Dudine pa sta v izolskem istrobeneškem narečju predstavili 

pravljice in legendo o svetem Mavru.  
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2.1.3. Priporočamo za branje 

Mlade bralce spodbujamo k branju knjig tudi z razstavami novih in zanimivih knjig, s 

priporočilnimi seznami, kratkimi ocenami in zapisi o  knjigah na oglasni deski in na letakih pri  

izposojevalnem pultu ter z objavami v  časopisu. 

 

2.1.4. Razstave knjig 

Ker knjižnica nima ustreznih prostorov za večje razstave, organizira stalne in priložnostne 

razstave ob spominskih dnevih ali ob aktualnih priložnostih. Namen knjižnih razstav je pritegniti 

mlade k branju dobrih, kvalitetnih leposlovnih in strokovnih knjig.  

Stalne razstave knjig so:  
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 Moja najljubša knjiga 

 Priporočamo za branje 

 Knjižne novosti 

V tem letu smo priredili tudi nekaj tematskih razstav: 

 2. april – mednarodni dan knjig za otroke 

 Razstava o ilustratorki Marlenki Stupica 

 Razstava knjig o svetovnih verstvih 

 Razstava na temo zaporov v novembru 

 V decembru: knjige o Miklavžu in o božičnih praznikih 

2.1.5. Prevajanje 

Za ure pravljic knjižničarke tudi prevedejo originalna besedila v slovenski jezik, najpogosteje iz 

italijanskega, angleškega, francoskega, španskega, češkega  in nemškega jezika.  

 

2.1.6. Vrtec in šola na obisku 

Namen in cilj obiskov vrtcev in šol v knjižnici je oblikovanje knjižne in knjižnične vzgoje, ki 

vključuje tako obisk, predstavitev  in ogled knjižnice za večje otroke, kot ure pravljic in igralne 

ure s knjigo za mlajše otroke ter druge oblike bibliopedagoške dejavnosti. Gre za organizirane 

skupine predšolskih in osnovnošolskih otrok  ter srednješolcev, ki pridejo na obisk v  knjižnico 

po predhodnem dogovoru vzgojiteljic, učiteljic ali profesoric, s knjižničarkami na oddelku za 

mlade bralce ali odrasle bralce.  

V letu 2013  je knjižnico obiskalo 56 skupin otrok iz slovenskih vrtcev in  4  skupine otrok iz 

italijanskega vrtca L'Aquilone (skupaj 1.021 otrok in 126 vzgojiteljic ter študentk na vzgojiteljski 

praksi) in 12  skupin izolskih osnovnošolcev iz slovenskih osnovnih šol (skupaj 205 otrok in 

16 učiteljic).  Gostili smo tudi otroke in učiteljice  iz osnovnih šol v Tuzli (BiH) (20 otrok, 6 

vzgojiteljic), ki so bili v Kopru na letovanju, kar jim je omogočil Zavod Krog. Knjižničarka je bila 

tudi na obisku v OŠ Lucija, kjer je imela bibliopedagoški uri o Istri in istrskem pravljičnem 

izročilu za 2 razreda šestošolcev (50 otrok in 2 učiteljici). Knjižnico je tako v letu 2013 obiskalo 

kar 1.579 mladih bralcev in 203  njihovi spremljevalci.  

Glede na starost so bile izvedene različne oblike bibliopedagoških ur: seznanjanje s  knjigo, s 

knjižnico, igralne ure s knjigo, ure pravljic,  reševanje knjižnih ugank, reševanje knjižnega kviza, 

pogovori o pisateljih, pogovori o knjigah, srečanja z ustvarjalci, projekt Rastem s knjigo.    
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2.1.7. Knjižne uganke 

Mladinske knjižničarke mesečno pripravijo knjižno uganko. Namenjena je osnovnošolskim 

otrokom. Izbirajo različne teme (na primer spoznavanje različnih dežel in običajev, spoznavanje 

naših pisateljev in pesnikov, glasbenikov, ljudskih običajev) ter pripravijo seznam in razstavo 

knjig, ki jih otroci potrebujejo za reševanje vprašanj iz uganke meseca. Knjižne uganke so 

namenjene spoznavanju različnih knjig in drugega knjižničnega gradiva o določeni temi, 

seznanjanju z iskanjem podatkov po različnih virih in spodbujanju k branju. Od januarja do 

decembra  leta 2013 je bilo pripravljenih 8 knjižnih ugank, ki jih je rešilo 62 otrok. 

 

 2.1.8. Dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami 

V Mestni knjižnici že nekaj let izvajamo dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami. 

Sodelujemo z VDC – enota Izola in društvom za cerebralno paralizo Sonček Koper. Za VDC 

pripravljamo pravljične dopoldneve, bralne urice, Bralno značko, razstave in različne prireditve. 

Za Sonček pripravljamo pravljične dopoldneve.  

            

2.1.9. Prireditve za otroke in osebe s posebnimi potrebami 

 22. januarja je Kristina Menih, ki je otrokom pripovedovala pravljice.  

 29. januarja smo obiskali varovance VDC Izola. Kristina Menih jim je pripovedovala 

pravljice.  

 7. in 8.  marca smo priredili praznični sejem, na katerem so svoje izdelke prikazali 

varovanci društva SONČEK Koper. 
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 5. aprila  so bili naši gostje učenci 3. razredov OŠ Livade. Knjižničarka Nives Kaligarič 

je skupini 50 otrok predstavila knjižnico. 

 10. aprila je bila v prostorih knjižnice zaključna prireditev ob koncu Bralne značke za 

VDC. Naši gostje so bili varovanci VDC Izola. Na violino jim je nekaj ljudskih skladbic 

zaigrala prostovoljka Katja Svetina iz Kopra, prisluhnili so tudi pripovedovanju pravljic. 

Vse, ki so uspešno zaključili BZ, smo obdarili s knjigami.  

 17. aprila se je naša knjižnica priključila slovenskemu pripovedovalskemu festivalu. Ob 

18h sta Aljoša Križ in Špela Pahor pripovedovali pravljice otrokom. Ob 19h pa so  

istrske pravljice odraslim pripovedovale Aljoša Križ, Marina Hrs, Kristina Menih in 

Rožana Koštial.  

 26. aprila so bili naši gostje otroci iz vrtca L`Aquilone. Prisluhnili so Kseniji Orel, ki jim 

je pripovedovala pravljice v italijanskem jeziku. 

 24. aprila so bili naši gostje varovanci društva SONČEK Koper. Prisluhnili so ljudskim 

pravljicam, obdarili smo jih s čokolado in knjigami. 

 23. avgusta so bili naši gostje osnovnošolski otroci iz Tuzle (Bosna), ki so prisluhnili 

pravljicam v njihovem jeziku. Prireditev smo izpeljali v sodelovanju z Zavodom Krog. 

Otroke sta z igračami obdarili Lijana Perko in Špela Pahor, sladkarije je prispevala 

Alma Rizvanović, knjige in zvezke pa MKI. 

 12. septembra  je v  knjižnici potekala bibliopedagoška ura za devetošolce na temo 

Genetika.  

 4. oktobra so bili naši gostje varovanci društva SONČEK Koper. Za 70 otrok iz prvih 

razredov OŠ Vojke Šmuc so zaigrali lutkovno igrico Dva dni v letu. Bilo je 19 

nastopajočih, ki so si igrico tudi sami izmislili in izdelali lutke.  

 4. oktobra  so bili na ogledu knjižnice otroci iz dveh prvih razredov OŠ Vojke Šmuc.  

 22. novembra so bili naši gostje varovanci VDC Izola, ki so prisluhnili istrskim 

pravljicam. 

 27. novembra so bile pri nas na obisku 3 skupine po 25 otrok iz tretjih razredov OŠ 

Vojke Šmuc, ki so prisluhnili istrskim pravljicam. Ogledali in izposodili so si tudi knjige z 

razstave knjig o Istri. 
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 3. decembra sta bili naši gostji Irena Menih in Katarina Tomšič. Izvedli sta lutkovno 

igrico Deklica s svetilko. Prisluhnilo jima je 30 otrok in staršev.  

 4. decembra je bila v čitalnici predstavitev knjige filipinskih ljudskih pravljic 

MESEČEVA VILA. Sodelovale so: Kristina Menih, Laura Ličer, Tea Štoka in Špela 

Pahor. 

 4. decembra so bili pri nas otroci iz vrtca L`Aquilone, ki so prisluhnili Kseniji Orel, ko 

jim je pripovedovala pravljice v italijanskem jeziku.  

 17. decembra so bili naši gostje varovanci VDC, ki so prisluhnili božičnim pravljicam. 

Pripravili smo jim tudi božična darila (knjige, čokolado). 

 17. decembra so bili naši gostje otroci iz vrtca L`Aquilone iz Izole.  

 19. decembra je bila knjižničarka na obisku v OŠ Lucija, kjer je dvema skupinama 

učencev iz 6. razreda pripovedovala istrske ljudske pravljice. 

   

 

2.1.10.  Projekt Rastem s knjigo za osnovnošolce in srednješolce 

Nives Kaligarič je učencem 7-ih razredov (šolsko leto 12/13 in 13/14) predstavila delovanje 

knjižnice, in sicer: 13.2., 4.3. in 16.12.2013.  Učenci so v dar prejeli knjigo Tadeja Goloba: Zlati 

zob in Vinka Möderndorferja: Kot v filmu.  

Darja Kromar je dijakom Srednje šole Izola 19.9., 20.9.,23.9., in 26.9.2013 – šolsko leto 

13/14) predstavila v power pointu delovanje in organizacijo Mestne knjižnice Izola, nato so si 

dijaki ogledali film o Goranu Vojnoviću. Vsi dijaki so v dar prejeli izbrano knjigo (Goran 
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Vojnović: Jugoslavija, moja dežela), katere nakup je financiral državni proračun v okviru zgoraj 

navedenega projekta. 

 

2.2. Dejavnosti na Oddelku za odrasle 

 

2.2.1. Razstavna dejavnost  

Knjižničarke so pripravljale manjše tematske in priložnostne razstave, sezname in razstave 

novih knjig, popise člankov in knjig o aktualnih temah. 

V stekleni vitrini je na ogled postavljena stalna zbirka približno 1.000 starih igrač (lastnika 

zbirke sta Marija in Janez Janežič), ki si jo z zanimanjem ogledajo otroci in odrasli.  

 

V letu 2013  so razstavljali: 

 

2.2.1.1. Kotiček ustvarjalnosti 

Steklena vitrina je namenjena vsem, ki v prostem času radi ustvarjajo. V njej  imajo možnost 

razstavljanja ustvarjalni Izolani in vsi, ki želijo javnosti predstaviti svoje izdelke iz kamnov in 

drugih naravnih materialov, pletenine, vezenine, čipke, risbe, stripe, slike, skulpture, mozaike in 

podobno. Ko uredijo vitrino, lahko v knjižnico povabijo svoje domače, prijatelje in znance ter 

priredijo manjšo otvoritev. Po stenah knjižnice ustvarjalci razstavljajo svoje slike, olja na platnu, 

fotografije in drugo. Za razstave v vitrini in steni ustvarjalnosti skrbi Špela Pahor.  

 

2.2.1.1.1. Vitrina ustvarjalnosti: 

 Januar 2013 –  februar – bibliofilska zbirka starih knjig zbirateljev Janeza in Marije Janežič  

                        iz Kopra                                                     

 Marec 2013 – Deželjin Ljudmila – ročni izdelki iz keramike 
 

 Marec –  april 2013 –  Dudine Nida – ročni izdelki 
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 April 2013 – Ljubica Žvab – ročni izdelki na temo Velika noč 
 

 April 2013 – Tamara Mikin  –   kvačkani izdelki 
 

 Maj 2013 – ročno izdelane  punčke – dijakinje 3. letnika Srednje šole Izola – smer  

predšolska vzgoja, pod mentorstvom Alenke Bakotič in Franke Vilhar 

 

 Maj  –  junij –  julij 2013 –  Društvo za cerebralno paralizo Sonček Koper – ročni izdelki 

 

 Julij– avgust 2013 – Karmen in Danilo Pegan – stekleni okrasni in uporabni izdelki 

 

 Julij – avgust 2013 - Miloš in Milenka Arsenov – keramični izdelki  

 

 Avgust 2013 – Nataša Pezdir – ročni izdelki 

 

 September 2013 – Lijana Perko – punčke iz cunj, lutke, krinoline 

 

 September 2013 – Dušan Štrancar – pustne maske hrušiških škoromatov iz lipovega lesa 

 

 September 2013 - Ljubica Žvab – škoromatek in velika pustna kapa hrušiškega škoromata  

 

 Oktober,  november 2013 – Društvo LIK Izola – keramika 

 

 December 2013 – januar 2014 – stare budilke – iz zbirke ljubiteljskega etnologa in 

zbiratelja  starin Janeza Janežiča in njegove žene Marije Janežič iz Kopra 

 

2.2.1.1.2. Stena ustvarjalnosti  2013: 

 Januar 2013 – Katarina Kleibencetl – ilustracije 
 

 Februar 2013 – Barbara Kožar – fotografije 
 

 Marec –  april 2013 – Univerza za tretje življenjsko obdobje Izola – slikarska razstava 
 

 Maj –  julij 2013 – Friderik Vodan – slikarska razstava 
 

 Maj – junij – julij 2013 - slike na svilo – Društvo za cerebralno paralizo Sonček Koper 
 

 Julij – avgust 2013 – Karmen in Danilo Pegan – steklene slike  
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 Avgust –  september 2013 –  Janja Sever – slike na svilo  
 

 September 2013 – Barbara Kožar  – fotografska razstava na temo Arhitekturna dediščina  
                                      Pirana 
 

 September 2013 – Marija Čerin – gobelini  
 

 September – december 2013 – originalne ilustracije Laure Ličer za knjigo Mesečeva vila,    

                               filipinske ljudske pravljice 

 Oktober 2013  - Tihomir Makovec – podvodna fotografija 
 

 November – december 2013 - Vlado Bernetič – fotografije 
 

 December 2013 – Remigio Grižonič – fotografije umetniških stvaritev iz stolne cerkve Sv. 

Mavra v Izoli, narejene za stenski koledar 2014 

 December 2013 – risbice otrok iz OŠ Dante Alighieri,  razstavljene v okviru 4. Primorskega 

pravljičnega festivala 

  

Za vsako od razstav pod točko 2.2.2 je knjižničarka napisala prispevek, ki je bil objavljen v 

tedniku Mandrač. Poročila o nekaterih  razstavah so bile v krajših  ali daljših prispevkih 

objavljene tudi v drugih časopisih in revijah (Primorske novice, Knjižničarske novice, Ventilator 

besed, Likovni svet, Solni cvet itd.).  

 

2.2.2. Dnevi evropske kulturne dediščine – DEKD 2013 

Vsako leto se tudi v Mestni knjižnici Izola pridružimoi praznovanju evropskih dni kulturne 

dediščine, ki so po vsej Sloveniji in v Evropi potekali zadnji teden v septembru. Dneve evropske 

kulturne dediščine, ki so bili letos posvečeni 100. obletnici varovanja dediščine na Slovenskem  

smo v knjižnici obeležili z likovnimi in drugimi razstavami v kotičku ustvarjalnosti. Vabila za vse 

naše prireditve v okviru DEKD 2013 smo objavili v lokalnih časopisih in v programski knjižici 

DEKD 2013, ki jo za vse prireditelje v Sloveniji izda ZVKDS in izide v več tisoč izvodih. Letos 

so v okviru naše knjižnice pri DEKD sodelovali: Lijana Perko (punčke iz cunj, punčke v 

narodnih nošah), Marija Čerin (gobelini), varovanci Društva za cerebralno paralizo Sonček 

Koper (lutkovna igrica Dva dni v letu), Ljubica Žvab (hrušiški pustni običaji), Dušan Štrancar 
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(hrušiške lesene pustne maske ali naličja), Barbara Kožar (fotografije), Nives Kaligarič (knjižna 

uganka meseca), Kristina Menih (istrske pravljice), Darij Gregorič (predavanje o istrskih 

svetnikih in razstava slik na to temo), Špela Pahor (istrske pravljice), Rok Kleva Ivančič in 

Manuel Šavron (večer istrske glasbe).  

 

2.2.3. Zanimivi Izolani 2013 

Z novembrom smo predstavitve Zanimivih Izolanov preselili v Wine Bar Manzioli. Predstavljeni 

so bili naslednji ZI: 

 14.3.2013 – 65. srečanje : dr. Timi Ećimović – »ugledni raziskovalec, predavatelj, mislec, 

častni predsednik SEG Inštituta za klimatske spremembe, štirikratn nominiranec za 

Nobelovo nagrado za fiziko, dobitnik pomembnega mednarodnega priznanja »Gusi peace 

prize« v Manili.  

 11.4.2013 – 66. srečanje: Bruno Zaro  – »vinar in vinogradnik, ustanovitelj in član 

Konzorcija vin Istre, ki ponosno pove, da je kmet in Izolan. Družinsko drevo dokazuje, da je 

družina Zaro v Izoli že vse od leta 1348.« 

 30.5.2013 -   67. Srečanje mag. Robert Turk – » Zavod RS za varstvo narave območne 

enote Piran, s sedežem v Izoli. Biolog, strasten zagovornik narave in vseh njenih obrazov – 

na kopnem, ob morju in v morju. Ljubezen do glasbe sodi zraven.« 

 14.11.2013 – 68. srečanje: Drago Mislej -  Mef  -  »novinar, glasbenik, tekstopisec,… 

Postojnčan, ki je postal Izolan. Še sveža je med nami njegova nova zgoščenka »najboljša 

leta«.   

 12.12.2013 – 69. srečanje: Andrej Jereb – »Pot od slovenskega mladinskega do 

      državnega prvaka v rallyu se ni zgodila čez noč. A tudi počasna ni bila. Na znamenitem  

      Rallyu Monte Carlo je nastopil kar trikrat. V akciji »Zapelji me varno« nas je učil varne  

      vožnje svojo poslovno pot je zapisal prodaji avtomobilov. 

 

 

2.2.4. Nagrade najboljšim bralcem izolske knjižnice  

Letošnje naj bralce Mestne knjižnice Izola smo nagradili 30. maja. Po izboru 

knjižničark/knjižničarja so bili izbrani naslednji naj bralci prejšnjega leta:  
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 Naj bralka/bralec do 18 let: Cris Markovič, osnovnošolec; 

 Naj bralka/bralec med odraslimi: Ana Opsenica, upokojenka; 

 Naj bralna družina: Poljšak - Miklavec (Tjaša, Tajda, Črt). 

 

 

 

2.2.5. Teden vseživljenjskega učenja 2013 

Današnja družba vse bolj poudarja vseživljenjsko izobraževanje in učenje kot pomemben 

dejavnik pri razvoju družbe kot celote. V življenju posameznika ima vseživljenjsko učenje dve 

razsežnosti, razsežnost trajanja, ki označuje, da se človek uči od rojstva dalje, ter razsežnost 

širine, ki označuje, da se oseba uči povsod, se pravi ne zgolj v šoli, in ne česarkoli - ne le 

šolskih predmetov, temveč tudi za vse druge majhne in velike, življenjske in delovne ter druge 

potrebe. Cilj našega učenja in izobraževanja torej ni le pridobiti si izobrazbo in usposobljenost 

za delo in poklic, temveč si pridobiti tudi široko znanje, spretnosti in osebne lastnosti, ki jih 

potrebujemo, da lahko uspešno in kakovostno živimo in delamo kot posamezniki in v skupnosti. 

Zato sta vseživljenjsko učenje in izobraževanje pomemben dejavnik pri razvoju družbe kot 

celote. Ne glede na to, ali smo sami vpeti v izobraževalni sistem, ali ne, pomembno je, da se v 

vsakem obdobju našega življenja zavedamo, da z učenjem razvijamo sposobnosti, ki jih vsi 

ljudje potrebujemo za osebno izpolnitev in razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in 

zaposlitev.  
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Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska manifestacija, ki utira pot k 

razumevanju in uresničevanju kulture vseživljenjskega učenja, ki poudarja vlogo ter možnosti 

učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema − 

kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva ter drugih skupnosti. V letu 2013 je TVU 

potekal že 18. leto in od samega začetka ga usklajuje Andragoški center Slovenije, vanj pa se 

danes vključuje na stotine prirediteljev ─ med temi je od samega začetka tudi Mestna knjižnica 

Izola, ki snujejo, izpeljujejo, podpirajo in promovirajo učenje in izobraževanje v svojih okoljih, pa 

naj si bo to njihova primarna ali sekundarna, strokovna, prostovoljna ali ljubiteljska dejavnost. 

Evropsko državljanstvo je bila krovna tema Tedna vseživljenjskega učenja 2013 in v tej 

razsežnost je Mestna knjižnica Izola v maju priredila vrsto dogodkov, s katerimi je želela svoje 

uporabnike in ostale someščane opomniti na skupne (evropske) vrednote, cilje, politično 

zgodovino in ne na zadnje tudi na kulturno zavest, s katero gradimo tolerantnost, solidarnost in 

medkulturno razumevanje. Vidnejše v tem kontekstu je bilo predavanje z razpravo na temo 

»Vsi drugačni, vsi privlačni«, ki ga je 16. maja 2013  izpeljala strokovnjakinja s področja 

izobraževanja odraslih ter svetovalka za osebni in poslovni uspeh, Zdenka Nanut Planinšek. 

»Nihče med nami si pravzaprav ne želi Evrope, v kateri bi bili vsi med seboj dobesedno enaki. 

Raznolikost in raznovrstnost sta pomembni in potrebno ju je ohranjati s prizadevanjem, ki bo 

pripeljalo do trajne strpnosti, bogatenja evropske tradicije in kulture ter ohranitvijo dostojanstva 

slehernega med nami,« je v razgibanem predavanju opominjala Nanut Planinškova. Faila Pašić 

Bišić je 17. maja 2013 predstavljala knjigo »Mladenič« ─ prevod znamenitega in priljubljenega 

srednjeveškega zapisa svetovno znanega islamskega učenjaka Ebu Hamida Mohamed El-

Gazalija, v čitalnici knjižnice spregovorila o pomembnosti medkulturnega in medreligijskega 

dialoga ter poudarila pomen temeljnih moralnih vrednot, ki utemeljujejo in povezujejo 

posameznike, družbene skupine in kulture. »V Evropi si ne moremo privoščiti neupoštevanja, 

zanemarjanja in zlorabe svoboščin, kot so solidarnost, enakost, enaka obravnava in enake 

možnosti. Evropa ni tretji svet, Evropa je vzor številnim neevropskim državam,« je dejala Pašić 

Bišićeva, ki je bila v preteklosti zaradi svoje izjemne angažiranost nominirana za Slovenko leta, 

bila pa je tudi Obraz evropskega leta enakih možnosti za vse, Ambasadorka evropskega leta 

boja proti revščini in socialni izključenosti ter dobitnica priznanja za izjemne učne uspehe in 

bogatitev lastnega znanja iz Andragoškega centra Slovenije. 
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V okviru TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2013 so v Mestni knjižnici Izola v promociji za 

vseživljenjsko učenje potekale še druge aktivnosti, ki so navedene v okviru dejavnosti knjižnice, 

borze znanja in središča za samostojno učenje ter študijskih krožkov.   

 

Vsi dogodki v okviru Tedna vseživljenjskega učenja so bili za vse udeležence popolnoma 

brezplačni, kot so tudi sicer vsi dogodki v knjižnici, saj želimo na ta način spodbuditi aktivno 

neformalno učenje med najširšim krogom ljudi. 

 

 

 

2.2.6. Projekt Primorci beremo 2013      

V letu 2013 je projekt Primorci beremo potekal od 23. aprila (svetovni dan knjige) do 11. 

novembra v devetih primorskih knjižnicah, vključno s Trstom in Gorico. Projekt je bil tudi v tem 

letu uspešen za vso Primorsko. Vsi, ki so prebrali 5 proznih del in eno pesniško zbirko, so 

projekt zaključili. Vse knjige so bile posebej postavljene na razstavni pano in označene z 

nalepko Primorci beremo 2013. Iz cerkniške knjižnice smo si preko medknjižnične izposoje 

izposodili nekaj knjig iz seznama.    

Na zaključni prireditvi, ki je bila 6.12.2013, sta Ines Cergol in Marjan Tomšič predstavila 

življenje in delo Alojza Kocjančiča in njegov zbornik Pesmi in zapisi, ki je izšel maja 2013 ob 

njegovi 100-letnici rojstva.    
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V Izoli je bilo vključenih 83 bralcev, projekt pa jih je zaključilo 55, skupaj je bilo prebranih 786 

knjig.    

Rezultati skupnega projekta vseh desetih knjižnic pa so naslednji:  

V letu 2013 je v projektu sodelovalo skupno 895 bralcev,  projekt jih je zaključilo 686.  Skupaj je 

bilo prebranih 7.237 knjig.  Od leta 2007 do letos je v projektu skupaj sodelovalo 5.331 bralcev 

in bralk, ki so v sedmih letih prebrali skupaj 38.467 knjig izključno slovenskega leposlovja.  

Letošnje leto je Mestna knjižnica Izola za vse sodelujoče obveščala medije.    

 

 

 

2.2.7. Drugi literarni dogodki in predavanja 

 11.1.2013 - Predstavitev knjige Kiara avtorice Ksenije Murari 

 8.3.2013 -  Predstavitev knjige Ženske avtorice Milene Miklavčič 

 21.3.2013 -  Ob svetovnem dnevu poezije pesniški večer s pesnikom, pripovednikom in 

aforistom Rudijem Kerševanom. 

 24.5.2013 -  Predstavitev knjige Arjun in dobra kača izolskega avtorja Ricka Harscha. 

 9.6.2013 – S knjigo na kolo za zdravo telo (v sodelovanju s knjižnico Srečka Vilharja v 

Kopru smo v akciji sodelovale vse tri obalne splošne knjižnice)  

 16.6.2013 - Predavanje z razpravo Scenarij za turizem v Izoli - Ocena privlačnosti in 

pestrosti turistične ponudbe v Izoli. Predaval je Marjan Tkalčič. 

 27.9.2013 -  Predstavitev knjige Shizofrenija ni norost ali ljubezen na preizkušnji avtorice 

Lidije Maričič. 

 30.11.2013 - predstavitev antologije Le Sillabe danzanti, ki sta jo uredila Alberto Figliolia e 

Clirim Muca. 
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 30.11.2013 -  Predavanje z razpravo Je ribištvo v Sloveniji obtičalo? Predaval je Robert 

Smoje. 

 

 

3 PROJEKTI: BORZA ZNANJA, SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO 

UČENJE, ŠTUDIJSKI KROŽKI 

 

3.1.  Projekt Borza znanja Izola              

Borza znanja Izola deluje kot pomemben člen na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja 

v Izoli in širše na slovenski Obali, kjer ustvarja in združuje učečo se skupnost ─ skupino ljudi, 

ki se druži na podlagi skupnih učnih interesov in ki z osebnimi stiki ter rednimi srečanji ustvarja 

plodno okolje za odkrivanje ali izmenjavo novih spoznaj in spretnosti. Takšno druženje 

zagotavlja skupnosti borze znanja kakovosten obstoj nasploh, s pridobljenimi znanji pa 

uporabniki borze znanja zvišujejo splošno razgledanost in izobraženost, ter razvijajo ključne 

kompetence za dejavno vključevanje v življenje in delo. Nabor vseh znanj, spretnosti in veščin, 

ki jih borza znanja beleži, ter jih na človeku prijazen in nevsiljiv način širi med vse plasti 

prebivalstva po neformalni poti, znaša trenutno 4.216, medtem ko je število uporabnikov, ki 

znanja, spretnosti in veščine ponujajo, iščejo ali izmenjujejo skupno 1.889.  

Na Borzi znanja Izola beležimo tudi aktivnosti, s katerimi pospešujemo ustvarjalnost in 

inovativnost ter podjetništvo posameznikov (marsikateremu posamezniku je bila ravno izolska 

borza znanja odskočna deska v svet podjetništva), prav tako promoviramo enakost, socialno 

povezovanje in aktivno državljanstvo, s čimer je sam projekt aktualen v širšem družbenem 
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kontekstu; za lokalno prebivalstvo pa je ta oblika učenja demokratična že zato, ker se njeni 

udeleženci brez dodatnih stroškov, torej povsem brezplačno, izobražujejo v svojem okolju.  

Uporabnikom borze znanja zagotavljamo prostor za srečevanje ponudnikov in iskalcev znanja 

ter možnosti in pomoč pri organizaciji učnih srečanj. Na ta način pa se v javnosti promovira tudi 

sama dejavnost Borze znanja Izola. V obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013 je Borza znanja 

Izola svojim uporabnikom ponudila 54 vsebinsko in tematsko različnih srečanj, s čimer na 

lokalni ravni dokazujemo, da se dandanes veliko ljudi uči zaradi osebnega zadovoljstva ob 

učenju, zaradi učenja samega, zaradi osebnostne rasti in lastnega razvoja. Štiri srečanja so 

potekalai v italijanskem jeziku, s čimer smo v Borzo znanja Izola privabili tudi pripadnike 

italijanske narodne skupnosti. S svojimi privlačnimi ponudbami znanj je izolska borza znanja 

dosegla Trst in okolico.   

Dejavnost Borze znanja Izola je vseskozi prisotna v medijih. O dejavnosti izolske Borze znanja 

Izola redno poročajo lokalni tiskani mediji in nekateri spletni portali, kot sta Izola.Info in 

Regional Obala, dobra praksa pa še vedno potuje tudi od ust do ust. Borza znanja Izola je 

glede na število vpisanih uporabnikov ter množico ponujenih, iskanih in izmenjanih znanj 

zagotovo dodana vrednost v okolju. 

 

AKTIVNOSTI BORZE ZNANJA IZOLA V LETU 2013 

 

● 4.1.2013: Predstavitev knjige »Predstavitev knjige »Rdeča nit: sam svoj coach v času 

sprememb« 

Udeleženci predstavitve knjige in motivacijskega predavanja so spoznali, da je znanje o tem, 

kako in smotrno upravljati z osebno energijo, energijo organizacij in naravnih virov veščina 

prihodnosti. Knjiga je obenem povabilo za iskreno srečanje s samim seboj, da bi se lahko 

iskreno in velikodušno srečevali in navdihovali druge in  je kažipot za ohranjanje hladne glave 

in toplega srca v času sprememb. Knjigo je predstavila avtorica Nada Mulej, prof. slov. jezika in 

prim. knjiž., mednarodno potrjena trenerka NLP (nevrolingvističnega programiranja) in NLP 

coach.  
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●  5.1.2013: Sobotna joga smeha 

Udeleženke brezplačne vadbe sobotne joge smeha so spoznale osnovni koncept joge smeha, 

ki je, da za smeh ne potrebujemo razloga, ni potrebno, da smo srečni, ali poslušati šale. Joga 

smeha deluje na fizični organizem in je fizično orientirana vadba. Naši možgani ne prepoznajo, 

kdaj je dejansko nekaj smešno in kdaj se prisilno smejejo, prepoznajo le mišice, ki delujejo pri 

smehu. Učinki joge smeha se na fizični ravni kažejo v zmanjševanju pritiska, sproščenosti 

organizma; joga smeha deluje proti bolečinam, ker preplitko dihamo, se poglobi naš dih, naš 

obraz postane bolj sijoč, lažje prepoznamo neke situacije v življenju, ki se nam dogajajo, lažje 

se soočamo s stresom, bolj smo pozitivni, tudi v neki slabi stvari lažje prepoznamo nekaj 

pozitivnega ali nek nauk. Jogo smeha je vodila vaditeljica joge smeha Nataša Kitić.   

Udeleženke brezplačne sobotne vadbe smeha so se v letu 2013 srečale skupno 16-krat. 

 

● 22.1.2013: Delavnica »Energijske tehnike za vsak dan« 

Na delavnici so udeleženci spoznali tehnike za samoregulacijo pretoka življenjske energije v 

našem telesu, ter energijske tehnike za odpravljanje zastojev, neprijetnih čustev in vzorcev. 

Delavnico je izpeljala Leticija Fortin iz društva Magičnost gibanja. 

● 25.1.2013: Predavanje »Koloidno srebro – kovina neomejenih možnosti, znova odkrit 

vir zdravja in dobrega počutja«.  

Koloidno srebro je močan naravni antibiotik in antimikotik, ki lahko pomaga olajšati mnogotero 

zdravstveno težavo, krepi imunski sistem, vzpostavlja ter ohranja ravnovesje organizma. S 

ponovnim zavedanjem človeštva o zdravilni moči narave – koloidno srebro znova postaja 
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zanimivo in uporabno. Svoje sedemletne izkušnje z uporabo koloidnega srebra na sebi, svojih 

otrocih in bližnjih, ki so mu zaupali je predstavil Sergej Mijatović. 

●  31.1.2013: Predavanje »Naravna glina – staro ljudsko zdravilo« 

Na predavanju so obiskovalci spoznali, da je glina je staro ljudsko zdravilo, ki nastaja več 

milijonov let pod površino naše dežele, ter je ena izmed najbolj naravnih in preprostih rešitev 

pri številnih zdravstvenih, energijskih in lepotnih težavah. Z njeno pomočjo čistimo strupe in 

zastale toksine v telesu, izdelujemo različne zdravilne obloge ter domačo kozmetiko za nego 

obraza in telesa. O glini je predavala je Tina Avguštin.  

● 2. in 23.2.2013: Delavnica »Čiščenje in programiranje kristalov« 

Uvodoma so udeleženci delavnice spoznali bistvene značilnosti kristalov in mineralov ter 

njihovo uporabo v vsakdanjem življenju, sledil je teoretičen del ─ opis  tehnik čiščenja kristalov, 

v tretjem, skepnem delu delavnice so udeleženci skozi voden proces meditacije kristale in 

minerale programirali za določen namen. Delavnico je izpeljal Simon Plesničar. Zaradi 

izrednega zanimanja smo delavnico ponovili 23. februarja 2013.  

● 6.2.2013: Predavanje »Logoterapija ali ko vem čemu, noben kako ni pretežak« 

Udeleženci predavanja so spoznali, da je namen logoterapije, katere utemeljitelj je priznani 

avstrijski nevrolog in psihiater Viktor E. Frankl, odkrivanje smisla v vsakdanjem življenju. Smisel 

lahko najdemo takrat, ko aktivno ustvarjamo. To pomeni, da ne živimo samo zase, ampak 

prispevamo tudi k družbi, katere del smo. Osnove logoterapije in druge bivanjske vidike je 

predstavila Damjana Pipan.  

● 14.2.2013: Predavanje »Skozi SEBE vodi moja POT do TEBE...« 

Udeleženci predavanja so spoznali, kako naše energetsko zavestno polje, energetske obrambe 

in projekcije vzorcev iz preteklosti vplivajo na kakovost naših medsebojnih odnosov danes - 

tukaj in zdaj, ter kaj lahko naredimo, da bi bili naši odnosi uspešnejši s perspektive 

energetskega ozaveščanja in splošnega psihološkega vidika. O kakovostnih partnerskih in 

sploh medsebojnih odnosih sta predavala Irena Deržek Čuber, učiteljica zdravilstva na šoli 

Barbare Brennan in dr. Aleksander Zadel, univ.dipl.psih.; spec.klin.psih. 
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● 16.2.2013: Srečanje podporne skupine za samske  

Skupina je bila namenjena je tistim samskim, ki so si želeli svojo izkušnjo samskosti deliti s 

sebi podobnimi osebami, ter samskim, ki so še  v obdobju žalovanja za preteklo 

zvezo/partnerjem in nekako ne zmorejo zaživeti na novo. Na zaupnih srečanjih so se 

pogovarjali o tem, kakšni naj bi bili kakovostni medosebni odnosi, predvsem pa o kakovostnem 

partnerstvu ter o zapletih, ki nastajajo ob naši vključenosti v bližnje odnose. Skupina je bila 

strokovno vodena, srečanja je povezovala Milena Finc, dipl.social.delavka, V edu.mag. 

zakonske in druž.študije/terapija, iz Društva Veselje do Življenja. Skupina se je sešla skupno 4-

krat.  

● 22.2.2013: Predstavitev knjige »Gajba krompirja« 

Ob prestavitvi knjige »Gajba krompirja« avtorice Natalije Pavlin so slušatelji poskušali razumeti, 

zakaj naj bi bilo naše življenje je kot gajba krompirja. Avtorica navaja, da se tako kot v gajbi 

krompirja, v kateri so mali, veliki, na pol gnili in zgubani ipd krompirji, tudi v našem življenju 

skriva veliko različnih misli, čustev, odnosov in načinov delovanja. Pomembno za nas je, da iz 

»gajbe (svojega) življenja« jemljemo tiste »krompirje«, ki nas pripravijo do tega, da opustimo 

naše omejujoče navade in okostenelo delovanje polno strahu in zaživimo v skladu s samim s 

seboj. Knjigo je predstavila njena avtorica Natalija Pavlin.  

● 7.3.2013: Arheološko predavanje »Kašlerski« zaklad, prazgodovinska naselbina v zaledju 

Izole«; 1. predavanje iz cikla štirih arheoloških predavanj, ki sta jih Mestna knjižnica Izola in 
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Borza znanja Izola organizirali v sodelovanju z Univerzo na Primorskem – ZRS, Inštitutom za 

dediščino Sredozemlja. 

Udeleženci arheološkega predavanja so odkrili, da Kaštelir nad Kortami, tako imenovani 

»Kašler«, predstavlja eno večjih prazgodovinskih naselbin na območju južne Primorske. Leta 

2010 je UP ZRS, Inštitut za dediščino Sredozemlja z lastniki parcele na vrhu najdišča izkopal 

večjo sondo, v kateri so bili najdeni številni arheološki predmeti, med njimi tudi bronasta figurica 

psa. Predmeti pričajo o izjemnem pomenu naselbine v arheoloških obdobjih in o morebitnem 

obstoju prazgodovinskega svetiščnega prostora. Ob finančni pomoči Občine Izola nastaja 

arheološki park, Kaštelir – kulturno-rekreacijski park, v okviru katerega se na najdišču ciklično 

izvajajo raziskave, ki prinašajo novo arheološko in kulturno vsebino prebivalcem KS Korte in 

občine Izola. Predavateljica je s seboj prinesla tudi nekaj najdb, ki so si jih lahko obiskovalci 

ogledali. Predavala je dr. Maša Sakara Sučević, kustodinja za arheologijo v koprskem 

pokrajinskem muzeju.  

 

 

● 9.3.2013: Delavnica »Celostni življenjski stil z jogo dobrega počutja« 

Delavnica Joga dobrega počutja je bila namenjena vsem, ki si so se želeli naučiti preprostih 

vaj, ki jih je mogoče izvajati tudi doma in s katerimi si lahko pričaramo energije polno počutje in 

si povrnemo mladostni videz. Vsak udeleženec je prejel gradivo s pomočjo katerega je lahko 

po delavnici uspešno vadil doma. Delavnico je izpeljala Gaia Mojca Celarc.  

● 15.3.2013: Predavanje »Pisane barve naše osebnosti« 

Skozi metafizično znanje in slovenske reke in izreke so udeleženci predavanja spoznavali 

pisano mavrico barv, ki jo nosimo v sebi in simbolizirajo naš značaj in način delovanja v karieri, 

partnerstvu, vzgoji otrok, katere barve nas lahko na naši življenjski poti podprejo ali zatrejo, 
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zakaj zdravniki nosijo bele halje, duhovniki pa črne, zakaj rečemo: zdaj je pa pokazal pravo 

barvo in podobno. Predavala je Alenka Repanšek, raziskovalka metafizičnih in tradicionalnih 

znanj o delovanju naravnega reda. 

● 16.3.2013: Delavnica »Obrazna joga za mladosten videz in notranjo sproščenost in 5 

vaj za ravnovesje in stimulacijo naših notranjih organov«   

Udeleženci delavnice so spoznali obrazne mišice in akupunkturne točke, ki pripadajo našim 

notranjim organom. Z aktivacijo, sproščanjem in stimulacijo določenih mišic in točk na obrazu 

uravnovešamo delovanje naših hormonalnih žlez in notranjih organov ter tako vplivamo na 

ravnovesje celotnega organizma. Jogijske vaje za ravnovesje in stimulacijo naših notranjih 

organov so namenjene uravnovešanju naših hormonalnih žlez in regeneraciji energije v naših 

notranjih organih. Udeleženci so se naučili, kako z vajami spodbuditi celotno 

ravnovesje  organizma in sprožiti razstrupljanje notranjih organov, ter kako jih ponovno spravili 

v ravnovesno delovanje. Delavnico je izpeljala Gaia Mojca Celarc. 

● 16.3.2013: Arheološka delavnica »Izdelajmo si svoj antični mozaik«  

Zamisel o tem, da z majhnimi koščki različnih materialov okrasimo svojo okolico, je stara skoraj 

toliko kot človeštvo, prve sledi mozaikov so namreč odkrili v Mezopotamiji. Izredno priljubljen je 

bil mozaik v antiki, Grki in Rimljani so z njimi krasili tla, bizantinska umetnost pa ga je 

uporabljala tudi za slike, notranjosti stavb, za ikone ter v cerkvah. Ljubezen do mozaika med 

umetniki in ljubitelji umetnosti pravzaprav nikoli ni zamrla. Še več, v našem okolju je doživela 

preporod  v okviru skupnih nalog strateškega projekta Arheološki parki severnega Jadrana - 

PArSJAd, kateri zajema skupno arheološko dediščino obale severnega Jadrana, od italijanske 

pokrajine Emilije Romanje do slovenskega Primorja, v katerega je kot ena od 9-ih partnerjev 

vključena tudi Univerza na Primorskem z Inštitutom za dediščino Sredozemlja Znanstveno-

raziskovalnega središča. V okviru tega programa, ki ga na UP ZRS vodi in koordinira izr. prof. 

dr. Irena Lazar, je v marcu 2013 v Mestni knjižnici Izola potekala nadaljevalna arheološka 

delavnica za odrasle »Izdelajmo si mozaik«, vključena v okvir ustvarjalnih delavnic Borze 

znanja. Delavnico je izpeljala Ivana Pintarič.  

● 18.3.2013: Predavanje »Kako spremeniti svoje življenje z meditacijo? 

Simon Mandelj, nekdanji bivši budistični menih, ki se je več let v samoti in skromnih pogojih 

posvetil intenzivni meditaciji ter budistični praksi je v predavanju razkril, kako z meditacijo 
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poiskati pravi mir in zadovoljstvo v sebi ter kako uporabiti lastno moč namere, da spremenimo 

sebe in svoje življenje na bolje. 

● 22.3.2013: Predstavitev knjige »Sonaravni vrt na strehi« 

Knjiga “Sonaravni vrt na strehi” ponuja praktične rešitve za urbano vrtnarjenje. Namenjena je 

vsem, ki živimo v mestih in nimamo prostora za klasični vrt. Avtor, prof. dr. Gojko Stanič, ki že 

skoraj 20 let uspešno vrtnari na strehi svoje hiše sredi Ljubljane, je predstavil načine, kako se 

lotimo vrtnarjenja na omejenih prostorih in tako poskrbimo za kakovostno prehrano vse 

družine.  

Knjiga odgovarja na vprašanja kot so: Kako izdelati gredice?, Kam jih postaviti?, Kakšno zemljo 

potrebujemo in koliko le-te?, Kako narediti načrt sajenja?, Kako vzgojiti sadike?, Katere rastline 

lahko sadimo skupaj in katere ne?, Kakšni stroški so povezani z vrtom?, Ali z vrtom lahko 

prihranim? ter druga. Po predavanju je predavatelj odgovarjal na vprašanja, s katerimi je 

ljudem podal še veliko drugih koristnih informacij, s katerimi bi se sami uspešno lotili urbanega 

vrtnarjenja. 

● 26.3.2013: Motivacijsko predavanje z Majo Debelak, bolj znano pod imenom Dobra Vila 

Maja. V predavanju so bile razkrite resnice o ljubezni, ljubosumju, odnosih ter napotki za 

uresničitev ljubečega partnerstva.  

● 27.3.2013: Filozofsko-spoznavno predavanje »Otroci – duhovni zaklad človeštva« 

Današnji otroci se že rodijo z izjemnimi duhovnimi potenciali. V predavanju so bila 

predstavljena razmišljanja, ki se porajajo ob vprašanjih, kot so kakšni so sodobni otroci, kakšne 

zaklade nosijo v sebi, kaj jih lahko ovira na njihovi razvojni poti in kako jih lahko podpremo, da 

svoje potenciale razvijejo v najvišji možni meri? Predavala je Đulijana Juričič. 

● 29.3.2013: Predavanje »Probiotiki - vir življenja in življenjske moči« 

V predavanju je bila pojasnjeno zakaj probiotiki blagodejno vplivajo na naše zdravje in počutje, 

omenjeni so bili tudi zdravilni učinki kefirja, naposled smo iskali tudi odgovor na vprašanje, kaj 

izbrati v “poplavi” probiotičnih izdelkov? V predavanju smo se dotaknili tudi teme ekološke 

pridelave hrane – v primerjavi s konvencionalno, ter ali je ekološko zares tudi dražje? Predaval 

je Mitja Gašperič. 
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● 30.3.2013: Delavnica Izražanje ženske čutnosti skozi gibanje  

Na delavnici so udeleženke spoznale mehkobo in nežnost ženske energije, ki je pogosto speča 

in skrita v naši notranjosti. Naučile so se tudi, kako nežno prebuditi skrite potenciale in 

vzpostaviti notranji mir, spodbuditi ustvarjalne navdihe, zanetitii iskrico v očeh, ... S 

pridobljenimi veščinami lahko ženske skozi življenje "pohajamo" lahkotneje, bolj radostno in z 

občutkom izpopolnjenosti. Delavnico je vodila Gaia Mojca Celarc.  

● 4.4.2013: Predavanje »Včeraj in danes- povezava med problemi v današnjem življenju 

in preteklimi življenji« 

Uvodoma so se udeleženci predavanja spraševali, ali obstajajo pretekla življenja in ali lahko ta 

vplivajo na naš vsakdanjik? Raziskovalni večer je bil namenjen odkrivanju novega pogleda na 

današnje življenje in je nagovarjal vse, ki se v tem času velikih sprememb odločajo za iskreno 

in popolno komunikacijo s svojim Jazom. Predavala je Katia Kullmann. Predavanje je poteklo v 

italijanskem jeziku, s sprotnim prevodom Metke Šori v slovenščino.  

● 13.4.2013: Delavnica »Ravnovesje petih organov« 

Na delavnici so udeleženci spoznali, kako s preprostimi vajami, ki jih lahko izvajamo tudi doma, 

vzpostavimo ravnovesje v naših petih organih, v katerih so nastanjena naša čustva. Naučili so 

se tudi, kako lahko neprijetna čustva preobrazimo v prijetna ter spoznali zelišča, ki so lahko v 

določenih obdobjih podpora določenemu organu. Delavnico je vodila Gaia Mojca Celarc.  

● 18.4.2013: Arheološko predavanje »Obala v času antike«; 2. predavanje iz cikla štirih 

arheoloških predavanj, ki sta jih Mestna knjižnica Izola in Borza znanja Izola organizirali v 

sodelovanju z Univerzo na Primorskem – ZRS, Inštitutom za dediščino Sredozemlja 

V predavanju je predstavljeno obdobje osvajanja istrskega prostora v času Rimljanov, 

poseljevanje naše obale v času širitve Rima, o najdiščih iz časa antike v Izoli in bližini, ter 

rimskih vilah ob obali severnega Jadrana. Zlasti nadrobno je bilo prikazan način življenja v teh 

razkošnih stanovanjskih in gospodarskih kompleksih, ter način življenja gospodarja, 

osvobojenca in sužnja. Predavala je izr. prof. dr. Irena Lazar.  

● 9.5.2013: Arheološko predavanje »Rimska obmorska vila Simonov zaliv«; 3. predavanje 

iz cikla štirih arheoloških predavanj, ki sta jih Mestna knjižnica Izola in Borza znanja Izola 

organizirali v sodelovanju z Univerzo na Primorskem – ZRS, Inštitutom za dediščino 

Sredozemlja.  
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Udeleženci arheološkega predavanja so - na podlagi v predavanju razkritih arheoloških, 

zgodovinskih, umetnostnozgodovinskih, naselbinskih, krajinskih in drugih izjemnih lastnosti ─ 

ozavestili pomen in veličino arheološkega najdišča v Simonovem zalivu. Spoznali so, da se je 

rimska obmorska stanovanjska vila v Simonovem zalivu raztezala na površini štirih hektarjev, 

na katerih so arheologi odkrili gospodarsko poslopje in največje pristanišče iz istega časa, ki 

skupaj predstavljata eno največjih posestev v tem delu Istre. Prostori rimske vile so tlakovani s 

črno-belimi mozaiki neprecenljive vrednosti. 

Pristanišče z dvema pomoloma, ki varujeta varen pristan, velja za tipično rimsko in je 

omogočalo pristanek plovil tudi ob močnejših vetrovih. Ob izkopavanjih so raziskovalci na več 

mestih naleteli tudi na ostanke antičnega vodovoda. Kompleks rimske vile v Simonovem zalivu 

omogoča temeljito raziskovanje italske civilizacije, ki je nekoč cvetela v Istri. Predavala je prof. 

dr. Katharina Zanier.   

● 13.5. 2013: Arheološko delavnica »Izdelajmo si svoj antični nakit«  

Arheološka delavnica je potekala v sodelovanju z Univerzo na Primorskem - Znanstveno 

raziskovalnim središčem, Inštitutom za dediščino Sredozemlja ter piranskim pomorskim 

muzejem. Udeleženci so iz bronastih žičk in steklenih kamenčkov izdelovali nakit (ogrlice in 

uhane), kot so ga poznali v antičnem rimu. Delavnico je vodila Snježana Karinja, arheologinja 

in muzejska svetovalka v Pomorskem muzeju Piran. 

● 16.5.2013: Predavanje »Vsi drugačni, vsi privlačni«  

Osrednje teme predavanja ob Evropskem letu državljanstva so bile multikulturnost, 

narodnostne, rasne in ekonomske razlike ─ danost, v katerih prebivamo Evropejci. V 

predavanju so udeleženci spoznali, kako te razlike razumeti, sprejeti, razviti strpnost in 

toleranco in hkrati dobro sodelovati in osebnostno rasti. Predavala je Zdenka Nanut Planinšek. 

● 18.5.2013: Arheološko delavnica »Izdelajmo si svoj antični mozaik« 

Delavnica je potekala v arheološkem parku Simonov zaliv. Udeleženci so spoznali direktno 

tehniko izdelovanja antičnega mozaika, kjer se kamenčki polagajo naravnost na površino; 

seznanili so se tudi z vrstami kamna ter ostalimi materiali in orodji za izdelavo sodobnega 

antičnega mozaika. Delavnico je vodila magistrica umetnostne zgodovine, Ivana Pintarič.  
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● 23.5.2013: Arheološko predavanje «Nakit v času antike«; 4. predavanje iz cikla štirih 

arheoloških predavanj, ki sta jih Mestna knjižnica Izola in Borza znanja Izola organizirali v 

sodelovanju z Univerzo na Primorskem – ZRS, Inštitutom za dediščino Sredozemlja 

V predavanju je bil predstavljen razvoj nakita, zvrsti in oblike s poudarkom na nakitu v rimskem 

obdobju. Predstavljene so bile tehnike izdelave, način uporabe in arheološke najdbe nakita. V 

rimskem obdobju so izdelovalci nakita črpali ideje in oblike iz etruščanskega, grškega in 

helenističnega nakita. Za cesarski Rim je bil značilen zlasti zlat nakit, obogaten s poldragimi in 

dragimi kamni, biseri in stekleno pasto. Biseri so bili trikrat dražji od zlata in z njimi so krasili 

glavo, vrat in roke. Nakit so izdelovali tudi iz brona, kosti, jantarja, stekla. Rimljanke so si 

okraševale glavo z diademi in mrežicami. Uporabljale so igle in okrasne trakce. Nosile so 

uhane, zlate, srebrne, včasih tudi iz bronaste žice, a tako oblikovane, da bi jih tudi danes nosila 

marsikatera ženska. Predavala je Snježana Karinja, arheologinja in muzejska svetovalka v 

Pomorskem muzeju Piran. 

● 31.5.2013: Delavnica »Šaolinske kung-fu tehnike«  

Udeleženci so spoznali, da je bil kung  fu je izvorno namenjen prebujanju človekove življenjske 

sile in nikoli ni bil namenjen za borbo z nasprotniki. Takšnega so ohranili šaolinski menihi in po 

njihovem vzoru so bile predstavljen temeljne vaje, ki človeku pomagajo pri aktivaciji energije, 

predvsem solarnega pleksusa, ki je center moči in zavesti. V delavnici so udeleženci prav tako 

spoznali tehniki či gonga in tai čija, ki sta sestavni del vadbe šaolinskega kung fuja. Delavnico 

je izpeljala Leticija Fortin. 

● 1.6.2013: Otroška ustvarjalna delavnica rusko-slovenskega prijateljstva 

Ustvarjalna delavnica rusko-slovenskega prijateljstva, na kateri so udeleženci, tako otroci kot 

njihovi starši, je bila namenjena spoznavanju Rusov, ki živijo v naši skupnosti in ki željo 

vzpostaviti most s kulturama v našem prostoru. Pobudnica delavnice je bila Nadya Kamalova, 

ki je ob pričetku delavnice v sliki in besedi povzela nekaj temeljnih značilnosti Rusije, na koncu 

pa še izpeljala mini-kviz o poznavanju ruske kulture nasploh. Poleg že znanih Puškina in 

Čajkovskega, smo se navzoči prvič srečali tudi z junakom iz ruskih oz. še sovjetskih risank, t.i. 

"Čeburaško". Olga Yamanaeva je ozračje v čitalnici knjižnice ogrela s prikazom nekaterih 

tradicionalnih ruskih izštevank z gibalnimi pripevi. Delavnica se je nato nadaljevala čisto zares 
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ustvarjalno, saj so se lahko otroci preizkusili v različnih ustvarjalnih tehnikah. Ustvarjali so nakit, 

risali in prepevali. 

● 6.6.2013: Predavanje Biti ženska: uganka in navodila za uporabo  

V predavanju so bile udeležencem razkrite temeljne značilnosti »ženskosti«; izraz »ženskost« 

se namreč ne nanaša niti na »punčkasto« žensko niti na »feministko«, pač pa povzema 

izjemnosti, ki jih je narava podarila ženski. Ženska, ki se sprejema v svoji celoti, lahko neguje 

dobre odnose z moškimi, s svojo čutnostjo, z okoljem, ki jo obdaja. O ženskosti je predavala 

Erica Tricarico. Predavanje je potekalo v italijanskem jeziku s sprotnim prevodom v 

slovenščino.  

● 13.6.2013: Predavanje Zdrami Moč v Sebi  

V predavanju Zdrami Moč v Sebi in jo zavestno uporabi za ustvarjanje svoje resničnosti ter 

zaživi življenje po svojem okusu, spoznaj resnico in zakone vesolja, vzemi usodo v svoje roke 

in dovoli življenju, da se v tebi polno izrazi, so udeleženci raziskali resnično naravo in razumeli 

snovno in eterično naravo sveta ter spoznali, kako sami soustvarjamo svet, v katerem živimo, 

ter da je dostop do moči, ki premika gore, v vsakem človeku. Predavala je Zdenka Nanut 

Planinšek.  

● 17.6.2013: Predavanje »Alternativno ali tradicionalno – katera pot je v sodobnem 

zdravstvu privlačnejša?« 

V predavanju je bilo govora o sistematiki različnih vej zdravilstva, sitemu povezovanja 

tradicionalne in komplementarne  - alternativne medicine v svetu in pri nas, o zakonodaji v 

Sloveniji, o izobraževanju v Sloveniji in tujini na temo alternativne - komplementarne medicine,  

psihoterapiji pri nas in v svetu. Predaval je mag. Darko Filiput. 

 ● 14. 9.2013: Delavnica  »Izdelava antične freske« 

Udeleženci delavnice so na kosu kamnite površine v velikosti približno 20x30 cm spoznali 

postopek izdelave antične freske. Za nastanek prave antične freske je potreben svež omet. 

Najprej se na steno oziroma površino nanese grob omet iz peska in žganega apna in potem še 

fini omet, ki je sestavljen iz kremenčevega peska in apna. Na svež omet se slika s pigmenti in 

apneno vodo. Delavnica je potekala v Izoli v Simonovem zalivu, v sodelovanju z Univerzo na 

Primorskem, Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper – Inštitutom za dediščino 

Sredozemlja. Delavnico je vodil freskant Hari Vidović.  
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● 20.9.2013: Predavanje »Astrologija - znanost in duhovna umetnost« 

V predavanju je bila udeležencem astrologija predstavljena kot najbolj žlahtna znanost in tista 

oblika duhovne poti, kjer moramo odgovore vedno iskati v sebi. Predaval je priznani srbski 

astrolog Aleksandar Imširagić, predsednik Mednarodnega odbora ISAR (International Society 

for Astrological Research) ter direktor Inštituta za astrološke raziskave in izobraževanje 

Johannes Kepler v Beogradu. 

● 4.10.2013: Predavanje »Niso vse rož'ce za vse ljudi« 

V predavanju so udeleženci spoznali, kako delujejo naravni pripravki in zakaj ne delujejo enako 

na vse ljudi, ter od česa je odvisno ali bodo delovali in kako jih pravilno izbiramo. Predavala je 

Sanja Lončar, vodja projekta Skupaj za zdravje človeka in narave.  

● 18.10.2013: Predavanje »Celična regeneracija« 

Udeleženci predavanja so v predavanju poslušali o dognanjih ruskih raziskovalcev, ki so v 

raziskovanju valovanja energij odkrili možnost celične regeneracije in tako "prestopili" mejo 

med znanstvenim in religioznim. Prav tako struktura »drevesa življenja«, ki je z svojo simboliko 

prisotna v vseh religijah, omogoča razumeti  kakovost  principov in zakonov, ter kako delovati 

po v skladu z njimi  in skozi svojo aktivnost postati zavestni soustvarjalec svoje lastne realnosti. 

Predaval je Milorad Prodanović.  

● 25.10.2013: Predavanje »Kako se pomanjkanje hranil odraža na našem zdravju« 

V predavanju so udeleženci izvedeli, kako nam telo sporoča pomanjkanje hranil, katera živila 

spodbujajo koncentracijo, energijo, vitalnost in imunski sistem, kako shujšati brez lakote, kako s 

pravilno prehrano umirimo hiperaktivne otroke, ter kako z uravnoteženo prehrano poskrbimo za 

hormonsko ravnovesje. Predavala je Minka Gantar.  

● 26.10.2013: Ustvarjalna delavnica »Delavnica izdelovanja papirnatega cvetja« 

Izdelovanje cvetja iz papirja ima po vsej Sloveniji lepo tradicijo. Na ustvarjalni delavnici so 

udeleženke  spoznale osnove zgibanja krep papirja, ki omogoča izdelovanje prvih cvetov. 

Izdelavo papirnatega cvetja je prikazala Ljubica Žvab.  
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● 5.11.2013: Predstavitvena delavnica Društva Magičnost gibanja  

Na prvem novembrskem srečanju Borze znanja Izola so udeleženci prisluhnili izkušnjam članic 

Društva Magičnost gibanja. Te so predstavile delovanje društva in osebne izkušnje, ki so jih 

pridobile preko izvajanja energijskih tehnik in njihovih uporabe v vsakodnevnem življenju, s 

posebnim poudarkom na obvladovanju energij znotraj in zunaj nas, vzorcih in prepričanjih ter 

drugih zanimivih temah, ki vidno ali nevidno krojijo naš vsakdanji svet. Skupaj s članicami so 

udeleženci tehnike preizkusili v praksi. Delavnico je vodila Leticija Fortin s kolegica iz Društva 

Magičnost gibanja.  

● 15.11.2013: Predavanje »Lepotičiti se z naravo« 

V predavanju so bile predstavljene temeljne razlike med konvencionalno in naravno kozmetiko, 

predstavljene so bile tudi sestavine, ki so v konvencionalni kozmetiki sporne, ter razlaga, zakaj  

so sporne. Udeleženci so dobili odgovore na vprašanja, kako v poplavi izdelkov za osebno 

nego izbrati zares naravne, ter kako si doma izdelati naravne preparate s kancem eteričnih olj. 

Predavala je Ornela Čebulec.  

● 23.11.2013: Ustvarjalna delavnica  »Moja broška« 

Udeleženke delavnice so se naučile, kako je mogoče s kančkom domišljije ter iz odvečnega 

blaga in kakšne perlice izdelati broško, ki jo lahko pripnemo na pulover, jakno, na torbico, ali jo 

lahko nosimo na zapestnici, ali pa si jo preprosto vpnemo v lase. Izdelavo broške je prikazala 

Suzana Belak Pungartnik.  

● 2.12.2013: Predavanje »Zdravljenje s konopljo« 

V predavanju je bilo pojasnjeno, da se konoplja ne uporablja zgolj v gradbeništvu, v prehrani, v 

avtomobilski industriji, temveč tudi v tudi v zdravstvene namene. Konoplja dokazano pomaga 

pri kroničnih boleznih, Alzheimerjevi bolezni, pri depresiji, shizofreniji, varovanju možganov 

pred starostnimi pojavi, raku, multipli sklerozi, astmi, migreni itd. Občutljivo temo o konoplji sta 

osvetlila  Kristofer Bogdan Meško in Jaka Bitenc.   

● 7.12.2013: Ustvarjalna delavnica  »Okraski iz odpadnih materialov« 

Delavnica je bila namenjena otrokom in njihovim staršem. Cilj delavnice je bil ozavestiti pomen 

kakovostnega preživljanja prostega časa z ustvarjalnim izražanjem in v skrbi za okolje. 

Otrokom in staršem je bilo predstavljeno, kaj vse je mogoče izdelati iz odpadnih embalaž, 

plastenk in stekla. Delavnico sta izpeljali Urša Skumavc in Metka Šori.  
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● 14.12.2013: Delavnica  »Skrita moč kristalov« 

Uvodoma so udeleženci spoznali osnovne značilnosti kristalov in mineralov ter njihovo uporabo 

v vsakdanjem življenju. Sledil je opis tehnik čiščenja, v sklepnem delu delavnice so udeleženci 

skozi voden proces meditacije kristale in minerale programirali za določen namen. Delavnico je 

realiziral Simon Plesničar.  

    

3.2. Središče za samostojno učenje           

 

V obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013 se je v Mestni knjižnici Izola v Središču 

za samostojno učenje s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, programov za 

samostojno učenje in brezplačnim dostopom do svetovnega spleta učilo 205 novih 

udeležencev, ki so opravili skupno 5.818 ur samostojnega učenja.  

Z vidika vpliva na okolje ima dejavnost organiziranega samostojnega učenja posreden in 

neposreden vpliv na vsa področja družbenega in ekonomskega razvoja občine. Pomembno 

prispevajo k vzpostavitvi družbe znanja za trajnostni razvoj regije in pomagajo zviševati 

kakovost življenja prebivalcev. Različne učne vsebine pripomorejo k ustvarjanju znanja, s 

katerim posameznik laže obvladuje spremembe. Sposobnost učenja novih spretnosti prinaša 

večjo sposobnost reševanja problemov in bolj ustvarjalen način razmišljanja. Z obvladovanjem 

nove informacijske tehnologije se poveča možnost, da bodo zaposleni laže obvladovali nove 



 

___________________________________________________________________________ 

 

Ulica Osvobodilne fronte 15/Via del Fronte di Liberazione 15, Izola/Isola 

Tel: +386 05 66 31 284/280 Fax: +386 05 66 31 281 

http//:www.izo.sik.si  

e-mail:knjiznica.izola@guest.arnes.si 

 

40 

tehnologije v svojem delovnem okolju, brezposelni pa hitreje našli delo in postali ekonomsko 

neodvisni. Poleg večje zaposljivosti učinkuje učenje tudi na večjo mobilnost. 

V Mestni knjižnici Izola v Središču za samostojno učenje zagotavljamo dostop do e-vsebin in 

elektronskih storitev vsem odraslim, zlasti pa osebam, za katere obstaja nevarnost, da bodo ob 

hitrem napredku IKT na vseh področjih življenja in aktivnosti ostale zapostavljene. Omogočamo 

načrtovanje, izpeljavo in ovrednotenje lastnega učenja in krepimo odgovornost posameznika za 

lasten napredek. 

Z nekaterimi vsebinami samostojnega učenja spodbujamo zavest o pomenu kulturne dediščine 

in njenega ohranjanja, razvijmo identiteto mesta, ohranjamo jezikovno in kulturno različnost. Z 

učenjem posameznik osebnostno raste, pridobiva samozavest in občutek o lastni vrednosti, 

boljša je socialna interakcija. 

 

 

AKTIVNOSTI ZA POPULARIZACIJO ORGANIZIRANEGA SAMOSTOJNEGA UČENJA V 
LETU 2013 
 
● 4.4.2013: Predstavitev spletnega portala KAMRA in spletnega biografskega leksikona 

Primorci.si   

Udeležencem organiziranega samostojnega učenja sta bila predstavljena portala Kamra in 

Primorci.si, prikazani so bili postopki iskanja po bazah podatkov s polnimi besedili, ter nekatere 

druge spletne strani z izobraževalno vsebino iz področja osebnostne rasti. Potrebno je dodati, 

da je Špela Pahor iz Mestne knjižnice Izola prispevala v spletni biografski leksikon Primorci.si v 

preteklem letu kar 40 zapisov. Podatkovna baza nastaja in raste sproti, tako kot posamezniki 

(knjižničarji in drugi) prispevajo oz. dodajajo nove zapise. To je pomemben portal z 



 

___________________________________________________________________________ 

 

Ulica Osvobodilne fronte 15/Via del Fronte di Liberazione 15, Izola/Isola 

Tel: +386 05 66 31 284/280 Fax: +386 05 66 31 281 

http//:www.izo.sik.si  

e-mail:knjiznica.izola@guest.arnes.si 

 

41 

informacijami o osebah, ki so živele na Primorskem, tudi manj znanih, ki jih drugi viri ne 

zajemajo.  

● 15.5.2013: Dan odprtih vrat v SSU 

Poleg gradiv za samostojno učenje tujih jezikov, so bili prikazani tudi postopki iskanja po bazah 

podatkov s polnimi besedili. Predstavljena sta bila tudi portala Kamra in Primorci.si ter nekatere 

druge spletne strani z izobraževalno vsebino iz področja osebnostne rasti.  

● 17.5.2013 Predavanje in delavnica »Pobuda Europass in Europass Življenjepis« 

Udeleženci predavanja in delavnice so spoznali, kako in na kakšen način Pobuda Europass 

pomaga državljanom učinkovito predstaviti svoja znanja, spretnosti in kvalifikacije z namenom, 

da lažje najdejo zaposlitev ali nadaljujejo izobraževanje. Pobuda Europass pa pomaga tudi 

delodajalcem pri razumevanju znanj, spretnosti in kvalifikacij iskalcev zaposlitve. V delavnici 

izpolnjevanja Europass življenjepisa so udeleženci spoznali standardizirano evropsko obliko 

življenjepisa, v kateri je mogoče beležiti tako formalna kot tudi neformalna znanja ter jezikovne, 

socialne, komunikacijske, tehnične in druge kompetence. Predavala je Špela Pogačnik Nose iz 

Nacionalnega centra Europass, Center RS za poklicno izobraževanje.  

● 19., 20., 23. in 26.9.2013: Dijaki Srednje šole Izola na obisku  

Dijakom Srednje gostinske in turistične šole smo predstavili načine pridobivanja znanja v 

središču za samostojno učenje. Poudarek je bil na programih za učenje tujih jezikov, slovarjih 

na CD-romu ter spletnih slovarjih, posebej predstavljen je bil program Kam na potovanje? 

● 20.11.2013: Dan odprtih vrat v SSU 

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic smo v Mestni knjižnici Izola v Središču za samostojno 

učenje vnaprej pripravili gradivo z navodili za uporabo novih bralnih tehnologij (e-bralniki, 

tablični računalniki) ter ponudili učno pomoč za uporabo le-teh. Udeležencem smo prikazali 

nove bralne izkušnje v elektronski obliki ter jih obenem seznanili z načini iskanja brezplačnega 

e-gradiva oziroma brezplačnih elektronskih knjig, ki so na voljo na različnih spletnih portalih.  
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3.3.  Študijski krožki                                                         

so interesne skupine ljudi, ki se zberejo, da se skupaj učijo oziroma poglabljajo znanje o 

določeni temi in s pridobljenimi izkušnjami obogatijo okolico. Starost in stopnja izobrazbe pri 

tem nista pomembni. Člani krožka so enakopravni. Mentor ima vlogo usklajevalca in 

organizatorja. 

 

3.3.1. ŠK Svet v dlaneh – skozi druge kulture spoznavamo sebe 

ŠK Svet v dlaneh, njihova mentorica je  Špela Pahor, katerega se obiskovalci radi udeležujejo, 

sestavljajo potopisna predavanja, izobraževanja, predstavitve knjig  in delavnice. Prireditve v 

letu 2013 so bile naslednje:          

 4.4.2013 - pogovor z misijonarko in pisateljico  Marijo Sreš je vodila članica ŠK  Špela 

Pahor, indijske pravljice, ki jih je misijonarka zapisala in izdala v knjigi Najprej je bila 

ženska,  so pripovedovale priznane in uveljavljene slovenske pravljičarke Irena Cerar, 

Kristina Menih in Ivanka Učakar. 

 10.4.2013 - Mira Delavec, pisateljica, doktorica literarnih ved in doktorica mednarodnega 

prava, humanitarna delavka in pobudnica mnogih zanimivih akcij od oživljanja pisanja 

ljubezenskih pisem naprej, je predstavila svoja potovanja med Tuarege, njihov način 

življenja, verovanje, navade, odnos mednarodne skupnosti do njihovega položaja. 

Spremljal jo je prijatelj Tuareg, Abdulkader Touhami Kakel. Zbirali smo zdravila in 

prostovoljne prispevke za odprtje šole za tuareške otroke.  

 10.5. 2013 - Terezka Osojnik, argentinska Slovenka, je predstavila svet mehiških 

Indijancev, med kateri mi je živela 10 let. 

 17.5. 2013 - Faila Pašič Bišič, humanitarna delavka in Slovenka leta nam je predstavila 

islamsko vero. Govorila je tudi o svojem prevodu knjige Mladenič. Sledil je živahen pogovor 

z gostjo. Srečanje je bilo izvedeno v sodelovanju z izolsko Borzo znanja. 

 6. 9.2013 -   naša gostja je bila zamejska Slovenka Jasna Tuta, ki je predstavila življenje 

na jadrnici, na kateri z možem plujeta že 4 leta.  
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 13.9.2013 -  naš gost je bil  Marko Gorišek, grafični oblikovalec, alpinist, gorski reševalec 

in velik poznavalec Snežnika, ki je ob diapozitivih predstavil zanimivosti o Snežniku. 

 18.9. 2013 -  Rok Kleva Ivančič in Manuel Šavron sta ob igranju na istrske inštrumente  

in petju predstavila glasbeno dediščino Istre. 

 3.10. 2013 - Darij Gregorič, ljubiteljski etnolog in raziskovalec Istre, je pripovedoval o 

istrskih krščanskih svetnikih od 1. stoletja po Kr. do danes. Obenem je predstavil naslikane 

portrete teh svetnikov, delo njegovega prijatelja Angela Zerba. 

 10.10. 2013 -  Tihomir Makovec, strokovni sodelavec na Morski biološki postaji Piran, 

ljubiteljski biolog in ornitolog, potapljač in fotograf, je  predstavil življenje pod morsko 

gladino, kakor ga je ujel s podvodno kamero. 

 7.11. 2013 - Tomaž Hožič, fotograf, informatik, popotnik in učitelj, je predstavil Japonsko. 

Večera se je udeležilo več kot 50 obiskovalcev. 

 22.11.2013 -  v  naši čitalnici so se zbrali najboljši obalni  fotografi. Pobudo za večer je dal 

knjižničar na MBP Vlado Bernetič, ki se že 40 let poglobljeno strokovno ukvarja s 

fotografijo. Predstavil je svoje fotografije na temo Mediteran, kar je bila tudi tema večera. S 

predstavitvami so sodelovali še Remigio Grižonič iz Izole, svetovno znana fotografinja Anja 

Čop in Zdenko Bombek iz Kopra.  Udeleženih je bilo okrog 20 fotografov in več drugih 

obiskovalcev. 

 13.12.2013 - sestre Uršulinke iz izolskega samostana so pripravile interaktivni večer o 

pomenu adventa in božičnih praznikov za naše vsakdanje življenje. Njihovo predavanje, 

diapozitivi, glasba in  petje so prevzeli številne obiskovalce in obiskovalke. Knjižničarke 

smo pripravile razstavo knjig na to temo in ji dale naslov »2013 po Kristusu...«.  Izkupiček 

od prodaje voščilnic, ki so jih izdelale sestre, je šel  v dobrodelne namene. 
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3.3.2.  ŠK Jara Kača – pravljice za VDC in druge  

V letu 2013 je v MKI deloval tudi Pravljični študijski krožek Jara Kača, čigar mentorica je Špela 

Pahor. Aktivnosti, ki jih je imel ta krožek v letu 2013 so naslednje: 

 11.1.2013 - na pravljični dopoldan v knjižnico so bili povabljeni otroci iz izolskih vrtcev. 

 18.1.2013 – v knjižnico smo na pravljični dopoldan povabili uporabnike društva za 

cerebralno paralizo Sonček Koper. Člani bodo tudi razstavili svoje ročne izdelke, ki jih 

delajo v delavnicah. 

 22.1.2013 - pravljičarka, novinarka in pisateljica Kristina Menih iz Izole je otrokom in 

staršem predstavila svoji avtorski pravljici Goska ploska in Škrat na kvadrat. Pogovarjali 

smo se o tem, kako nastane pravljica in kaj je potrebno, da iz nje nastane knjiga. 

 29.1.2013 - pisateljica in novinarka Kristina Menih je varovancem VDC  pripovedovala 

svoje avtorske pravljice in ljudsko pravljico  iz Istre. Knjižničarka Špela Pahor  je 

pripovedovala ljudske pravljice brazilskih Indijancev. Po končanem pripovedovanju je 

Kristina Menih  naredila intervjuje z varovanci VDC in o tem dnevu  napisala  reportažo za 

časnik Večer. 

 31.1.2013 - Aljoša Križ in Špela Pahor  sta članicam društva Pristan pripovedovali ljudske 

pravljice. Sledil je pogovor o pomenu pravljic.  

 9.4.2013 – ob zaključku bralne značke za VDC, ki je potekala kar nekaj mesecev, smo 

varovance VD povabili v knjižnico na prireditev in podelitev nagrad. Naša gostja je bila  

Katja Svetina, ki je na violino zaigrala nekaj slovenskih ljudskih pesmic. Sledilo je 

pripovedovanje pravljic, nato pa še podelitev knjižnih nagrad, ki jih je prispevala Mestna 

knjižnica Izola. Skupaj smo še zapeli in se fotografirali. 

 26.4.2013 – na ta dan smo imeli drugo srečanje z varovanci društva za  cerebralno 

paralizo Sonček Koper. Varovance smo razveselili s pravljicami in jih obdarili  s knjigami. 

Sledil je pogovor z varovanci in skromen prigrizek.  

 26.9.2013 - se je Kristina Menih, pisateljica, novinarka, pravljičarka in ljubiteljska 

etnologinja predstavila s pripovedovanjem ljudskih pravljic iz Istre. 
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 27.9.2013 - je bila naša gostja Lidija Maričič, ki nam je predstavila knjigo Shizofrenija ni 

norost ali ljubezen na preizkušnji. Sodelovali so: Aleksander Komoš na ustni harmoniki, 

Minja Štule, strokovna delavka v Ozari in Valter Purger, fotograf. 

 4.10.2103 – so uporabniki Društva Sonček Koper  izvedli lutkovno predstavo Dva dni v 

letu. Pravljico so sami napisali, izdelali lutke in zaigrali. Poslušalci so bili otroci iz treh 

razredov OŠ Vojke Šmuc Izola, sedemdeset otrok z učiteljicami. 

 22.10.2013 -  Kristina Menih, pisateljica, novinarka, ljubiteljska etnologinja, zbirateljica 

življenjskih zgodb in pripovedovalka pravljic je otrokom pripovedovala o pravljice o palčkih, 

škratkih, vilah in drugih čarobnih bitjih. Obenem je predstavila svojo novo zgoščenko s 

pravljicami Škratek kvadratek.  

 4. 11. - 7.11. 2013 -  vsak dan sta bili na obisku v knjižnici po dve skupini otrok iz izolskih 

vrtcev na obisku. Pripovedovali smo jim slovenske ljudske pravljice. Spodbujali smo jih tudi 

k temu, da sami pripovedujejo svojim sovrstnikom. Za to smo pripravili poseben 

"pripovedovalski stolček". Tudi peli smo. 

 22.11.2013  - za uporabnike VDC Izola smo pripravili pravljični dopoldan z naslovom 

VENČEK ISTRSKIH LJUDSKIH PRAVLJIC. Izbrali smo zgodbice, ki imajo izrazito 

humoren značaj, tako da smo se vsi skupaj  iz srca nasmejali. Sledila je pogostitev s 

piškotki in sokom. 

 3.12.2013 - Irena Menih in Katarina Tomšič sta izdelali lutke  iz polsti in pripravili lutkovno 

igrico Deklica s svetilko. Povabljeni so bili otroci in starši.  

 3.12.2013 – v  okviru 4. Primorskega pravljičnega festivala smo članice ŠK predstavile 

knjigo filipinskih ljudskih pravljic Mesečeva vila, ki jo je prevedla Špela Pahor. Sodelovale 

so: ilustratorka Laura Ličer, dr. Tea Štoka, Špela Pahor in Kristina Menih. 

 5.12.2013 -  dan pred Miklavžem smo povabili varovance VDC Izola, ki so na stojnicah v 

knjižnici prodajali svoje ročne izdelke. 

 17.12.2013 - varovancem VD Izola smo pripravili božično praznovanje s pravljicami in 

darili. 

 19.12.2013 - dvema skupinama otrok iz 6. razredov Osnovne šole Lucija smo 

pripovedovale ljudske pravljice, pripovedke in druge zgodbe iz Istre. 
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3.3.3. ŠK Kako živeti zdaj          

Delavnice in srečanja izvajata Oleg Križanovskij in Jože Cesar. Mentorica tega krožka je 

Marina Hrs. Krožek je sestavljen iz predavanj, delavnic, vaj in spremljajoče literature.  

V letu 2013 so bila izvedena naslednja srečanja:  

 30.1.2013 - uvodno predavanje Joška Cesarja Živeti v tem trenutku. Ko so Dalajlamo vprašali, 

kaj  ga najbolj preseneča, je odgovoril:«Človek. Ker žrtvuje svoje zdravje, da bi zaslužil denar. 

Potem žrtvuje denar, da bi spet dobil svoje zdravje. In potem je tako zaskrbljen za prihodnost, 

da ne uživa v sedanjosti; rezultat tega je, da ne živi v sedanjosti ali prihodnosti; živi, kot da 

nikoli ne bo umrl, in potem umre, ne da bi kdaj zares živel«.  

 20.2.2013 -  »Živimo zdaj. V tem trenutku. Zaupajmo, da bomo vedno preskrbljeni z vsem, kar 

potrebujemo. Ker smo vedno bili, ko smo zaupali. Poglejmo okoli sebe in verjemimo, da je ta 

trenutek najlepši. In da smo varni, kjerkoli smo in karkoli počnemo. In da ljubimo in da smo 

ljubljeni. V ta trenutek je člane popeljal J. Cesar. 

 8.5.2013 in 29.5.2013 -  predavanje »Teslovi zdravilni tokovi - Tesla Metamorfoza« 

Tesla metamorfoza spodbuja procese zdravljenja na vseh ravneh. Frekvence energije, ki se 

uporabljajo v Tesla metamorfozi so identične frekvencam Tesla valov in beležijo številne 

ozdravitve, ter lahko vplivajo na evolucijo zavesti, ki jo spodbujajo Tesla valovi. Predavali sta  

ustanoviteljica in mednarodno priznan praktik Tesla metamorfoze, Anja Petrović in Rina 

Doreni, ki je to metodo pripeljala v Slovenijo. Skozi demonstracijo zdravljena sta prikazali delo 

z zdravilnimi frekvencami. 
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 13.3.2013  -  Predavanje in predstavitev uporabe šamanskih bobnov J. Cesarja.  

 10.4.2013 - Moti se, kdor čaka svojo življenjsko priložnost. Priložnost je življenje zdaj (R. 

Kerševan). Predavanje je izvedel J. Cesar. 

 15.5.2013 -  predavanje o sedanjem trenutku in poti skozi bolečino. Na srečanju so se 

udeleženci vodeno pogovarjali o pomenu zavedanja bivanja v tem trenutku. 

 16.10.2013 - Ne glejte več nazaj, niti ne pretirano naprej…zazrite se v Zdaj, predaval je 

J.Cesar. 

 13.11.2013 - Če kar naprej pogledujemo na uro, se ne zavedamo lepote in čudeža življenja, ki 

se odkrivata povsod okrog nas, vse dokler se za trenutek ne ustavimo in smo povsem prisotni v 

sedanjem trenutku. Predaval je J. Cesar. 

 18.12.2013 - Ko obvladujemo trenutek, obvladujemo svoje življenje. Predavanje je vodil 

J.Cesar. 

 

 

   

4. STROKOVNO DELO IN IZOBRAŽEVANJE 

Poleg nabave knjig so knjižničarke strokovno obdelovale knjige in članke, samostojno so 

prispevale, kreirale zapise v vzajemno podatkovno bazo kot tudi prevzemale zapise iz te baze. 

Šest strokovnih delavk z licenco je kreiralo in prevzemalo zapise (D.Kromar, N. Kaligarič, D. Požeš, 

Š. Pahor, M. Runko, D. Špik). Tako je naš skupni prispevek 10.834 zapisov v Cobib.si bazo do 

konca leta 2013. Kreiranih zapisov je  647.  
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Vse nabavljeno gradivo v letu 2013 je bilo do konca leta vnešeno v računalniško podatkovno bazo 

in opremljeno (žigosano, opremljeno z nalepkami, zavito, označeno strokovno ter na mladinskem 

oddelku še s starostno stopnjo). K redni dnevni dejavnosti sodi tiskanje opominov, dnevno 

pospravljanje knjig (urejanje gradiva na policah po abecednem redu), tiskanje inventarne knjige ter 

izvršen odpis gradiva v skladu s pravilnikom.  

Zaposleni smo se  redno udeleževali strokovnih srečanj, tečajev in seminarjev Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani, IZUM-a v Mariboru, Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 

Bibliotekarskega društva Primorske, Bralnega društva Slovenije, Bralnega društva Primorske, 

Andragoškega centra v Ljubljani, ter izobraževanj za delo v sistemu Cobiss3 ter predstavitve 

sistema Biblos (za izposojo e-knjig).   

Ob strokovnih srečanjih in posvetovanjih smo predstavljali tudi primere dobre prakse iz naše 

knjižnice (npr. knjižnice….).  

 

4.1.  Kader 

V knjižnici je bilo v minulem letu redno zaposlenih 10 delavcev. Projektno so bili zaposleni trije 

delavci. Prostorska stiska je iz leta v leto večja in tudi zaposleni opravljajo svoje delo v neustreznih 

prostorih, saj si 16m2 prostora deli 6 zaposlenih.  

 

4.2. Informacijska dejavnost, prisotnost v medijih, promocija knjižnice   

O dogodkih v Mestni knjižnici Izola, redno poročamo v lokalnem tedniku Mandrač, v Primorskih 

novicah, strokovnem glasilu Knjižničarske novice, občinskem Bobniču, objavljamo pa tudi na 

radiu Capris, radiu Ena in radiu Koper/Capodistria ter v drugih strokovnih revijah ter medijih. 

Letos je bila izolska knjižnica v dveh TV oddajah TV Koper in Radiu Koper, vezanih na  bralno 
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kulturo in projekt Primorci beremo.  Prispevke so v letu 2013 pisale: K.Orel, Š. Pahor M.Hrs, M. 

Runko  in  M.Glavič. Izbor prispevkov je v prilogah. (Priloga 3) 

 

 
 

5.  ZAKLJUČEK  

V letu 2013 še vedno beležimo porast obiska kot tudi izposoje gradiva.  

Na finančnem področju smo poslovali z velikimi težavami in negotovostjo, še posebej to velja 

za drugo polovico leta. Sredstva za nakup knjig so bila že za leto 2013 znižana, zaradi česar 

smo kupili 434 novih knjig manj v primerjavi s preteklim letom. Vse leto 2013 je Občina Izola od 

knjižnice najemala likvidnostni kredit v višini 50.000 eur, ki ga je vrnila v drugi polovici 

decembra. Od junija dalje ustanoviteljica ni več redno pokrivala mesečnih zahtevkov za nakup 

knjig, od septembra dalje pa niti plač in materialnih stroškov. Dolg do konca leta še ni bil v 

celoti povrnjen. Strokovno delo Mestne knjižnice Izola je bilo usmerjeno v priključitev k projektu 

Biblos, ki je v drugi polovici leta ustvarilo enotno podlago za izposojo elektronskih knjig v 

slovenskih splošnih knjižnicah. V letu 2013 je bilo na voljo 519 naslovov elektronskih knjig za 

izposojo v knjižnicah. Knjižnica na svoji spletni strani obiskovalcem omogoča redno spremljanje 

dogodkov ter dostop do brezplačnih vsebin E-knjižnice. Za obiskovalce in člane knjižnice smo 

poleg že obstoječih portalov in podatkovnih zbirk in uporabe Biblosa omogočili tudi dostop do 

spletnih slovarjev, prosto dostopnih člankov slovenskih časnikov in časopisov, e-gradiv in 

podatkovnih zbirk. Medtem ko Biblos omogoča branje knjig v slovenskem jeziku pa Ebsco-Host 

nudi kar 27.000 e-knjig v angleškem jeziku iz različnih področij ter tujih strokovnih revij in 

člankov. Že lani je bila na voljo tudi spletna Enciklopedija Britannica, za katero je vse večje 

zanimanje. Na novo je v tem letu nastal spletni biografski leksikon znanih Primork in Primorcev, 

Primorci.si, v katerega je izolska knjižnica prispevala veliko število zapisov. Konec leta smo 
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kupili meščansko izdajo Slave Vojvodine Kranjske, ki je na voljo obiskovalcem za izposojo v 

knjižnici.      

Številna predavanja, dogodki in literarna srečanja tako na področju bralne kulture kot 

vseživljenjskega učenja, ki so bila izvedena v sodelovanju z različnimi posamezniki, 

ustanovami in društvi, ter številni obisk teh prireditev, vedno znova potrjuje družbeno vlogo in 

angažiranost knjižnice kot kulturnega stičišča in prostora srečevanja in druženja kot tudi 

ozaveščanja učenja posameznika kot stalnice v vseh življenjskih obdobjih.    

V letu 2013 smo obnovili in dodali nove usmerjevalne table, tako zunanje kot notranje. Zaradi 

prenizko odmerjenih sredstev za investicije večjih vlaganj ni bilo in tako se prenaša v prihodnje 

leto iskanje možnosti za optično povezavo in povečanje hitrosti prenosa informacij kot tudi 

izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih in iskanje prostorskih možnosti za širitev.   

 

 

Izola, 22.2.2014        Marina Hrs 

  direktorica 
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