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I. UVOD 

Knjižnica je tretji prostor, prostor med delom in družino, dnevna soba mesta in mnogo izrazov je, s 

katerimi označujejo širino in obseg dejavnosti kot tudi razpon obiskovalcev, ki sega od zgodnjega 

otroštva do tretjega življenjskega  obdobja. Z uporabnikom vzpostavljamo osebni, dinamičen in 

dolgotrajen, vseživljenjski odnos. Ker je knjižnica dostopna in odprta vsem družbenim skupinam skoraj 

vse dni v letu, omogoča socialno vključenost in aktivno državljanstvo, njena družbena vloga pa se še 

posebej izraza v kriznih časih, v obdobjih, ki prinašajo brezposelnost in stiske, odrinjenost na družbeno 

obrobje. V knjižnici lahko kakovostno preživijo čas, se učijo in družijo, iščejo informacije, koristne za 

življenje in delo. Skozi branje, pogovore o literaturi in ustvarjalcih, poslušanje pravljic in ob 

najrazličnejših aktivnostih se kulturno bogatijo. Informacije, znanje, kulturo in umetnost prek 

izposojenega gradiva brezplačno odnesejo tudi domov. Z oddaljenim dostopom ob kateremkoli času, so  

dostopne digitalne vsebine, katalog knjižnice, naročanje in rezervacija gradiva za naslednji obisk, 

podaljšanje izposojevalnih rokov… Skozi vse te vloge se poleg ekonomske vrednosti  knjižnice kaže 

njena družbena vrednost. Knjižnica je prostor, v katerem ustvarjamo odprti dialog, uresničujemo nove 

zamisli, je prostor, v katerem se tkejo vezi med ljudmi, gradijo odnosi, prostor, kjer se ponuja znanje in 

informacije, prostor srečevanja, druženja in preživljanja prostega časa.  

Dejavnost knjižnic vpliva na široko področje socialnih, kulturnih, izobraževalnih, intelektualnih, 

zgodovinskih in drugih kompetenc posameznika, na kakovost življenja posameznikov in skupnosti, skozi 

to pa na izboljšanje medčloveških odnosov, socialno vključenost  ranljivih skupin, boljšo informacijsko 

pismenost in bralne sposobnosti.  

 

1. Osnovni podatki o knjižnici 

Mestna knjižnica Izola,  
Biblioteca civica di Isola 
Ulica Osvobodilne fronte 15 
IZOLA 
 
Matična številka: 5051878 
Davčna številka: 54747503 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje 

knjižnice: 
 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola, Uradne objave Občine Izola,      

  št. 8/08 

- Zakon o knjižničarstvu, URL RS 87/2001 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), URL RS 96/2002, 56/2008, 

  4/2010, 20/2011, 111/2013 

- Zakon o zavodih, URL RS št. 12/1991 s spremembami in dopolnitvami 

- Zakon o lokalni samoupravi, URL RS št. 72/1993 s spremembami in dopolnitvami 
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- Manifest o splošnih knjižnicah. UNESCO, 1995 

- Standardi za splošne knjižnice. NUK, 2005 

    

Drugi predpisi in interna določila: 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, URL RS 73/2003, 

  70/2008, 80/2012 

- Pravilnik o razvidu knjižnic, URL RS 105/2003 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, URL RS 29/2003 

- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Mestne knjižnice Izola, 2014  

- Strateški načrt Mestne knjižnice Izola, 2014 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov, URL RS 86/2004 in spremembe: 51/2007, 

  67/2007,94/2007 

- Zakon o elektronskih publikacijah, URL RS 109/2012, 

- Nacionalni program za kulturo: http://www.ifa.de/fileadmin/content/.pdf 

- Predpisi s področja računovodstva in finančnega poslovanja (podrobno opredeljeni v  

  poglavju Računovodsko poročilo). 

 

V skladu z ustanovitvenim aktom sta organa knjižnice svet zavoda in direktor. Knjižnico vodi poslovna in 

programska direktorica, Marina Hrs. Svet Mestne knjižnice Izola je od leta 2014 v naslednji sestavi: 

Nataša Benčič, Saša Glavaš Srečko Gombač, Ksenija Orel, Bruno Orlando in Darja Kromar.  

  

 

3. Poslanstvo knjižnice 

Knjižnične in informacijske storitve so ključne za učečo se družbo in aktivno državljanstvo.  

Z znanjem in informacijami stremimo k razvoju človeškega potenciala, civilizacijskega napredka in 

ohranjanja razsvetljenega upravljanja z družbo.   

Najpomembnejše je zagotavljanje potreb najširšega kroga uporabnikov. Zagotavljanje hitrega in 

obsežnega dostopa do znanja in informacij, ima v knjižnici velik pomen. Z nenehnim prilagajanjem 

družbenim in tehnološkim spremembam dopolnjujemo in  izboljšujemo naše storitve v dolgoročno  korist 

uporabnikov, da bi zagotovili enak dostop do znanja  

 

in informacij za vse. Ključno je spoštovanje individualnosti in celovitosti vseh uporabnikov in zaposlenih 

ter zagotavljanje spodbudnega okolja za ustvarjalnost, učinkovitost in osebno odgovornost. Naš skupen 

cilj je zadovoljstvo uporabnikov kot tudi vsakega posameznega člana kolektiva.  

 

4. Viri, način in pogoji za pridobivanje sredstev za izvajanje javne 

službe 
Sredstva za pokrivanje dejavnosti v največji meri pokriva ustanoviteljica, Občina Izola, na podlagi letne 

Pogodbe o financiranju dejavnosti Mestne knjižnice Izola.  

http://www.ifa.de/fileadmin/content/.pdf
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Del sredstev za nakup knjižničnega gradiva Mestna knjižnica Izola pridobiva  na podlagi javnega poziva  

Ministrstva za kulturo.   

Ministrstvo za kulturo  letno sofinancira tudi Program dejavnosti splošnih knjižnic za pripadnike narodne 

skupnosti na podlagi javnega poziva.   

Projektno dejavnost informacijskih servisov v knjižnici, kot so Borza znanja, Središče za samostojno 

učenje, Študijske krožke in TVU v največjem deležu financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport, Sektor za  izobraževanje odraslih. Občina Izola v manjšem deležu sofinancira informacijska 

servisa Borza znanja in Središče za samostojno učenje.  

 

5. Prostor in knjižnična mreža  
Mestna knjižnica Izola izvaja javno službo na lokaciji v Livadah od leta 2004 in si deli zgradbo z vrtcem. 

Uporabne površine znašajo 659 m2 neto, kar predstavlja polovico potrebnega prostorskega standarda 

za splošne knjižnice.  

 Prostori za obiskovalce se nahajajo v eni etaži, so zračni in svetli ter uporabnikom prijazni.  Dostopnost 

za uporabnike s posebnimi potrebami je v pretežnem delu zagotovljena.   

 

V pritličju zgradbe vrtca so urejeni prostori za skladišče, in sicer v zaklonišču zgradbe vrtca, na 90 m2, 

kjer hranimo preko 8.000 knjižnih enot ter arhiv knjižnice. Prostorska stiska se iz leta v leto povečuje. 

Frekvenca povpraševanja po gradivu v skladišču, je dnevna. V naslednjih letih pričakujemo nadaljnjo 

širitev knjižnice v obstoječi zgradbi oz. dolgoročno in dokončno rešitev prostorske problematike v skladu 

s priporočili stroke in standardi.  

Prostorska stiska v obstoječih prostorih knjižnice ne omogoča prostorsko razmejitev mladinskega 

oddelka in oddelka za odrasle bralce znotraj zgradbe, da bi lahko odrasli iskali informacije, se 

izobraževali in učili v tihem in delovnem ozračju. Hkrati je velika prednost, da je knjižnica enovit prostor 

in prihajajo vanj tako starši kot otroci sočasno. Knjižnica, ki je locirana na več lokacijah je dolgoročno 

finančno, kadrovsko in organizacijsko zahtevna.     

 

6.  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 11.342 zapisov v Cobib.si bazo do konca leta 2014.Samo v letu 2014 je bilo kreiranih 

zapisov  509.  

Vse nabavljeno gradivo v letu 2014 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) ter postavljeno na police. K redni dnevni dejavnosti sodi tiskanje opominov, dnevno 

pospravljanje knjig po strokovnih področjih in urejanje gradiva na policah po abecednem redu, tiskanje 

inventarne knjige odpisovanje gradiva v skladu s pravilnikom. Ves prejeti dar je potrebno pregledati, preveriti 

v bazi, izločiti dotrajano, zamenjati in obdelati obdržano oz. preusmeriti ostalo.   

Zaposleni smo se udeležili strokovnih srečanj, tečajev in seminarjev za delo v sistemu Cobiss ter drugih 

izobraževanj, potrebnih za kakovostno delo.  
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7.  Kader 
V knjižnici je bilo v preteklem letu 13 zaposlenih. S sredstvi ustanoviteljice, Občine Izola je financiranih 10,5 

zaposlenih, iz državnih sredstev pa je za projektno delo financiranih 2,5 zaposlenih. Od leta 2007 ni bilo s 

strani ustanoviteljice odobrenih novih zaposlitev v knjižnici. Prostorska stiska se poleg pomanjkanja prostora 

za gradivo, kaže tudi pri zaposlenih, ki opravljajo delo v neustreznih prostorih, kjer si 6 zaposlenih deli 16m2 

prostora za delo z gradivom, ki je v procesu obdelave.   

 

8.  Odprtost knjižnice 

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

obiskovalce učnega središča, kar se kaže pri obisku, izposoji gradiva in številu učečih oz. uporabi 

knjižničnih storitev. 

 

9. Vlaganja v knjižnico 

V letu 2014 smo iz lastnih sredstev nabavili knjižne police, zaščitna vrata za varovanje gradiva in nujno 

potrebno računalniško in pisarniško opremo. S strani ustanoviteljice v letu 2014 niso bila odobrena 

sredstva za investicije.   

 

10. Promocija knjižnice in prisotnost v medijih 

O dogodkih v Mestni knjižnici Izola, njeni dejavnosti in novostih ter dogodkih redno poročamo v 

lokalnem tedniku Mandrač, v Primorskih novicah, občinskem Bobniču, Istri, objavljamo pa tudi na radiu 

Capris, radiu Ena in radiu Koper/Capodistria, v strokovnem glasilu Knjižničarske novice Ventilator 

besed, Likovni svet, Solni cvet, Bobnič, Dobra novica, Izola.info itd.  Gostovali smo v oddajah na TV 

Koper v zvezi z bralno kulturo ter projektom Primorci beremo. Iz knjižnice so prispevke v letu 2014 

prispevale Ksenija Orel, Špela Pahor, Martina Glavič.   

V letu 2014 je bilo medijem poslanih 589 najav dogodkov. Ob tem je bilo  objavljenih 128 prispevkov o 

izolski knjižnici in njeni dejavnosti v medijih ter spletnih straneh.   

Število  dogodkov v knjižnici je bilo tudi v preteklem letu veliko in je zajemalo pisano paleto vsebin.  
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II. PROGRAM  

 

1. Izvajanje nalog osrednje knjižnice 

 
MKI sodi med knjižnice, ki pokriva območje do 20.000  prebivalcev.  

Osrednja območna knjižnica Srečka Vilharja v Kopru izvaja za občini Izolo in Piran skupen projekt  

Potujoča knjižnica.  Za Izolo poteka enkrat mesečno na treh lokacijah, in sicer v Kortah, Maliji in Šaredu. 

To dejavnost sofinancira občina Izola.  

Za knjižnico italijanske narodne skupnosti Domenica Lovisata letno obdelujemo in vnašamo njihovo  

nabavljeno gradivo v  vzajemno nacionalno podatkovno bazo Cobiss.  

 

Izolska knjižnica opravlja javno službo določeno z ustanovitvenim aktom: 

- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,  

- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

- izposoja knjižnično gradivo, svetuje, pomaga pri njegovi izbiri in uporabi, 

- izdeluje knjižnične kataloge,  podatkovne zbirke in druge informacijske vire, 

- posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve, sodeluje v medknjižnični 

izposoji in pri posredovanju informacij, 

- pridobiva in izobražuje uporabnike, 

- informacijsko opismenjuje, 

- varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, 

- opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 

- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 

- zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih 

medijih, 

- za uporabnike  s posebnimi potrebami organizira druge oblike posredovanja knjižničnega 

gradiva (izposoja na domu, izposoja po pošti in drugo), 

- kot splošna knjižnica na narodnostno mešanem območju izvaja program knjižnične dejavnosti, 

namenjene pripadnikom italijanske narodne skupnosti, 

- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako da jim omogoča 

izposojo, 

- izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu 

- utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti in 

knjižničarske stroke, 

- izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena 

javnosti, 

- sodeluje v vseživljenjskem učenju, 

-  organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 

spodbujanju bralne kulture, 

- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, 
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- organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo, 

- prireja predavanja, tečaje, seminarje, strokovna posvetovanja, simpozije,  

- vzdržuje stike s sorodnimi knjižnicami doma in v tujini, 

- izmenjuje knjižnične prireditve in razstave, 

- pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki, 

- prodaja umetniške izdelke, 

- zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, 

neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih in drugih hudih nesrečah, 

- izvaja temeljne raziskave na področju teorije in prakse knjižničarstva, 

- v okviru domoznanske dejavnosti izvaja temeljne raziskave na področju družboslovja in 

humanistike. 

 

1.2. Knjižnična zbirka 

Vključuje izbiranje, nakup, prirast, obdelavo ter odpisovanje knjižničnega gradiva. V letu 2014 je bilo 

inventariziranih 106.704 enot  (zaloga brez odpisa).  Knjižna zaloga konec leta 2014 znaša 81.566 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 3.897 izvodov. Prirast je bil v primerjavi z lanskim letom manjši za 923 enot, 

nakup pa nižji za 409 enot oz. 9%.  

V skladu s pravilnikom o odpisu knjižničnega gradiva je bilo v letu 2014 odpisanih 2.386 enot.  

 

a.) Knjižnična zbirka 2014: knjige, periodika, neknjižno gradivo 

 

 

knjige, 
brošure 

90% 

Serijske p. 
2% 

neknjižno g. 
8% 

Sestava knjižnične zbirke 2014 v odstotkih 
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b.) Nakup knjižničnega gradiva v letu 2014: 

 

Knjižnično gradivo Število enot                 % 

Knjige                       2.324                     76% 

Serijske publikacije                          155                       5% 

Neknjižno gradivo                          572                     19% 

SKUPAJ                       3.051                   100% 

 

 

 

 
 

c.) Od tega za nakup knjižničnega gradiva v italijanskem jeziku v letu 2014: 

 

Knjižnično gradivo Število enot 

Knjige 57 

Periodika 20 

Neknjižno gradivo 3 

SKUPAJ 80 

 

 

 

 

 

knjige 
76% 

serijske 
publikacije 

5% 

neknjižno 
gradivo 

19% 

Nakup knjižničnega gradiva v letu 2014 v odstotkih 
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 d.)  Prirast knjižničnega gradiva v letu 2014: 

 

Knjižnično gradivo     Število enot                                 % 

Nakup              3.051                               78% 

Zamena                     8                                 0% 

Darovi                 838                               22% 

Drugo                     0                                 0% 

SKUPAJ               3.897                              100% 

 

 

knjige 
71% 

serijske 
publikacije 

25% 

neknjižno 
gradivo 

4% 

Nakup knjižničnega gradiva v italijanskem jeziku letu v 
letu 2014 v odstotkih 
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Prirast knjižničnega gradiva v letu 2014 v odstotkih 



 

___________________________________________________________________________ 

 

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 

 

e.) Posebne knjižnične zbirke in digitalizacija 

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

razglednicami, ki jih letno digitaliziramo. V letu 2014 smo začeli z digitalizacijo izolskih lokalnih 

časopisov, glasila Mehanotehnika MI (1977-1983), Delamaris, Droga, Naš glas 1960-2004), ki bodo ob 

zaključku, v letu 2015 javno dostopni na spletnem portalu dLlib.    

 

1.3. Članstvo, obisk in izposoja gradiva 

 

1.3.1. Članstvo 

V letu 2014 je bilo vseh članov knjižnice 6.448. Samo aktivnih članov v letu 2014 (od 1.1.-31.12.2014) 

je bilo 4.007 oz. 25% prebivalcev Izole. Med aktivnimi člani je bilo odraslih 2.745 oz. 68% ter 1.262 

otrok in mladine oz. 32%. Na novo se je preteklo leto vpisalo 661 članov. 

 

1.3.1.1. Članstvo po kategorijah v letu 2014: 

 

Predšolski otroci  334                  8% 

Osnovnošolci  928                 23% 

Srednješolci   369                9% 

Študentje    499              13% 

Zaposleni 1.102             28% 

Nezaposleni    366              9% 

Upokojenci   409             10% 

Drugo      0               0% 

SKUPAJ           4.007          100% 
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8% 
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23% 

srednješolci 
9% 

študentje 
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zaposleni 
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9% 
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10% 
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Odstotek članov v letu 2014 po kategorijah  
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1.3.2. Obisk knjižnice 

Obiskovalcev knjižnice, ki so si izposodili gradivo na dom ter drugih obiskovalcev je bilo skupaj 75.805. 

Pri tem je 56.029 odraslih ali 74%  ter 19.776 ali 26% otrok in mladine. Obiskovalcev, ki so si v letu 

2014 izposodili gradivo na dom, vključno z vračilom, rezervacijami in podaljšanjem je bilo 56.777 

(povprečje 2011-13 je 51.708 obiskovalcev). Obisk je bil v primerjavi s triletnim povprečjem višji za 9%.  

 

 
 

1.3.2.1. Obiskovalci na daljavo – spletnih strani in družabnih omrežij 

Obisk naše spletne strani je bil v letu 2014 sledeč: Seje: 13.329, uporabniki: 8.197, ogled strani: 39.341. 

Facebook stran izolske knjižnice je imela konec leta 510 prijateljev.  

 

1.3.3. Izposoja 

Na dom ter v knjižnici je bilo izposojenih 247.759 enot. Izposojenega gradiva na dom, vključno s 

podaljšanji je bilo v letu  2014 213.659 enot (povprečje 2011-13 je 200.587). Izposoja gradiva je bila 

glede na triletno povprečje višja za 7%. 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.  

 

 

 

 

Odrasli  
74% 

Mladina 
26% 

Obiskovalci knjižnice v letu 2014 v odstotkih 
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1.3.3.1. Medknjižnična izposoja 

Pomemben segment našega dela je medknjižnična izposoja, ki poteka zaradi financiranja s strani 

območnosti med knjižnicami obalno-kraške regije, oz. med knjižnicami območja brezplačno in tako iz 

leta v leto narašča, tako glede povpraševanja po gradivu, ki ga v naši zbirki nimamo, kot izposoja 

našega gradiva drugim,  ki le-tega gradiva nimajo ali je morebiti izposojeno. Tako je v letu 2014 Mestna 

knjižnica Izola izposodila drugim knjižnicam 163 enot gradiva, od drugih pa si je izposodila 122 enot 

gradiva. Vsa izposoja poteka preko pošte, gradivo pa se pošilja s priporočeno pošto.   

 

1.3.3.2.  E-knjige in e-viri dostopni na daljavo 

V letu 2014 je bilo uporabnikom dostopno naslednje gradivo:Gvin Busines, Encyklopedia Britannica, 

Ebsco-host (e-book, IUS-info, Find-info), Biblos, Uradni list. Višina sredstev, porabljenih v ta namen so 

znašala skupno 3.559 eur. Za člane knjižnice so dostopi brezplačni.   

 

1.3.3.3. Potujoča knjižnica 

Potujoča knjižnica, katere dejavnost za izolsko občino izvaja Osrednja knjižnica Srečka Vilharja v 

Kopru, je v letu 2014 nadaljevala z obiskovanjem 4 izposojevališč, in sicer: Korte, Korte-šola, Šared in 

Malija, kar je za prebivalce zaledja in za razvoj knjižničarstva zelo pomembno, saj prinaša knjige tudi v 

zaledje. Knjižnico so obiskali 197-krat in si izposodili skupaj 995 enot gradiva, kar je vključeno v zgoraj 

navedenih podatkih.     

 

splošno 
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Izposoja na dom po UDK v letu 2014   
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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 skupnosti smo izvajali v skladu s programom dela 

splošne knjižnice za pripadnike narodne skupnosti.  

V okviru rednega nakupa smo nabavili 183 enot gradiva, dodatni nakup pa 80 enot v okviru izvajanja 

knjižničnega programa za pripadnike narodne skupnosti. 86 enot je bilo obdelanih kot dar. Skupaj je 

znašal prirast 349 enot gradiva v italijanskem jeziku.    

V letu 2014 smo izposodili 6.344 enot gradiva.  Od tega je bilo izposojenih na dom vključno s 

podaljšanji 3.025 ali 48 % strokovnega gradiva ter 3.319 ali 52% 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 2014 smo za knjižnico italijanske narodne skupnosti v sistemu Cobiss kreirali in prevzeli 32 

zapisov. Skupni prispevek vnešenih enot za knjižnico narodne skupnosti D.Lovisata v Cobib.si bazo 

znaša na dan 31.12.2014 skupaj 5.018 zapisov oz. 5.572 enot, ki so jih knjižničarke Mestne knjižnice 

Izola vnesle v preteklih letih. 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. 

Gradivo za to  knjižnico je vnesla Nives Kaligarič.    

 

AKTIVNOSTI, KI SMO JIH V MESTNI KNJIŽNICI IZOLA PRIPRAVILI ALI SE JIH UDELEŽILI V LETU 
2014   
 

● 5. februarja 2014: smo v Mestni knjižnici Izola organizirali predavanje »Besede in zavedanje« v 

italijanskem jeziku (glej str. 28).  

● 7. februarja 2014: Udeležili smo se »Delavnice izolske zgodovine«, ki jo prireja Italijanska 

samoupravna narodna skupnost Izola. Predstavljena je bila knjiga »L'Isola che non c'è più – Isolando 

tra storia ed immagini«, ki smo jo ob tej priložnosti pridobili za domoznansko zbirko MKI.  

●18. februarja 2014: Udeležili smo se predstavitve knjige »Personaggi femminili nella narrativa di Fulvio 

Tomizza« (Ženski liki v pripovedništvu Fulvia Tomizze), ki jo je organiziral Oddelek za italijaniko koprske 

osrednje knjižnice Srečka Vilharja.  

● 27. marca 2014: Udeležili smo se predstavitve publikacije, ki je nastala v okviru projekta 

JEZIKLINGUA, »Italijanščina na obmejnem območju, Analiza in predlogi za njeno oživitev ─ L'italiano 

nelle aree di confine, Analisi e proposte per la sua rivitalizzazione«. 

● 16. in 17 maja 2014: Udeležili smo se izobraževanja na temo glasnega branja in pripovedovanja, ki je 

potekalo na Oddelku za italijaniko koprske Osrednje knjižnice Srečka Vilharja. 
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● 17. maja 2014: Udeležili smo se »Delavnice izolske zgodovine«, ki jo prireja Italijanska samoupravna 

narodna skupnost Izola. Silvano Sau je predstavil življenje v Izoli v 14. stoletju.  

● 17 junija 2014: smo v Mestni knjižnici Izola organizirali predavanje v italijanskem jeziku na temo 

BioPsicoQuantistike.  

● 19. junija 2014: Udeležili smo se posveta v zvezi z izboljšanjem stanja na področju znanja 

italijanskega jezikav Izoli;  

● 20. junija 2014: Udeležili smo se »Delavnice izolske zgodovine«, ki jo prireja Italijanska samoupravna 

narodna skupnost Izola. Silvano Sau je predstavil življenje v Izoli in Istri nasploh med prvo svetovno 

vojno. 

● 26. junija 2014: Udeležili smo se strokovnega posvetovanja knjižničarjev iz obmejnih krajev Slovenije, 

Italije in Hrvaške - Knjižnice brez meja v organizaciji Osrednje knjižnice Srečka Vilharja.  

● 30. junija 2014: Udeležili smo se predstavitve faksimilirane izdaje Kodeksov Dantejeve Božanske 

komedije iz Izole.  

● 16. oktobra 2014: V Mestni knjižnici Izola smo širši javnosti predstavili faksimilirano izdajo Dantejevih 

kodeksov Božanske komedije. Knjižnica je od Občine Izola v dar prejela 2 izvoda.  

● 4. novembra 2014: smo v Mestni knjižnici Izola organizirali predavanje v Italijanskem jeziku (glej str. 

32). 

● 12. decembra 2014: smo v Mestni knjižnici Izola organizirali predavanje v italijanskem jeziku (glej str. 

34).  

 

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. S pripovedovanjem ljudskih pravljic želimo vzbuditi tudi ljubezen do ljudskega pravljičnega 

izročila, prav tako pa otroke spodbujamo k temu, da se sami lotijo pripovedovanja (Pripovedovalski 

stolček) – s tem pridobivajo spretnosti, kot so nastopanje, besedno izražanje, razvijanje domišljije.  

    

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 knjižničarji pripravljajo  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 
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in izvedbe. Obvestila o urah pravljic redno objavljamo tudi v različnih medijih. V letu 2014  so pravljične 

ure izvajali N. Kaligarič, Š. Pahor, T. Jazbec, K. Orel  in J. Bednarik.  

V letu 2014 je bilo izvedenih 22 ur pravljic  v slovenskem jeziku, ki se jih je udeležilo skupaj 249 otrok 

ter  72 odraslih.  

2.1.2. Peti (5.) Primorski pravljični festival             

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

pripovedovanja pravljic v knjižnici.  

Tudi letos smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi 5. 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, Ksenija Orel  in Marina Hrs. Nives 

Kaligarič je sodelovala pri izvedbi lutkovne predstave in vsako leto v okviru PF gostuje tudi v vrtcu in šoli 

v Kortah. V sami knjižnici se je v okviru pravljičnega festivala zvrstilo nekaj dogodkov, od gostovanj 

pravljičark in literarnega srečanja ter predstavitve otroške slikanice, do pripovedovalskega večera za 

mlade, ki se je za 13 predhodno prijavljenih otrok med 6. In 9. letom podaljšalo v noč in spanje v 

knjižnici (stekleni pravljični sobi). To je bilo za udeležence, za starše in knjižničarke ter sodelavke in 

organizatorke PF izjemno dragocena izkušnja.  

 

4.12.2014 je Irena Cerar pripovedovala otrokom iz vrtca Zgodbe iz popotne malhe, ob 19. Uri pa 

Pravljične poti na vse strani, kjer je v pogovoru z Ivanko Učakar predstavila delo pripovedovalke pravljic, 

pripovedništvu in svojem uredniškem delu. 

5.12.2014 je v knjižnici skupaj soustvarjal Pravljični festival in zaključek projekta Primorci beremo 2014 

6.12.2014 Pravljična noč, ki se je nadaljevala v spanje v knjižnici 

9.12.2014 je Patricija Sosič Kobal pripovedovala zgodbo Kruhek gre po svetu Tatjane Jamnik Pocajt, ob 

19. uri pa je odraslim predstavila ustvarjalno delo Tatjane Jamnik Pocajt.  

 

        
                      

2.1.3. Priporočamo za branje 

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

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

izposojevalnem pultu ter z objavami v  časopisu. 
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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:  

 Moja najljubša knjiga 

 Priporočamo za branje 

 Knjižne novosti 

V tem letu smo priredili tudi nekaj tematskih razstav: 

 Zgodbe o grofu Drakuli 

 Knjige o življenju otrok v Afriki 

 Dediščina gre v šole 

 Morje se utaplja! – knjige o ekologiji 

 Spomin na Otona Župančiča 

 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, portugalskega  in  češkega  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 2014  je knjižnico obiskalo 31 skupin otrok iz slovenskih vrtcev in  6  skupine otrok iz italijanskega 

vrtca L'Aquilone (skupaj 609 otrok in 75 vzgojiteljic ter študentk na vzgojiteljski praksi).  

Pripravili smo bibliopedagoške ure za 11 skupin osnovnošolskih otrok. Obiskalo nas je 10   skupin 

izolskih osnovnošolcev iz slovenskih in italijanske osnovne šole (skupaj 213 otrok in 16 učiteljic). 

Knjižničarka Nives Kaligarič je obiskala tudi skupino otrok v OŠ Korte (25 otrok, 3 učiteljice). Gostili 

smo tudi otroke in učiteljice  iz osnovnih šol v  Bosne in Hercegovine (20 otrok, 6 vzgojiteljic), ki so bili v 

Kopru na letovanju, kar jim je omogočil Zavod Krog. To je skupaj 258 osnovnošolcev in 25 učiteljic.  

Knjižnico je tako v letu 2014  obiskalo 867 mladih bralcev in 100 njihovih spremljevalcev.  

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.    

Leta 2014 so imeli vsi otroci, ki so to želeli, tudi možnost, da sami pripovedujejo. To dejavnost smo 

poimenovali PRIPOVEDOVALSKI STOLČEK.  
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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 domačih 

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 2014 je bilo pripravljenih 8 knjižnih 

ugank, ki jih je rešilo 77 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 

Varstveno delovnim centrom -  enota Izola. Zanje  pripravljamo pravljične dopoldneve, bralne urice, 

Bralno značko, razstave in različne prireditve. Knjižničarka je v letu 2014 petkrat obiskala varovance 

VDC v delavnici v Izoli. 5. decembra 2014 smo uporabnike in zaposlene v VDC povabili, da svoje 

izdelke razstavijo na Miklavževem sejmu v knjižnici. 2. aprila 2014 so uporabniki in zaposleni prišli k 

nam na podelitev nagrad in priznanj za uspešno opravljeno Bralno značko.  Na zaključni prireditvi v 

čitalnici so bralci prejeli darila , ki sta jih pripravili Lijana Perko in Špela Pahor.  

            

2.1.9. Prireditve za otroke in osebe s posebnimi potrebami 

 28. januarja  2014 sta bili pri nas dve skupini otrok iz vrtca L`Aquilone, ki so prisluhnili Kseniji Orel, 

ko jim je pripovedovala pravljice v italijanskem jeziku.  

 7. marca 2014 je knjižničarka obiskala VDC Izola. Brali smo odlomke iz knjige Nicka Vujicica 

Neustavljiv in druge podobne zgodbe.  

 14. marca 2014 je knjižničarka obiskala VDC Izola. Pripovedovala je istrske ljudske pravljice. Nato 

smo brali odlomke iz knjig za bralno značko.  

 18. marca  2014  je bila na uri pravljic naša gostja Irena Menih. Izvedla je lutkovno predstavo 

Lonček kuhaj.  

 2.  aprila  2014 je bila v naši čitalnici zaključna prireditev s podelitvijo priznanj in nagrad za uspešno 

opravljeno bralno značko za VDC. Gosta sta bila Lijana Perko in Drago Mislej Mef.  Knjižničarka je 

prebrala pravljico Dragotina Ketteja Šivilja in škarjice. Vodila je tudi pogovor s šiviljo Lijano Perko. 

Darila za nagrade sta donirali Lijana Perko in Špela Pahor.  

 11. junija  2014 so bili naši gostje učenci iz OŠ v Bosni in Hercegovini. Prebirali so pravljice v 

svojem jeziku, ki jih hrani naša knjižnica. Obdarili smo jih z zvezki in svinčniki.  

 12. unija  2014 sta bila naša gosta Berber Salem Ait Ha in Polona Oblak. Ob projekciji slik sta 

predstavila življenje v saharski vasici Hassi Labied v Maroku. Salem je otrokom pripovedoval še 

berbersko basen. Predstavitev smo ponovili trikrat za tri razrede osnovnošolcev.  

 1. julija  2014 so bili naši gostje varovanci VDC – ZELENI PROGRAM. Pripravili smo kratek kulturni 

program in goste obdarili s skromnimi darili.  

 8. julija  2014 je bila knjižničarka na obisku v VDC Izola. Na njihovo željo je predstavila knjigo 

Srečanja v Piranu 3.  
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 15. – 17. septembra 2014 so bili naši gostje osnovnošolski otroci. Prisluhnili so istrskim pravljicam, 

si ogledali razstave v knjižnici, rešili uganko meseca. Pogovarjali smo se o dediščini.  

 4. novembra 2014  smo na uro pravljic povabili Metko Šori in Kristino Menih. Kristina je otrokom 

pripovedovala svojo avtorsko pravljico Riba, raca, rak. Metka je otrokom pokazala, kako se iz 

odpadne plastenke izdela ptičja krmilnica. Otroci so izdelali vsak svojo ptičjo krmilnico.  

 5. novembra 2014 so bili pri nas na obisku otroci  iz vrtca L`Aquilone, ki so prisluhnili Eleni Mikičič 

Modrušan, ki  jim je pripovedovala pravljice v italijanskem jeziku 

 21. novembra 2014 je knjižničarka varovancem VDC pripovedovala pravljice.  

 25. novembra 2014 smo na uro pravljic povabili Metko Šori in Kristino Menih. Kristina je 

pripovedovala svojo avtorsko pravljico na temo ekologija. Metka je otrokom pokazala, kako se iz 

dna plastenk in gumbov izdelajo okraski za jelko. Otroci so izdelovali okraske.  

 27. novembra 2014 smo povabili Metko Šori, ki je za tri skupine osnovnošolcev pripravila tri 

ekološke likovne delavnice. Otroci so ustvarjali iz odpadnih materialov.  

 5. decembra 2014 smo varovance VDC povabili na Miklavžev sejem.  

 9. decembra 2014 sta  bili pri nas dve skupini otrok iz vrtca L`Aquilone, ki so prisluhnili Kseniji Orel, 

ki jim je pripovedovala pravljice v italijanskem jeziku.  

 9. decembra 2014 je knjižničarka obiskala VDC Izola. Brala je Prešernovega Povodnega moža in 

sodobno verzijo Andreja Rozmana Roze z naslovom Urška. Reševali so uganke, se spomnili 

Miklavža in Dedka Mraza iz otroštva. Prisluhnili so še pravljicama  Miklavž v gozdu in Larina 

zvezdica.  

 16. decembra 2014 je bila gostja na uri pravljic Alia Kozlovič Ban, devetletna deklica, ki je otrokom 

predstavila svoji slikanici Skrivnost raka Roka in Pogumni tiger Mada. Otroci so poslušali pravljici in 

se nato pogovarjali z Alio. Prisotna je bila tudi novinarka Radia Koper.  

 23. decembra 2014  sta  bili pri nas dve skupini otrok iz vrtca L`Aquilone, ki so prisluhnili Kseniji 

Orel, ki jim je pripovedovala pravljice v italijanskem jeziku.  

 

2.1.10.  Projekt Rastem s knjigo za osnovnošolce in srednješolce 

Nives Kaligarič je učencem 7-ih razredov (šolsko leto 13/14 in 14/15) predstavila delovanje knjižnice, 

in sicer: 11.3. in 14. 3. 2014.  Učenci so v dar prejeli knjigo Vinka Möderndorferja: Kot v filmu. Prireditve 

se je udeležilo skupaj 99 učencev iz OŠ Dante Alighieri in OŠ Vojke Šmuc. Darja Kromar je učencem 

prvih letnikov Srednje šole Izola v šolskem letu 2014/15 predstavila delovanje knjižnice in projekt 

Rastem s knjigo, in sicer: 15., 17,.18. in 19.9.2014. Tako je 107 dijakov v dar prejelo knjigo Suzane 

Tratnik: Ime mi je Damjan.  

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. 
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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 2014  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 2014: 

 Januar 2014 – stare budilke iz zbirke Janeza in Marije Janežič 

 Februar 2014 – Mirela Sharan – keramika 

 Marec2014  – Danila Tuljak Bandi – skulpture iz hladne keramike v šavrinskih nošah 

 Marec 2014 – Marija Koren – voščilnice in slike iz prešanega svetja 

 Marec  2014 - Ivan Novak – leseni izdelki 

 April 2014 - Mija Brak, Nida Dudine in Sonja Marija Mihelič – ročni izdelki iz perlic, koruzne 

slame in krep papirja 

 April 2014 – Suzana Belak Pungartnik – ročno izdelani modni dodatki in slike 

 Maj – julij 2014 – Marija Janežič – stare kuharske knjige in kuharski predmeti 

 Avgust 2014 – Vesna Makarov – skice in modni izdelki 

 Avgust 2014– Ružica Mujič – okrasni in uporabni izdelki iz svilenih trakov in mrežastega 

materiala 

 September  – oktober 2014– Radoslav Kostantin Košte – pleteni izdelki, leseni okrasni 

predmeti, istrska glasbila, velikonočna pletena oljčna veja 

 September  – oktober 2014 – Lijana Perko – Šavrinke – punčke iz cunj v šavrinski noši 

 September – oktober 2014 – Valerija Pucer Štromar – Šavrinke – punčke iz papirja in 

blaga v šavrinski noši 

 September – oktober 2014 – Valerija Pucer Štromar – Babure šabure – istrske štrige 

 September – oktober 2014 – Zorko Dežjot – kažetice in kažuni – keramični izdelki 

 November 2014 – Morje se utaplja! – ekološka razstava 

 November 2014 – december – Irena Eržen – ročno pleteni in kvačkani  izdelki iz volne 

 December 2014 – Nadja Šček – okrasni izdelki v tehniki pergamo craft 

 December 2014 – Mojca Jerman – okrasni izdelki za praznične dni  

 December 2014 – Jadranka Stuhli – pletene jopice za najmlajše 
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2.2.1.1.2. Stena ustvarjalnosti  2014: 

 Januar 2014– risbice učencev OŠ Dante Alighieri Izola, ki so jih ustvarili za koledar 2014 

 Januar – februar 2014 – Nivea Mislei – bakrene reliefne slike 

 Marec 2014 – Santina Mislei – slikarska razstava 

 Marec 2014 – Franca Mislei – slike v tehniki tiffany patchwork 

 April 2014 – Kralji ulice – potujoča slikarska razstava z naslovom  Obrazi 

 April – maj 2014 – Darja Čelik – risbe 

 Maj – junij 2014 – društvo Lik – slikarska razstava na temo akti 

 Julij – avgust 2014 - Vesna Makarov – modne skice, fotografije, kolaži, slike na platno 

 Avgust  2014 - društvo Humanitas – fotografska razstava z naslovom Z izobraževanjem do 

znanja in razstava knjig na temo Afrika (geografija, atlasi, otroške knjige, zbirke afriških 

pravljic) 

 September – oktober 2014- društvo LIK – slike na temo Istrske domačije 

 September – oktober – november 2014 - Polona Ponikvar – fotografska razstava Utrip 

morja 

 November 2014 – Morje se utaplja! – ekološka razstava 

 December 2014 - Nadja Šček – slike v tehniki pergamo craft 

 December 2014 – Vlado Bernetič – fotografije na temo morje 

 

2.2.2. Dnevi evropske kulturne dediščine – DEKD 2014          

 

Vsako leto se tudi v Mestni knjižnici Izola pridružimo  praznovanju evropskih dni kulturne dediščine, ki 

so po vsej Sloveniji in v Evropi potekali zadnji teden v septembru. Letošnje Dneve evropske kulturne 

dediščine s skupnim naslovom DEDIŠČINA GRE V ŠOLE  smo v knjižnici obeležili z likovnimi in drugimi 

razstavami v kotičku ustvarjalnosti. Vabila za vse naše prireditve v okviru DEKD 2014 smo objavili v 

lokalnih časopisih in v programski knjižici DEKD 2014, 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 in Viktorija 

Pucer Štromar (punčke v šavrinski  noši,  štrige), Špela Pahor (knjižna uganka meseca, predstavitev 

knjige Srečanja v Piranu 3 in pripovedovanje istrskih pravljic), Polona Ponikvar (fotografije ribičev), 

Radoslav Kostantin Košte (leseni izdelki in pletene košare, opletene steklenice, ljudski inštrumenti), 

Zorko Dežjot (glinene kažetice in kažuni), društvo LIK (slike na platno na temo Istrske domačije in 

dvorišča). 

 

 

 

 

http://www.sentjur.si/f/pics/Novice/logo_jep_ehd-_b.jpg
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2.2.3. Zanimivi Izolani 2014 

 

Od novembra 2013 predstavitve Zanimivih Izolanov potekajo v Wine Baru Manzioli. V letu 2014 so bili 

predstavljeni  naslednji ZI: 

 20.02.2014 – 70. srečanje : Janez Kobal – »V Izoli je že deveto leto, blizu so mu tako verujoči kot 

neverujoči. Rad ima multikulturnost našega mesta, prepih in burjo… rad ima Človeka.   

 20.03.2014 – 71. srečanje: Agnese Babič  – »Deset let je, odkar izbor kulturnih in družabnih 

dogodkov v Manziolijevi palači nosi njen podpis. Arhitektka in konservatorka, ki s posebno 

občutljivostjo vrača življenje arhitekturni dediščini Istre. Njen materni jezik je italijanski, odprtost do 

drugih kultur pa brez meja.« 

 29.05.2014 -   72. srečanje:  Leon Bučar – »Ni ostal v gradbeništvu, glasba je zmagala. Preveč jo 

ima rad. Kot solist ter kot duša in motor odličnega Kvarteta 7 Plus, ki letos praznuje 20. rojstni dan 

– z novo zgoščenko »Kantajmo«.  

 8.09.2014 – 73. srečanje: Marjan Kralj  -  »Izolan, ki ljubi veliko vsega – od športa, umetnosti, 

turizma… Gost večernega klepeta bo na dan, ko so zavezniki pred 70. Leti bombardirali 

cezoceanko Rex, ladjo, ki ji je posvetil zajeten kos svojega življenja«.   

 09.10.2014  – 74. srečanje: Suzana Božič – »Od nekdaj je imela rada otroke, zato je postala 

vzgojiteljica. V Vrtcu Mavrica Izola dela že dolgo vrsto let – kot vzgojiteljica, vodja enote in že 10 let 

kot ravnateljica. Je mama treh otrok, tudi že nona. Otrok je kot pesem, pravi. Vsak igra svojo 

melodijo.  

 

2.2.4. Nagrade najboljšim bralcem izolske knjižnice v preteklem letu 

Letošnje naj bralce Mestne knjižnice Izola smo nagradili na svetovni  Dan in Noč knjige, 23. aprila, po 

zaključku literarnega večera s pisateljem Ivanom Sivcem.   

Po izboru knjižničark/knjižničarja so bili izbrani naslednji naj bralci prejšnjega leta:  

 Naj bralka/bralec do 18 let: Brina Lakoseljac,  osnovnošolka; 

 Naj bralka/bralec med odraslimi: Marjan Miklošič, upokojenec; 

 Naj bralna družina: Požrl (Tjaša, Tajda in Tine). 
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2.2.5. Projekt Primorci beremo 2014      

V letu 2014 je projekt Primorci beremo potekal od 23. aprila, na svetovni dan knjige in prvič v Sloveniji 

tudi na Noč 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, označene z 

nalepko Primorci beremo 2014 ter brošuro z opisom vsebin in letaki z izbranimi naslovi. Iz cerkniške in 

piranske knjižnice smo si preko medknjižnične izposoje izposodili nekaj knjig iz seznama.    

Na zaključni prireditvi, ki je bila 5.12.2014 in smo jo združili s 5. Primorskim pravljičnim festivalom, je bil 

naš gost pisatelj Marjan Tomšič, njegove zgodbe pa sta pripovedovali Aljoša Križ in Patricija Sosič 

Kobal.     

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 2014 je v projektu sodelovalo skupno 928 bralcev,  projekt jih je zaključilo 727. Skupaj je bilo 

prebranih 7.200 knjig.  Od leta 2007 do letos je v projektu v vseh knjižnicah  sodelovalo 6.259 bralcev 

in bralk, ki so v osmih letih prebrali skupaj 45.667 knjig izključno slovenskega leposlovja.  

Mestna knjižnica Izola je bila pri tem projektu zadolžena za obveščanje medijev ter pripravo skupne 

statistike knjižnic, vključenih v  projekt Primorci beremo.  
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3 PROJEKTI: BORZA ZNANJA, SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO 

UČENJE, TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA, ŠTUDIJSKI 

KROŽKI, DEKD IN DRUGI 

 

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. S svojo neformalnostjo in neformaliziranostjo se borza znanja približuje 

različnim ciljnim skupinam in s svojimi člani predstavlja pomemben korak k družbi znanja. Neformalne 

povezave med člani omogočajo in spodbujajo medgeneracijsko in medkulturno učenje. Učne vsebine 

ponudb in povpraševanj na borzah znanja pokrivajo vsa področja človeškega znanja. Aktivnost v borzi 

znanja je tako koristna in dobrodošla za vsakega udeleženca v učenju. S široko paleto vsebin, ki jih 

Borza znanja Izola ponuja, omogočamo splošno neformalno izobraževanje in preko tega vplivamo tudi 

na dvig izobrazbene ravni in usposabljanje za potrebe dela. Delo borze znanja tako sovpada tudi s 

prioritetami in usmeritvami Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih. Borza znanja je 

vpeta tudi v širši evropski koncept politike izobraževanja odraslih kot je opredeljena v Memorandumu o 

vseživljenjskem učenju, Lizbonski deklaraciji, Akcijskem načrtu za izobraževanje odraslih in drugih. 

Največje bogastvo borze znanja so njeni uporabniki, ki enkrat v vlogi učencev, drugič v vlogi učiteljev, s 

svojim udejstvovanjem kažejo, da je borza znanja pomemben akter v zagotavljanju vseživljenjskega 

učenja za vse in vsepovsod. Borza znanja deluje za njih in zaradi njih. So pisana druščina: iskalci in 

ponudniki najrazličnejših znanj ─ od kvačkanja, petja, fotografiranja, freskanja, ličkanja pa do kung-fu 

tehnik, popravljanja koles, nasvetov za pisanje pravljic, priprave eksotičnih kuharskih receptov, zrenja v 

sonce ali ekološkega kmetovanja. Uporabniki informacijskega servisa borze znanja so tako mladi kot 

ljudje v tretjem življenjskem obdobju, bolj in manj izobraženi, redni in občasni uporabniki, računalniški 

»geniji« kot začetniki v računalništvu, poligloti in nepoznavalci tujih jezikov, mojstri rokodelstva in 

umetnosti in tudi takšni z »dvema levima rokama«, vsem pa je skupna želja po učenju in druženju. Prav 

zato Borza znanja Izola ponuja možnost sodobnega, drugačnega, zanimivega in edinstvenega učenja: 

Mestna knjižnica Izola uporabnikom borze znanja zagotavlja 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. 2014 do 31. 12. 2014 je Borza 

znanja Izola svojim uporabnikom ponudila 45 vsebinsko in tematsko različnih srečanj s ponudniki in 

izmenjevalci znanj. 5 srečanj je potekalo 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. Borza znanja Izola je sodelovala tudi v Tednu vseživljenjskega učenja 

2014 ter 13. maja 2014 na Paradi učenja v Kopru.  

V času od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 je na Borzi znanja Izola skupno 614 uporabnikov 

izmenjevalo, izpopolnjevalo, nadgrajevalo svoje znanje ─ od tega 373 na novo vpisanih. Splošna slika 

je po 16-ih letih dejavnosti spodbudna: število uporabnikov, ki znanja, spretnosti in veščine ponujajo, 

iščejo ali izmenjujejo znaša skupno 2262, medtem ko je nabor vseh znanj, spretnosti in veščin, ki jih  
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Borza znanja Izola beleži, ter jih na človeku prijazen in nevsiljiv način širi med vse plasti prebivalstva po 

neformalni poti, znaša trenutno 5055.  

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 2014 

 

● 10. januar 2014: »Želim – zmorem – bom!«, astrološko predavanje o sprenevedanju in volji 

V predavanju so obiskovalci spoznali, kako s pomočjo poznavanja osnovnih zakonitosti astrologije lahko 

spoznamo zapleteno psihološko zgradbo lastnega bitja ter izsledimo globoko zakoreninjene vzorce 

lastnega obnašanja. Predaval je Bern Jurečič iz Astrološkega društva Slovenije, z medn. certifikatom 

ISAR CAP.  

● 25. januar 2014: ustvarjalna delavnica za odrasle »Ustvarjamo iz gline« 

Udeleženci delavnice so spoznali izdelavo večjih predmetov, kot so sklede iz šamotirane gline. 

Delavnico je vodil Vasja Nanut iz Društva likovnih pedagogov Primorja. 

● 28. januar 2014: Prikaz tehnike izdelave bakrenih reliefnih slik 

Nivea Mislej je udeležencem srečanja borze znanja prikazala izdelavo bakrenih relefnih slik. Umetnica 

je udeležencem pojasnila, da je obdelovanje bakra prastara tehnika, ki od umetnika zahteva izredno 

natančnost, obenem je za tovrsten umetniški izdelek potrebna simbioza med obliko in vsebino. Nivea 

Mislei sožitje ujame v naravni barvitosti bakrene snovi, mestoma pa uporablja tudi rahle barvne nianse, 

s katerimi poudari določene elemente. Motiviko črpa iz okolja, v katerem živi, tako se v njenih stvaritvah 

pojavljajo zlasti morje in Kras, pogosto pa ljudje in tudi pozabljene obrtniške spretnosti. 

● 30. januar 2014: Predavanje »Trenutek zase« 

V predavanju so se udeleženci posvetili človeku kot celostnem bitju, ki svojo resničnost ustvarja na 

podlagi svojih vzorcev, čutenj, misli, različnih navezanosti, ter podali osnovo za premagovanje strahov, 

za iskanje miru in radosti, ter razumevanje situacij in življenja samega. Srečanje je povezovala Andreja 

Kočevar, ki ljudem pomaga, da najdejo smisel v življenju, da razumejo sebe, druge, ter življenjske 

situacije, s katerimi se srečujejo.  

● 5. februar 2014: Predavanje z deloavnico »Besede in zavedanje« 

V predavanju je bil predstavljen odnos med izrečenimi ali mišljenimi besedami in našo notranjo rastjo. 

Udeleženci so se dotaknili teme odlašanja in pokukali v manifestacijo (ne)skladnosti našega ravnanja in 

izbiram. Predavanje je potekalo v italijanskem jeziku, vodila ga je Katia Kullman.  

● 11. februar 2014: Delavnica »Misli ustvarjajo našo prihodnost« 

Na delavnici so udeleženci spoznali, kako se vsako uresničevanje naših ciljev prične z idejo, ki se nam 

porodi in nas popolnoma prevzame. Naučili se se preprostih korakov, ki energijsko podpirajo našo 

miselno ustvarjalnost in pot do uresničitve cilja. Delavnico je vodila Leticija Fortin članica Društva 

Magičnost gibanja.  

● 13. februar 2014: Arheološko predavanje »Rimske tegulae: prva opečnata kritina severozahodne 

Istre«. 
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V predavanju so udeleženci odkrivali, kdaj se je v času antičnega Rima na področju severozahodne 

Istre prvič pojavila žgana opeka in s tem tudi pravokotni strešniki z robniki oziroma t.i. tegule. S pomočjo 

najdb iz Izole in okolice so poskušali prepoznati proizvajalce ter slediti potem, ki so jih tegule 

prepotovale do uporabnika. Predavala je Tina Kompare.  

● 26. februar 2014: Predavanje »Duhovna in materialna pot človeka v 21. stoletju« 

V predavanju so udeleženci odkrivali duhovna in materialna izročila vseh časov. Katero pot bo izbral 

človek sodobnega časa, duhovno ali materialno, je odvisno od tega, ali bo uspel utreti pot iz meglic 

zaslepljenosti z bežnimi stvarmi in pojavi tega sveta, ali bo udejanjil svojo resnično bit. Predavala je 

Đulijana Juričić.  

● 7. marec 2014: Predavanje »5 korakov za zdravje« 

V predavanju so udeleženci spoznali katerih 5 korakov je za zdravje ključnega pomena. Razblinjena je 

bila tudi tematika prehranskih dopolnil: ali so zares potrebna in če že, katera. Predavala je Irena 

Kladivar.  

● 15. marec 2014: Delavnica »Kvačko v roke!« 

Udeleženke so spoznale pet osnovnih pletilj, iz katerih je sestavljen vsak kvačkan izdelek. Delavnico je 

vodila Jasna Pohlen.  

● 22. marec 2014: Predavanje »Dula, kdo je to?« 

Ob Svetovnem dnevu dul (iz ang. doula) je Tanja Potočnik iz Združenja slovenskih dul pojasnila vlogo  

izkušene osebe - dule, ki spremlja žensko (ali par) v času nosečnosti, poroda in po porodu ter jima nudi 

praktično in čustveno podporo. 

● 27. marec 2014: Predavanje »Etnološko konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem« 

V predavanju je bila uvodoma pojasnjena zgodovina vključevanja etnologije v spomeniško varstvo, v 

nadaljevanju pa so bili predstavljeni primeri dobrih praks obnovljenih kulturnih spomenikov in kulturne 

dediščine: med njimi Bržanova domačija v Smokvici in vaški trg v Topolovcu, ki sta bila leta 2012 

obnovljena v sklopu ene od nalog projekta REVITAS (Čezmejno sodelovanje Operativni program IPA 

Slovenija –Hrvaška 2007 – 2013). Predavale so dr. Mojca Tercelj Otorepec, Anja Serec Hodžar in Eda 

Benčič Mohar.  

● 4. april 2014: Delavnica »Skozi življenje z odprtimi očmi« 

V delavnici so udeleženci sprva osveščali lastno ravnanje v vsakdanjem življenju in v sporočanju z 

drugimi, zatem pa odkrivali tista »orodja«, s katerimi lahko krepijo lastne potenciale in premagujejo 

šibkosti, zato da bi boljše delovali in gojili boljše odnose. Srečanje sta vodili Remi Stefanelli in Maja 

Škulj.  

● 5. april 2014: Ustvarjalna delavnica za odrasle »Ročna izdelava voščilnice v pergamentni tehniki« 

Udeleženci so na delavnici izdelovali velikonočno voščilnico v pergamentni tehniki. Pergamentna 

tehnika je tehnika izdelave čestitk in drugih izdelkov iz pergamentnega (paus) papirja. Z izdelavo reliefa, 

luknjanjem, ustvarjanjem vdolbinic in rezanjem je mogoče na pergamentnem papirju izdelati čudovite in 

unikatne voščilnice. Delavnico je vodila Nadja Šček.  

● 9. april 2014:  Predavanje o Brunu Gröningu  

V predavanju so udeleženci pridobili informacije o življenju in delu zdravilca Bruna Gröninga ter o 

združenju imenovanem Krog prijateljev Bruna Gröninga. Z rastjo zavesti o celostnih in alternativnih 

možnostih zdravljenja, tema "Izcelitev po duhovni poti", ki jo je utemeljil Bruno Gröning (1906 - 1959) in 

zbuja pozornost tudi v strokovnih krogih. 
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● 18. april 2014:  Predstavitev knjige »Mandala, podoba praznine« 

Udeleženci so v predavanju spoznali estetiko mandal ter dobili globlji vpogled v verski in kulturni 

kontekst, v katerem nastajajo oziroma so nastajale mandale. Knjigo je predstavila Silva Pavlin, avtorica 

knjige, podiplomska študentka Teorije in filozofije vizualne kulture. 

● 19. april 2014:  Ustvarjalna delavnica za odrasle »Ustvarjamo iz gline« 

Udeleženci delavnice so spoznali izdelavo skodelice z ročajem s poslikavo imenovano engoba. 

Delavnico je vodil Vasja Nanut iz Društva likovnih pedagogov Primorja. 

● 23. april 2014: Ustvarjalna delavnica za odrasle »V knjižnici ročno vežem knjigo« 

V 3-urni delavnici so udeleženci izdelali knjigo s 16. stranmi, s trdo polplatneno vezavo in šivanim 

knjižnim blokom. Delavnico je vodila Metke Starič iz zavoda Parnas. Z delavnico  je Borza znanja Izola 

sodelovala v vseslovenskem projektu Noč knjige.  

● 13. maj 2014: Predstavitev Borze znanja Izola na Paradi učenja 2014 v Kopru 

Borza znanja Izola je udeležencem Parade učenja 2014 v Kopru predstavila koncept in delovanje borze 

znanja ter možnosti vključevanja v projekt. Ob stojnici je potekala ustvarjalna delavnica »Moja knjižna 

kazalka«.  

● 16. maj 2014: Predstavitev knjige »Odložimo bremena družinske prtljage«  

Organizacija združenih narodov je leto 2014 razglasila za Mednarodno leto družine. Na Borzi znanja 

Izola smo se tako odločili, da udeleženci spoznajo knjigo »Odložimo bremena družinske prtljage« 

avtorice Maje Korošak, ter metodo postavitve družine. Knjigo, ki prinaša 10 navdihujočih zgodb ljudi, ki 

jim je z metodo postavitve družine uspelo rešiti družinske ali osebne težave, je predstavil Boštjan Trtnik, 

založnik knjige ter voditelj delavnic postavitve družine.  

● 16. maj 2014: Delavnica »Kristali in orgoniti – v čem je njihova moč« 

Udeleženci so v delavnici spoznali, da je vsak kristal je edinstven in ima svojo lastno frekvenco. Ko 

kristale uporabljamo zavestno in pravilno, lahko kristali aktivirajo, stopnjujejo in povečajo vse, s čimer so 

povezani. Delavnico je vodil Simon Plesničar, ki je prikazal tudi izdelavo in uporabo orgonitov.  

● 27. maj 2014: Delavnica »Jin in jang v ravnovesju« 

Udeleženci so v delavnici spoznali, da se jin in jang manifestirata kot moška in ženska energija v 

vsakem od nas. Delavnico sta vodila Leticija Fortin in Mitja Vidic. Uvodoma sta spregovorila, kako 

delujemo bodisi kot ženske bodisi kot moški, katere so pasti v odnosu, zakaj je potrebno uravnovesiti jin 

in jang ter kako ju povezati, da bosta dobro sodelovala znotraj nas.  

● 28. maj 2014: Predstavitev knjig »Odločitev za spremembo« in »Koraki vzpona« 

28. maja obeležujemo svetovni dan multiple skleroze. Na Borzi znanja Izola smo na ta dan gostili mlado 

izolsko pisateljico, Jano Špeh, ki je za to boleznijo zbolela že v najstniških letih in se z boleznijo sooča z 

iskrivim optimizmom in konstruktivno ustvarjalnostjo. Udeležencem je predstavila svoji knjigi  »Odločitev 

za spremembo« in »Koraki vzpona«. Knjigi razblinjata svet nenehnih iskanj in vedno novih vprašanj. 

Kažeta načine mišljenja in oblike čustvovanja, ki so odgovorni za kakovost naših življenj in globine naših 

uvidov. 

● 17. junij 2014: Predstavitev »Biopsihokvantistike« 

V predavanju, ki je pritegnilo široko množico tako strokovne kot laične javnosti, je dr. Natale Petti 

predstavil biopsihokvantistični terapevtski pristop kot potencialen odgovor za ljudi, ki trpijo zaradi motenj 

hranjenja. Predavanje je potekalo v italijanskem jeziku s sprotnim prevodom Sama Lutmana v 

slovenščino. 
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● 19. junij 2014: Predstavitev društva »Hipokampus« 

V predstavitvi so udeleženci spoznali koncept in idejo zasnove društva, njegove cilje, vrednote, interese 

in aktivnosti, s katerimi želijo v društvu na inovativen način prispevati k dodatnemu razvoju humanitarne 

dejavnosti na Obali, dvigu intelektualnega nivoja posameznikov v družbi ter h kakovostnejšemu in 

aktivnejšemu življenju mladih, vse to v sodelovanju s ključnimi lokalnimi ustanovami in subjekti na 

področjih izobraževanja, sociale, zdravstva, športa, kulture, glasbe, zabave in podjetništva. Društvo so 

predstavili Tina Lenardič, Erika Skrlič in Denis Ćatić.  

● 18. september 2014: predavanje Zakaj bakreno vrtno orodje?  

V predavanju so udeleženci spoznali prednosti bakrenega orodja v vrtičkarstvu in kmetijstvu nasploh.  

Bakreno vrtno orodje omogoča ponoven pristen stik človeka z rastlinami, zemljo, naravo, hkrati pa 

zvišuje življenjski potencial rastlin, krepi njihovo odpornost in bogati zemljo z redkimi elementi. Baker 

odganja celo polže. Predvsem pa ne rjavi in se veliko manj obrablja. In končno – rastline, obdelane z 

bakrenim orodjem, so bolj hranljive. Predaval je Tomaž Kvasnik, avtor celostnega projekta zdravega 

bivanja Osti Jarej. 

● 23. september 2014: Predavanje Kako obvladati notranje težave in krepiti notranjo moč? 

V predavanju so udeleženci osvetlili današnji čas in nenehne spremembe in prilagajanja, ki jih terja od 

človeka. V tempu, ki nam ga življenje narekuje, je pogosto težko ohraniti mirno glavo. Preplavi nas 

strah, da ne bomo nikdar splavali iz težav, ki se kopičijo. V predavanju bomo osvetlili. Kako se temu 

zoperstaviti, kako obvladati notranje strahove, težave in pri tem ohraniti mirno kri ter od kod črpati moč 

za spopad z vsakodnevnimi dogodki, je predavala v sodelovanju z društvom Humana - Združenjem 

svojcev za mentalno zdravje, Nerina Bonassin Battelli, univerzitetna diplomirana psihologinja, 

integrativna psihoterapevtka in supervizorka.  

● 27. september 2014: delavnica Ste prepričani, da znate pravilno dihati?  

Dihamo medtem ko jemo, govorimo, hodimo in celo tudi, ko spimo, a vendar o tem ne premišljujemo. 

Dihanje ni zgolj ena izmed nalog našega telesa, temveč prav tista, ki nam omogoča, da se izpolnjujejo 

vse ostale. V delavnici Ste prepričani, da znate pravilno dihati? so udeleženci preverili vzorec svojega 

dihanja ter spoznali, da je pravilno dihanje, to je dihanje s trebušno prepono, vir zdravja in sprostitve in 

prvi korak v obvladovanju stresa in napetosti. Delavnico je vodila Mojca Celarc.  

● 3. oktober 2014:  delavnica Magične kretnje   

Udeleženci delavnice so spoznali magične kretnje, energijske tehnike, ki služijo prebujanju človekovega 

spečega energijskega potenciala. Z izvajanjem kretenj pridobimo notranje ravnovesje, osebno moč, 

notranjo tišino, prav tako pa vplivajo na našo percepcijo, saj se nam pričnejo ostriti čuti, zaznava, 

koncentracija in intuicija, povečajo se vitalnost, iznajdljivost in ustvarjalni potencial, medčloveški odnosi 

postanejo manj stresni. Delavnico je vodila učiteljica energijskih veščin Leticija Fortin. Po delavnici so 

udeleženci spoznali knjigo Armanda Torresa Srečanja za nagualom - pogovori s Carlosom Castanedo. 
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● 11. oktober 2014: ustvarjalna delavnica – Svileno cvetje, izdelava cvetja iz blaga 

V triurni brezplačni ustvarjalni delavnici so udeleženke spoznale postopek izdelave cvetov iz blaga. 

Delavnico je vodila Nadja Šček.  

● 4. november 2014: Predavanje Kako poskrbeti, da se kljub neugodnim situacijam, ki nam jih prinaša 

življenje, počutimo dobro? 

V življenju se soočimo s številnimi neprijetnimi situacijami, ob katerih dobimo občutek, da smo sužnji 

drugih ljudi, stvari in situacij. Ko se zavemo "zunanje kontrole", nam ni več potrebno vlagati moči v to, 

česar ne moremo spremeniti, temveč se usmerimo v sebe in tako ponovno pridobimo nadzor in moč za 

samonadzor. Bolečine se pojavijo zato, da bi nas oddaljile od klišejev ali od napačne predstave, ki smo 

si jo ustvarili o sebi. V sodelovanju z društvom Humana - Združenjem svojcev za mentalno zdravje je 

predavala  Nerina Bonassin  Battelli, univerzitetna diplomirana psihologinja, integrativna 

psihoterapevtka in supervizorka. Predavanje je potekalo v italijanskem jeziku. 

● 7. november 2014:  Predavanje Resnica o vplivu drog na človeka  

V predavanju je predavatelj opisal svojo izkušnjo doživljanja odvisnosti od droge in o poti, ki ga je vodila 

ven iz nje. »Moja odvisnost od droge je bila zame zelo dragocena izkušnja, katere ne bi nikdar 

spreminjal, saj me je spravila v stik z lastno smrtjo. To je točka, na kateri ostaneš brez vsega in si 

resnično v sebi, z zavedanjem resnice, da si za svoje življenje in odločitve odgovoren sam. Na podlagi 

tega spoznanja sem se lahko zares odločil, da bom spremenil svoje življenje in ga zaživel kot bojevnik,« 

je dejal predavatelj Lucjan Fortin.  

● 8. november 2014: Kamnoseška delavnica za odrasle 

V arheološki delavnici za odrasle so udeleženci pod mentorstvom akademskega kiparja Marka Zelenka 

spoznali osnovne kamnoseške veščine. Delavnica je potekala v arheološkem parku Simonov zaliv v 

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

● 14. november 2014: Predstavitev knjige in DVD-ja Mira Žitka Gradnja z naravnimi materiali 

Za enostavno in zdravo življenje potrebujemo topel dom, zdravo hrano in prijetno družbo. V zaselku 

Razazije na robu Vojskarske planote, si je avtor knjige zgradil hišo za vsega 1.000 EUR, iz naravnih 

materialov (les, glina, slama, … ) po modrostih naših prednikov. V predavanju so udeleženci izvedeli, 

kako take materiale poiskati v naravi, jih pripraviti in z njimi zgraditi hišo. Avtor je spregovoril o življenju 

v taki hiši, samooskrbi s hrano in energijo, zelenih strehah, rastlinski čistilni napravi ter predstavil še 

druge prednosti bivanja v taki hiši. 

● 15. november 2014:Delavnica Izdelajmo si svoj antični mozaik 

V arheološki delavnici za odrasle so udeleženci pod mentorstvom specialistke mozaične umetnosti 

mag. Megi Uršič Calzi spoznali osnove izdelave antičnega mozaika. Delavnica je potekala v Pravljični 

sobi Mestne knjižnice Izola, v sodelovanju z Univerzo na Primorskem – ZRS, Inštitutom za dediščino 

Sredozemlja. 

● 17. november 2014: Delavnica Izdelajmo si svoj antični nakit 

V arheološki delavnici za odrasle so udeleženci pod mentorstvom arheologinje, muzejske svetovalke v 

Pomorskem muzeju Piran Snježane Karinje spoznali osnove izdelave antičnega nakita. Delavnica je 

potekala v čitalnici Mestne knjižnice Izola, v sodelovanju z Univerzo na Primorskem – ZRS, Inštitutom 

za dediščino Sredozemlja. 

● 18. november 2014: Predavanje Holistični pogled na težave s hrbtenico – Pot k psihoenergetskemu 

ravnotežju. 
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V predavanju so udeleženci spoznali strukturno mehanski nivo hrbteničnih težav v povezavi z biološkim 

doživljanjem in medosebnimi odnosi, ki krojijo našo energetsko harmonijo. Predavatelja sta predstavila 

celosten pristop, ki pojmuje proces zdravja v smislu psihoenergetske rasti človeka, saj gre vsaka 

ozdravitev gre z roko v roki z osebnostno rastjo. Temo sta osvetlila naturopat in maser Evan Berni 

Canani ter fizioterapevt Samo Lutman. Predavanje je potekalo v italijanskem jeziku s sprotnim 

prevodom v slovenščino.  

● 22. november 2014:Delavnica Izdelajmo si svoj antični mozaik 

V arheološki delavnici za odrasle so udeleženci pod mentorstvom specialistke mozaične umetnosti 

mag. Megi Uršič Calzi spoznali osnove izdelave antičnega mozaika. Delavnica je potekala v Pravljični 

sobi  Mestne knjižnice Izola, v sodelovanju z Univerzo na Primorskem – ZRS, Inštitutom za dediščino 

Sredozemlja. 

● 22. november 2014:Delavnica Izdelajmo si svojo antično fresko 

V arheološki delavnici za odrasle so udeleženci pod mentorstvom profesorja likovne vzgoje in freskanta 

Harija Vidovića spoznali osnove izdelave antične freske. Delavnica je potekala v čitalnici Mestne 

knjižnice Izola, v sodelovanju z Univerzo na Primorskem – ZRS, Inštitutom za dediščino Sredozemlja. 

● 29. november 2014: Ustvarjalna delavnica za odrasle Praznične voščilnice 

V delavnici so udeleženke spoznale različne tehnike izdelave božično-novoletnih voščilnic. Izdelavo 

voščilnic je prikazala Majda Podnar.  

● 1. december 2014: Delavnica Izdelajmo si svoj antični nakit 

V arheološki delavnici za odrasle so udeleženci pod mentorstvom arheologinje, muzejske svetovalke v 

Pomorskem muzeju Piran Snježane Karinje spoznali osnove izdelave antičnega nakita. Delavnica je 

potekala v čitalnici Mestne knjižnice Izola, v sodelovanju z Univerzo na Primorskem – ZRS, Inštitutom 

za dediščino Sredozemlja. 

● 3. december 2014: Predavanje in delavnica Mizica pogrni se kulturno 

V predavanju so udeleženci izvedeli, kako pripravimo pogrinjek za slavnostno večerjo, kako poteka 

sprejem gostov, kam in kako jih posedemo, kateri pribor uporabimo, kako nazdravimo, kako se za mizo 

kulturno pogovarjamo ter še druge male in velike značilnosti slavnostne večerje. Predaval je Bogdan 

Orlič. 

● 10. december 2014: Predavanje z delavnicami Inovativni metodi učenja: Lažje učenje in brainobrain 

V predavanju so udeleženci, starši in otroki, spoznali, kako se lažje in hitreje učiti na zabaven način s 

konkretno učno snovjo. Program BRAINOBRAIN razvija življenjske veščine s pomočjo abakusa in 

tehnik nevrolingvističnega programiranja. Pri otrocih program razvija intelekt in osebnost, izboljša 

koncentracijo in olajša učenje, razvija vizualizacijo, točnost, hitrost, voditeljske sposobnosti, spomin, 

večopravilnost, samozavest, sprejemanje odločitev. Predavanje je potekalo v sodelovanju s Centrom za 

lažje učenje in življenje, katerega cilj je spremeniti obstoječe učne navade ljudi in spodbujanje k razvoju 

potencialov, predvsem mladostnikov. Delavnice in predavanje so vodile Mojca Stojkovič, inovatorka 

novih učnih metod, Suzana Husič, mentorica Freestyle učenja in Nataša Škrinjar, licencirana trenerka 

Brainobrain. 

● 12. december 2014: Predavanje Radostno bivanje z jogo in ajurvedo 

Udeleženci predavanja so izvedeli, da je ajurveda starodavni sistem zdravljenja, ki izvira iz Indije in velja 

za najstarejšo obliko holistične medicine. Zdravje v ajurvedi ni le odsotnost bolezni, ampak ravnovesje 

treh osnovnih elementov v telesu. Rravnotežje teh prinaša zdravje, odpornost in prilagodljivost  
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organizma na zunanje in notranje okoliščine. Joga je v ajurvedi osnovna tehnika sproščanja, ki z 

različnimi položaji telesa vpliva na zmanjšanje stresa, zniževanje krvnega pritiska in utripa srca, sprošča 

napetost mišic, blaži utrujenost, izboljšuje spanec in krepi imunski odziv telesa. Predavanje je potekalo 

v italijanskem jeziku, temo je osvetlil priznani italijanski docent joge, hindujske filozofije in ajurvede 

Amadio Bianchi, ki uspešno sodeluje z revijami, časopisi, založniki in TV postajami, v zadnjih nekaj letih 

pa predvsem piše. Izdal  je več knjig na temo radosti bivanja, ajurvede in joga terapije, ki jih je v 

predavanju tudi predstavil. 

●  13. december 2014: Ustvarjalna delavnica za odrasle Angelčki v pergamentni tehniki  

Pergamentna tehnika je ustvarjalna tehnika iz pergamentnega (paus) papirja. Z izdelavo reliefa, z 

luknjanjem, ustvarjanjem vdolbinic in rezanjem lahko na pergamentnem papirju izdelamo unikatne 

predmete ─ na tokratni delavnici so udeleženci izdelali angelčke. Delavnico je vodila Nadja Šček.  

3.2. Teden vseživljenjskega učenja – TVU 2014                   

 

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 (ne le v šoli) in karkoli (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 je 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. 

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja 

in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije, s podporo Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej 

državi pa tudi onkraj naših meja. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi 

kot udeleženci, opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih 

in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema, ter prispevamo k udejanjanju slogana 

'Slovenija, učeča se dežela'.  

Zavedanje, da znanje, ki ga pridobimo s formalnim izobraževanjem v času obveznega šolanja ne 

zadostuje, ampak je zanj potrebno vložiti tudi svoj čas in razpoložljiva sredstva v poznejših življenjskih 

obdobjih, spodbuja izvajalce Tedna vseživljenjskega učenja, da opominjamo in spodbujamo 

posameznike, da si pridobijo znanje, spretnosti, vrednote in razumevanje, ki jih bodo potrebovali vse 

življenje, ter da jih bodo ves čas uporabljali z zaupanjem, prizadevnostjo in ustvarjalno v vseh okoljih, 

vlogah in okoliščinah.  

http://tvu.acs.si/gradivo/datoteke/2014/logoTVU2014-01.jpg
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V razširjenem terminu Tedna vseživljenjskega učenja 2014, to je od 1. maja do 30. junija 2014, smo v 

Mestni knjižnici Izola izpeljali 16 dogodkov, ki se jih je udeležilo skupno 743 obiskovalcev. Osrednji 

termin TVU 2014 je potekal med 12. in 18. majem 2014. 

 

PREGLED AKTIVNOSTI V OKVIRU TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2014 V MESTNI 

KNJIŽNICI IZOLA 

 

V razširjenem terminu Tedna vseživljenjskega učenja 2014 so se na steni ustvarjalnosti v Mestni 

knjižnici Izola predstavili Člani društva Lik Izola s slikarskimi upodobitvami aktov. V vitrini ustvarjalnosti 

je stare kuharske knjige in predmete povezane s kuhanjem razstavljala Marija Janežič. 

● 9. maj 2014:Predavanje Južnoameriški šamanizem  

V predavanju je južnoameriški šaman – nagual Uchu iz krogov Carlosa Castanede predstavil 

šamanizem, starodavne obrede in večletno šamansko urjenje  v brazilski džungli, perujskih gorah in 

mehiških pueblih. Spregovoril je o glavnih konceptih šamanizma, uporabnosti modernega, urbanega 

šamanizma danes in načinih, kako nam lahko spremeni življenje. 

● 13. maj 2014: Mestna knjižnica Izola na Paradi učenja 2014 v Kopru  

Koper je v torek 13. maja gostil prvo primorsko Parado učenja - dnevi učečih se skupnosti, prireditev, ki 

jo kot obogatitev Tedna vseživljenjskega učenja koordinira Andragoški center Slovenije z namenom 

osveščanja slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega 

učenja ter o priložnostih, ki so na voljo odraslemu prebivalstvu za formalno, neformalno ali priložnostno 

učenje in izobraževanje. Prirediteljica, koprska ljudska univerza, je k sodelovanju povabila več kot 30 

obalnih ustanov, ki so predstavila različne možnosti za učenje, poklicno usmerjanje ter osebni in poklicni 

razvoj. 

S svojo stojnico se je na Paradi učenja 2014 v Kopru predstavila tudi Mestna knjižnica Izola, ki je ob tej 

priložnosti »stavila« zlasti na prikaz knjižnično-informacijskih znanj s poudarkom na uporabi knjižnice in 

z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Poleg napotkov za učinkovito iskanje gradiva v spletnem 

katalogu Cobiss-Opac, so obiskovalci spoznali uporabo in možnost izposoje elektronskih bralnikov 

prilagojenih izposoji e-knjig na portalu Biblos, veliko pozornosti je pritegnil projekt Primorci beremo, 

ustvarjalno navdihnjeni obiskovalci so »si dali duška« na delavnici izdelovanja knjižnih kazalk.  

V predstavitvi knjižnice na Paradi učenja 2014 v Kopru so bila poleg rabe knjižničnega gradiva in 

informacijskih virov zastopane tudi neformalne oblike učenja, ki se izvajajo v knjižnici – študijski krožki, 

središče za samostojno učenje in borza znanja,  ki spodbujajo in krepijo sposobnosti ter spretnosti za 

samostojno učenje, dejavno preživljanje prostega časa, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje 

čustev, misli in zaznav.  

V Kopru je Mestna knjižnica Izola znova utemeljila svoje v koraku s časom naravnano delovanje in 

vizijo, utrjeno v paradigmi nevsiljivosti kot ključu do bralčeve sproščenosti v rabi knjižničarskih storitev, s 

posluhom za želje uporabnika kot ključu za zaupanje, s prijaznostjo kot izrazom lastne vrednosti v 

spoštovanju vseh, ki uporabljajo naše vire in storitve. 

● 14. maj 2014: Dan odprtih vrat v SSU 

V dnevu odprtih vrat smo predstavili možnost samostojnega učenja s pomočjo multimedijskih 

programov (npr. za učenje tujih jezikov ali računalništva), iskanje informacij prek spleta, pisanje dopisov, 

vlog za zaposlitev, seminarskih, raziskovalnih ali diplomskih nalog ter tiskanju. V predstavitvah smo  
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poudarili, da učeči se lahko sami izbirajo čas, ritem, vsebine učenja in jih prilagajajo svojim potrebam. 

Za svetovanje in pomoč pri uporabi učne tehnologije in učnih programov je vedno na voljo svetovalec, ki 

glede na želje in predznanje učečega svetuje pri izbiri ustreznega učnega gradiva in po potrebi nudi 

pomoč oz. odgovore na vprašanja. 

● 14. maj 2014: Srečanje z varuhinjo človekovih pravic v Izoli 

V Tednu vseživljenjskega učenja 2014 je Mestna knjižnica Izola priredila srečanje z varuhinjo 

človekovih pravic v Izoli. Uvodoma je gledališče zatiranih na interaktiven način predstavilo primer kršitve 

socialnih pravic in diskriminacije, udeleženci pa so lahko aktivno sodelovali s predlogi, kako najbolj 

učinkovito razreševati primer kršitev. Z Vlasta Nussdorfer, varuhinjo človekovih pravic, s katero so 

udeleženci spregovorili o najpogostejših kršitvah pravic v naši regiji in načinih, kako jih razreševati. Za 

osvetlitev tematike je bil predvajan kratek dokumentarni film “Ne diskriminaciji: Prepoznajmo in ustavimo 

kršitve temeljnih pravic”, posnet v sklopu projekta Večer z varuhom. 

 

 
 

● 16. maj 2014: Predstavitev knjige Odložimo bremena družinske prtljage 

Organizacija Združenih narodov je leto 2014 razglasila za Mednarodno leto družine. Ob tej priložnosti in 

v Tednu vseživljenjskega učenja 2014 je Boštjan Trtnik v Mestni knjižnici Izola predstavil knjigo 

Odložimo bremena družinske prtljage avtorice Maje Korošak. 

V knjigi je predstavljenih deset navdihujočih resničnih zgodb ljudi iz Slovenije, ki so s pomočjo metode 

postavitve družine dosegli zares neverjetne pozitivne spremembe pri sebi in svojih družinskih odnosih. 

Knjiga prinaša zavedanje o naši prepletenosti in povezanosti, na tej osnovi temelji psihoterapevtska 

metoda družinske postavitve. Metoda presega analiziranje, neplodno razčiščevanje, kdo in zakaj da 

je česa kriv, nenehno samoočitanje ali očitanje drugim, ker niso, kar bi po našem morali biti. 

● 17. maj 2014: Predavanje z delavnico Kristali in orgoniti – v čem je njihova moč  

V Tednu vseživljenjskega učenja 2014 sta Mestna knjižnica Izola in Borza znanja Izola organizirali 

predavanje in delavnico za odrasle – Kristali in orgoniti – v čem je njihova moč.  

Ljudje uporabljamo kristale od nekdaj. Kadar jih uporabljamo zavestno in pravilno, lahko kristali 

aktivirajo, stopnjujejo in povečajo vse, s čimer so povezani. Vsak kristal je edinstven in ima svojo lastno 

frekvenco. Vsak človek se na kristale odziva drugače. Predaval je Simon Plesničar. 

● 20. maj 2014: Predstavitev knjige Izvor Slovencev in drugih Evropejcev 

V Tednu vseživljenjskega učenja 2014 je dr. Jože Rant v Mestni knjižnici Izola predstavil knjigo Izvor 

Slovencev in drugih Evropejcev avtorja dr. Antona Perdiha. 

Zadnjih trideset let spet potekajo razprave o tem ali  smo Slovenci na svojih ozemljih prvotni prebivalci  

ali pa so se naši predniki priselili sem izza Karpatov v  6. stoletju. Take razprave so potekale že v 19.  
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stoletju in so izzvenele po 1. svetovni vojni. V začetku prejšnjega tisočletja so nedvoumno vedeli, da  

živimo Slovenci na svojih ozemljih že od nekdaj in to  vedenje se je nadaljevalo do prevlade naselitvene 

teorije v akademskih krogih. Tvorci Venetske razlage o izvoru Slovencev pa so pokazali, da je razlaga o 

prihodu izza Karpatov le domneva. Védenje o prvobitnosti Slovencev pa ima neposredne podatke v 

zgodnjih virih. Rezultati  raziskav nove veje  genetike – DNK rodoslovja še dodatno  pojasnjujejo izvor 

raznih evropskih ljudstev, njihove selitve  in razvoj. 

● 21. maj 2014:  Srečanje Študijskega krožka »Kako živim ta trenutek«, umeščeno v TVU je vodil Joško 

Cesar.  

● 27. maj 2014: Delavnica »Jin in Jang v ravnovesju  

V Tednu vseživljenjskega učenja 2014 je Borza znanja Izola v sodelovanju z društvom Magičnost 

gibanja izvedla delavnico z naslovom »Jin in Jang v ravnovesju«. Jin in jang sta v vsakem izmed nas, ki 

manifestirata se kot moška in ženska energija v vsakem od nas. Delavnico sta vodila Leticija Fortin in 

Mitja Vidic, ki sta iz lastnih izkušenj spregovorila, kako delujemo bodisi kot ženske bodisi kot moški, o 

pasteh v odnosu, zakaj je pomembno uravnovešanje  jin in jang energij  ter kako ju povezati, da bosta 

dobro sodelovala znotraj nas. Predavanju je sledil prikaz  energijskih tehnik v praksi. 

● 28. maj 2014: Predstavitev knjig »Odločitev za spremembo« in »Koraki vzpona« 

28. maja obeležujemo svetovni dan multiple skleroze. V Tednu vseživljenjskega učenja 2014 smo na ta 

dan gostili mlado izolsko pisateljico, Janjo Špeh, ki je za to boleznijo zbolela že v najstniških letih in se z 

boleznijo sooča z iskrivim optimizmom in konstruktivno ustvarjalnostjo. Avtorica je predstavila svoji dve 

knjigi Odločitev za spremembo in Koraki vzpona. Knjigi razblinjata svet nenehnih iskanj in vedno novih 

vprašanj. Kažeta načine mišljenja in oblike čustvovanja, ki so odgovorni za kakovost naših življenj in 

globine naših uvidov. 

● 30. maj 2014: Predstavitev knjige Avtoštoparske zgodbe: moja prva svetlobna sekunda 

V Tednu vseživljenjskega učenja 2014 je Miran Ipavec predstavil svojo knjigo  Avtoštoparske zgodbe: 

moja prva svetlobna sekunda.  

Miran Ipavec ni le človek avtoštoparskih rekordov, ki je lani dosegel svojevrstni rekord, 28.550 

preštopanih kilometrov v enem samem letu, za sabo pa ima zdaj že precej več kot 300.000 kilometrov, 

kolikor meri svetlobna sekunda, ampak je tudi pretanjeni opazovalec življenja in doživeti podajalec 

zgodb. Teh se je v skoraj tridesetih letih njegovega štopanja nabralo toliko, da bi bilo škoda, če ne bi 

pobrskal po albumih in svojih zapiskih ter jih prelil v knjigo. Bralec se v mislih zlahka prestavi ob cesto, 

pozneje sede v avto, tovornjak ali kako bolj nenavadno prevozno sredstvo, kot je na primer tudi 

avtomobil pogrebnega zavoda in se skupaj z avtorjem odpelje do nasadov pomaranč v Španiji, na 

različne koncerte in športna tekmovanja ali pa do Nordkappa na severu Evrope. Knjiga, ki ji je avtor, 

nekdanji župan Kanala ob Soči, dodal tudi nekaj krajših razmišljanj in zgodb o svojem delu ter jo opremil 

s številnimi fotografijami, nosi v sebi poleg zabavnih popotniških pričevanj tudi globlja življenjska 

sporočila. Kot je na primer ta, da je pot mnogo bolj zanimiva in dragocena, kot je končni cilj. 

● 4. junij 2014: Predstavitev knjige Svetloba sonca in njegove sence: Sončne ure po Sloveniji 

V Tednu vseživljenjskega učenja 2014 je Jožica Šmid predstavila svojo knjigo Svetloba sonca in 

njegove sence: Sončne ure po Sloveniji. Avtorico je leta 2002 na popotovanju po Italiji presunila 

zamisel, da bi popisala in fotografirala sončne ure. O njih je zapisanega bore malo, le-te pa 

predstavljajo neprecenljivo kulturno dediščino, zato ta knjiga predstavlja izjemno delo. Nastajala polnih 

deset let, v njej so zajete vse vrste ur: tiste s freskami, stare, novejše, pa tudi take, ki imajo samo še  



 

___________________________________________________________________________ 

 

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 

 

34 

kazalec in jih je zob časa dodobra načel. V knjigi ima svoje mesto tudi izolska sončna ura iz Ljubljanske 

ulice. Ta je opremljena z dvema številčnicama, za poletni in zimski čas. 

● 11. junij 2014:  Srečanje Študijskega krožka »Kako živim ta trenutek«   

 

 
 

3.3. Središče za samostojno učenje           

 

V Središču za samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola smo vseskozi pozorni, da ustvarjamo 

vseživljenjske učence - posameznike, ki si s samostojnimi učenjem pridobijo ustrezne sposobnosti 

razsojanja in kritičnega mišljenja, znanje o tem, kako se učiti, pa tudi kako si sami poiskati »pravo« 

informacijo, jo ovrednotiti, analizirati, organizirati in uporabiti v določen namen. Zlasti informacijska 

pismenost je tista ključna kompetenca, ki prispeva k vseživljenjskemu učenju in ji v Središču za 

samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola izkazujemo posebno pozornost in jo utrjujemo. Učenje v 

središču za samostojno učenje omogoča, da se učenje razširi tudi izven formalnih okvirov izobraževanja 

in se kaže v samostojnem odkrivanju novih vsebin v vseh področjih življenja. Svetovalci v središču za 

samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola smo pri informacijskem opismenjevanju posebej pozorni na 

vse značilnosti in posebnosti udeležencev v organiziranem samostojnem učenju – od njihovih bogatih 

delovnih in življenjskih izkušenj, obremenjenostjo z družinskimi in službenimi obveznostmi, 

pomanjkanjem samozavesti na področju učenja ali slaba pretekla izkušnja z izobraževanjem nasploh ter 

strah pred uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Za sodobnega (odraslega) človeka, ki že 

dolgo ni vpet v izobraževalni sistem pomeni nagli razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 

ter hitro naraščanje količine informacij pa tudi povečan dostop do njih veliko stresno obremenitev. V 

takih okoliščinah se svetovalci v središču za samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola počutimo 

poklicane pomagati in gojiti pristop, ki bo to skupino ljudi ne samo nagovoril k samostojnemu učenju in 

rabi IKT, temveč ji tudi nudil enako, demokratično možnost do izobraževanja in to brezplačno. 

Posameznike spodbujamo, da nadaljujejo z izobraževanjem, pridobivajo tehnološke spretnosti, se učijo 

novih spretnosti in razširjajo znanje zaradi potrebe zaposlitve ali zaradi lastnega zadovoljstva. Pomoč 

uporabnikom zahteva od nas svetovalcev sposobnost dobre komunikacije, analize potreb uporabnikov 

in predstavljanja idej, zato se svetovalci Središča za samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola  
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udeležujemo usposabljanj in izobraževanj iz področja andragogike, računalništva, psihologije in drugih, 

kajti zavedamo se da z učinkovitim usposabljanjem lahko svoj servis še izboljšamo obenem pa 

ohranjamo svoje udeležence v učenju zadovoljne.  

Poleg zgoraj opisanega svetovalnega dela, ki mu v središču za samostojno učenje v Mestni knjižnici 

Izola posvečamo posebno pozornost, je naše delo vseskozi vpeto v promocijo dejavnosti v različnih 

medijih, ter sodelovanje z različnimi drugimi ustanovami v lokalni skupnosti – od zavoda za 

zaposlovanje, andragoškega društva, do visokošolskih zavodov, katerih izredni študenti so naši 

udeleženci v učenju.  

Naša vizija je usmerjena v zagotavljanje kakovosti izvajanja organiziranega samostojnega učenja, v 

odkrivanje kakovostnih gradiv samostojno učenje, v aktivno sodelovanje pri razvijanju mreže središč za 

samostojno učenje, naša prioriteta pa ostaja še naprej brezplačen in demokratičen dostop do informacij 

in znanja ter na lokalni ravni spodbujati aktivno državljanstvo. 

 

AKTIVNOSTI ZA POPULARIZACIJO ORGANIZIRANEGA SAMOSTOJNEGA UČENJA V 

LETU 2014 

 

● 13. maj 2014: Stojnica Središča za samostojno učenje Mestne knjižnice Izola na  Paradi učenja 2014 

v Kopru 

Obiskovalcem je bila predstavljena »filozofija« organiziranega samostojnega učenja. V slovenski teoriji 

je organizirano samostojno učenje opredeljeno kot učenje, pri katerem posameznik ali skupina 

prevzame glavno odgovornost za načrtovanje, izpeljavo in ovrednotenje svojega učenja ali 

izobraževanja, pri tem pa mu lahko pomagajo druge osebe ali ustanove. Če poteka učenje ob 

organizirani (načrtovani, dovolj stalni, redni in intenzivni) pomoči drugih, ga označujemo kot 

(organizirano) samostojno učenje ob pomoči drugih ali vodeno samoizobraževanje, če pa ga pretežno 

izpelje posameznik sam, ga poimenujemo le (organizirano) samostojno učenje. Praksa kaže, da 

organizirano samostojno učenje spodbuja motivacijo za učenje, spodbuja udeležence k vključevanju v 

formalne oblike izobraževanja, pristop k učenju se prenaša v druge oblike izobraževanja.  

● 14. maj 2014: Dan odprtih vrat v Središču za samostojno učenje  

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.  

● 15., 17., 18., in 19. september 2014: Dijaki Srednje šole Izola na obisku  

Dijakom Srednje šole Izola 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.  

● 20. november 2014: Dan odprtih vrat v Središču za samostojno učenje  

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 z načini iskanja brezplačnega e-gradiva oziroma brezplačnih 

elektronskih knjig, ki so na voljo na različnih spletnih portalih.  
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3.4.  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 2014 

so bile naslednje:          

 24. januar 2014 – potopisno predavanje o Egiptu skozi oči Egipčana. 

 3. april 2014  – smo imeli slovesno otvoritev slikarske razstave Kraljev ulice z naslovom Obrazi. 

Sodelovali so Kralji ulice iz Ljubljane, mentorica likovnega krožka Laura Ličer, Drago Mislej Mef in 

Špela Pahor.  

 20. maj 2014 –  naš gost je bil dr. Anton Perdih, ki je pripravil predavanje o Slovenetih.  

 30. maj 2014 -  naš gost je bil  Miran Ipavec, avtor knjige Avtoštoparske zgodbe – moja prva 

svetlobna sekunda. 

 4. junij 2014 -  naša gostja je bila Jožica Šmid, avtorica knjige Sončne ure po Sloveniji.  

 19. september 2014   - naša gostja je bila Lijana Perko. Pogovor z njo na temo Naša oblačilna 

dediščina  je vodila Špela Pahor. 

 24. september 2014 - v knjižnici je bila predstavitev knjige Srečanja v Piranu 3. Pogovor z urednico 

je vodil Slobodan Simič Sime. Odlomke iz knjige je brala Rožana Špeh.  

 17. oktober 2014 – v knjižnici je bila predstavitev knjige Teodorja Kolenca – Doro – moj življenjepis. 

Pogovor s Teodorjem Kolencem je vodil Erik Vidmar, ki je njegove spomine uredil in izdal v knjižni 

obliki.  

 21. november 2014 – naš gost je bil Tomaž Hožič, ki je predstavil Tokio.  

 27. november 2014 – naš gost je bil dr. Lovrenc Lipej, ki je predaval o potnikih Noetove barčice.  

 16. december 2014 – gostili smo 2. Srečanje obalnih fotografov.  Svoje fotografije na temo 

domoznanstva je predstavilo 8 izolskih fotografov.  

 

3.3.2.  ŠK Jara Kača – pravljice za VDC in druge  

V letu 2014 je v MKI deloval tudi ŠK Jara Kača (mentorica  Špela Pahor). Aktivnosti, ki jih je imel ta 

krožek v letu 2014 so naslednje 

 

 29. januarja 2014  sta bili Špela Pahor in Kristina Menih gostji v Rotundi. Pripovedovali sta istrske 

pravljice. 

 13.3.2014 – predstavili smo delovanje ŠK Beseda Slovenske Istre. V Pogovoru so sodelovali: Ivan 

Novak, Nivea, Franca in Santina Mislei, Marija Koren, Danila Tuljak Bandi. Pogovor je vodila 

knjižničarka Špela Pahor 
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 19.  marec .2014 – v okviru ljubljanskega Pravljičnega festivala je sodelovala tudi naša knjižnica. 

Pogovor z gostom Marjanom Tomšičem je vodila Aljoša križ. Istrske ljudske so pripovedovali Aljoša 

Križ, Marina Hrs, Špela Pahor in Radoslav Kostantin Košte. 

 11. april 2014 -   naša gostja je bila pesnica Sonja Gombač iz Izole. Pogovor z njo je vodila 

knjižničarka Špela Pahor. Pesmi iz knjige sta brali Sonja in Špela. 

 16. september 2014 – v knjižnici je bila predstavitev knjige Izpišimo bolečino. Pogovor z avtoricami 

je vodila urednica knjige Tadeja Petrovčič Jerina iz Mohorjeve družbe Celje, ki je knjigo tudi izdala. 

Sodelovale so: Dolores Peroša, Maša Košar, Tea Ghersini in Minja Štule. V sodelovanju z MD 

Celje in Ozaro Izola.  

 28. oktobra 2014 smo na povabilo knjižnice v Luciji v njihovih prostorih predstavili filipinske ljudske 

pravljice iz knjige Mesečeva vila. Pripovedovanje Špela Pahor, risanje Laura Ličer, sledilo je 

improvizacijsko gledališče na temo iz pravljic.  

 12. november 2014 -  v  naši čitalnici je svoje pesmi predstavila Nuša Ilovar. Pesmi je brala njena 

mama, na kitaro je igrala in pela njena prijateljica.  

 25. novembra 2014 knjižničarka Špela Pahor na željo VDC Lucija v njihovih prostorih predstavila 

knjigo Srečanja v Piranu 3.  

 8. decembra  2014 je knjižničarka otrokom iz vrtca Strunjan  pripovedovala pravljice. 

 

3.3.3. ŠK Kako živeti zdaj          

Krožek je sestavljen iz predavanj, delavnic, vaj in spremljajoče literature. Namen  študijskega krožka je 

življenje v sedanjosti, neobremenjeno s preteklostjo oz. s prihodnostjo. Sestavljen je iz predavanj, 

delavnic in spremljajoče literature. Mentorica tega krožka je Marina Hrs.  

V letu 2014 so bila izvedena naslednja srečanja:  

 15. januarja 2014,  12. februarja 2014, 26. marca 2014 – srečanje in delavnico je izpeljal Jože  

Cesar. 

 7. aprila 2014  - Pot do zdravja, ravnovesja in samouresničitve s pomočjo Ponovne povezave je 

predstavila Valentina Parovel.  

 21. maja 2014, 11. junija 2014,  1. oktobra 2014  - srečanje in delavnico je izvajal Jože Cesar. 

 15. oktobra 2014 –sodelovali so  člani  Holozofskega društva Slovenije. 

  24. oktobra 2014 –  »Rojstva in smrti kot jutra in noči«, je predstavila  Andreja Kočevar. 

 29. oktobra 2014 –  Svetlobno telo – Hatmara merkava je izvedla Irena Groboljšek.  

 5. novembra 2014 –  Pitagora: glasba in mišljenje so predstavili Mojca Orel, Jarinka Pajntar in 

Bojan Mikluž. 

 19. novembra 2014 – Teslove tokove  -  Tesla metamorfozo sta predstavili  Anja Petrović in Rina 

Doreni.  

 26. novembra 2014 , 17. decembra 2014 – srečanje in delavnico je vodil Jože Cesar.  
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III. ZAKLJUČEK 

Na finančnem področju smo poslovali z velikimi težavami in negotovostjo zaradi nižjih sredstev za 

sofinanciranje dejavnosti s strani države kot tudi zaradi visokega zneska neporavnanih obveznosti 

ustanoviteljice za delovanje knjižnice, za plače, materialne stroške in knjižnično gradivo. Program je bil 

izveden zavoljo lastnih in drugih virov. Neustrezno financiranje in neupoštevanje pogodbenih obveznosti 

ter prenos dolgov v prihodnje proračunsko leto se je začelo pred dvema letoma in iz leta v leto zaostruje 

poslovanje, povzroča negotovost, izpad načrtovanih dejavnosti in neugodne situacije za  zaposlene in 

za obiskovalce.  

Že leta opozarjamo na prostorsko stisko, zaradi katere je okrnjena vrsta dejavnosti, kot je pomanjkanje 

prostora za gradivo, domoznansko zbirko, prostor za študijsko čitalnico in prireditve, manjkajoči prostor 

za druženje mladih, pri zaposlenih pa izjemno stisko in  pomanjkanje prostora za nabavo in obdelavo 

gradiva.  

Za  investicije v letu 2014 s strani ustanoviteljice ni bilo odobrenih sredstev in načrt razvojnih programov 

ne predvideva dokončne rešitve prostorske situacije knjižnice .   

Izvedeni program je bil v letu 2014 kakovosten, na kar kažejo vsi kazalci. Tudi v letu 2014 beležimo 

ugodne rezultate pri izposoji gradiva, prav tako pri obisku. Žal se iz leta v leto znižuje število 

nakupljenega knjižničnega gradiva, tako knjig kot neknjižnega gradiva.   

Zaposleni v knjižnici vlagamo veliko energije, ustvarjalnosti in predanosti za izvedbo raznovrstnih 

programov, ki bogatijo ponudbo. Na novo je v preteklem letu nastal knjižnični spletni portal  knjižnic 

Dobreknjige.si,  kjer uspešno sodeluje tudi MKI.  Digitalizirali smo domoznansko gradivo, izolska 

tovarniška glasila, ki so  dragocena pridobitev in bodo dostopni javnosti preko spletnega portala dLlib.  

Tudi lani smo uspešno sodelovali z mnogimi posamezniki, zavodi in društvi.  Izvedli smo pester program 

ob svetovnem Dnevu knjige in prvič tudi Noči knjige. Pravljični festival smo popestrili s spanjem v 

knjižnici za 13 otrok v starosti od 6-9 leta.  

Izvajanje projektne dejavnosti izolske knjižnice je že vrsto let  posebnost med vsemi delujočimi 

kulturnimi ustanovami, zavodi in društvi  v Izoli, s tem pa dragocena dodana vrednost za vse, ki iščejo  

dodatne, brezplačne možnosti za učenje in preživljanje prostega časa.  

V letu 2014 smo obeležili  20 let izvajanja študijskih krožkov z dvema usposobljenim mentoricama. Med 

90 izvajalci študijskih krožkov v Sloveniji, jih le 6 izvajajo v slovenskih  splošnih knjižnicah. Pred 16. leti 

je direktorica Mestne knjižnice  Izola pripeljala v knjižnico informacijski središči Borzo znanja in Središče 

za samostojno učenje, ki so sofinancirani s strani države. Borza znanja deluje v 9 ustanovah, a le v 

dveh knjižnicah, ljubljanski in izolski. Središč za samostojno učenje je v Sloveniji 33, od tega le v dveh 

knjižnicah, ljubljanski in izolski. Od vsega začetka se vključujemo v Teden vseživljenjskega učenja  in v 

skupno promocijo učenja, kot so npr.   DEKD, Sejem znanja, Parada učenja ipd.  

Samo v preteklem letu je bilo prav na podlagi teh projektov, ki jih izvaja Mestna knjižnica Izola, 

izvedenih 102 dogodkov, ki se jih je udeležilo 3.287 obiskovalcev, kar predstavlja 35% vseh 

obiskovalcev prireditev v knjižnici. Prav ti projekti in neformalne oblike učenja  bogatijo učno ponudbo 

mesta in omogočajo kakovostno izrabo prostega časa številnim uporabnikom.    

 

Izola, 22.2.2014        Marina Hrs, 

          direktorica 



 

___________________________________________________________________________ 

 

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 

 

39 

KAZALO 

I     UVOD 
1.   Osnovni podtki o knjižnici        1 
2.   Zakonske in druge pravne podalge, ki določajo delovno področje knjižnice    1 
3.   Poslanstvo knjižnice        2 
4.   Viri, način in pogoji za pridobivanje sredstev za izvajanje javne službe   2 
5.   Prostor in knjižnična mreža       3 
6.   Strokovno delo in izobraževanje        3 
7.   Kader         4 
8.  Odprtost knjižnice        4 
9.  Vlaganja v knjižnico        4 
10. Promocija knjižnice in prisotnost v medijih      4 
II.   PROGRAM         5 
1.  IZVAJANJE NALOG OSREDNJE KNJIŽNICE     5 
1.2.  Knjižnična zbirka        6 
1.3. Članstvo, obisk in izposoja gradiva      9 
1.3.2. Obisk knjižnice       10 
1.3.3. Izposoja        10 
1.3.3.1. Medknjižnična izposoja      11 
1.3.3.2. E-knjige in e-viri dostopni na daljavo     11 
1.3.3.3. Potujoča knjižnica       11 
1.4.    Knjižnična dejavnost narodnostno mešanega območja   12 
2. DELO Z UPORABNIKI       13 
2.1. Bibliopedagoška dejavnost na Oddelku za mlade bralce   13 
 2.1.1. Ure pravljic        13 
 2.1.2.  Peti (5.) Primorski pravljični festival     14 
 2.1.4.  Razstave knjig       15 
 2.1.5.  Prevajanje        15 
 2.1.6.  Vrtec na obisku       15 
 2.1.7.  Knjižne uganke       16 
 2.1.8.  Dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami    16 
 2.1.9.  Prireditve  za otroke in osebe s posebnimi potrebami   16 
 2.1.10. Projekt Rastem s knjigo za osnovnošolce in srednješolce   17 
2.2. Dejavnosti na Oddelku za odrasle      17 
2.2.1. Razstavna dejavnost       17 
2.2.1.1. Kotiček ustvarjalnosti      18 
2.2.1.1. Vitrina ustvarjalnosti       18 
2.2.1.1.2. Stena ustvarjanosti      19 
2.2.2. Dnevi evropske kulturne dediščine – DEKD    19 
2.2.3. Zanimivi Izolani 2014       20 
2.2.4. Nagradje najboljšim bralcem izolske knjižnice v preteklem letu   20 
2.2.5. Projekt Primorci beremo 2014      21 
3. PROJEKTI: BORZA ZNANJA, SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE, 
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA, ŠTUDIJSKI KROŽKI   22 
3.1. Projekt Borza znanja Izola      22 
3.2. Teden vseživljenjskega učenja – TVU     29 
3.3. Središčče za samostojno učenje      33 
3.4. Študijski krožki        35 
III. ZAKLJUČEK        37 
 

 
 


