POROČILO O DELU STAROLOŠKE ŽUPNIJSKE KNJIŽNICE V LETU 2011
Knjižnica redno dela že od odprtja v letu 2006 dalje. Še vedno se nahaja v kletnem prostoru
nekdanjega Doma na Fari, sedaj je že nekaj let v tej stavbi vrtec Sončni žarek. Starejši
predvojni knjižni fond se nahaja delno v tem prostoru, delno v oratoriju nad zakristijo,
starejša periodika pa v oratoriju nad »žagradom«.
Knjižna zaloga se iz leta v leto povečuje, zato je prostor že popolnoma zapolnjen s knjigami in
periodiko. Zelo izrazita je prostorska stiska, vse knjižne police so prenatrpane, opazno pa
manjka miza z nekaj sedeži, kjer bi se bralci lahko pomudili ob reviji ali knjigi. Moja želja, da
bi pridobila kakšnega namestnika, dijaka ali študenta, ki bi me v primeru odsotnosti
nadomeščal(a), se ni uresničila, tako še vedno sama vpisujem nove knjige (še vedno v
sistemu SAOP), jih opremljam in izposojam. Urnik ostaja enak, torek in nedelja.
V primerjavi s prejšnjim letom sta se obisk in izposoja rahlo dvignila. K temu je pripomogla
angažiranost obeh katehetov (Florjančič Urška in Aleš Mohorič) učencev 5. razreda, ki sta
močno angažirala svoje veroukarje za Slomškovo bralno značko. Lansko veroučno leto se je
skupina najbolj prizadevnih bralcev s svojo mentorico udeležila skupnega srečanja v Ponikvi.
Knjižnica je pridobila precej knjižnih darov. Antolin Jernej, član Muzejskega društva Škofja
Loka in študent bibliotekarstva, sedaj pomaga pri strokovnih opravilih v Škofijski pastoralni
knjižnici in v Semeniški knjižnici v Ljubljani. Ker tam izločajo dvojnike, nam občasno prinese
revije (npr. Dom in svet ali Ljubljanski zvon), ki jih vključujemo v manjkajoče periodične
fonde. Obdaril pa nas je tudi s številnimi strokovnimi knjigami, posebno so dragocene
številne monografije in zgodovinski prikazi posameznih slovenskih župnij.
Knjižni fond je dne 31. 12. 2011 štel 9343 knjig, od tega je bilo na novo vpisanih 542 enot; od
teh: 12 priročnikov, slovarjev, leksikonov, 16 knjig s področja filozofije in psihologije ter
etike, 159 z religiozno, versko vsebino, 20 z družboslovno tematiko, 3 naravoslovne, 10 s
področja medicine, 49 s področja umetnosti, gledališča in športa, 4 z jezikoslovno tematiko,5
z literarno zgodovinsko vsebino, 103 leposlovnih del (povesti in romani domačih in tujih
avtorjev), 71 zemljepisnih in biografskih knjig, 21 strokovnih knjig za mladino in 69
leposlovnih knjig za mladino.
Lansko leto je knjižnica prejela 696 knjižnih darov, 50. letnikov raznih manjkajočih revij, tudi
posamezne številke in 1 VK.
Konec leta je bilo vpisanih 135 bralcev, lani se jih je na novo včlanilo 13, 7 mladih in 6
odraslih.
Med letom smo izposodili 1816 knjig in 40 enot video gradiva 496 bralcem.
V Slomškovi bralni znački za lansko leto je sodelovalo 37 veroukarjev 5. razreda, ki so skupaj
prebrali 109 knjig.
Poleg nabave novih knjig pri različnih založbah (Družina, Mohorjeva družba, Salve, Ognjišče,
Novi svet, itd.) posvečamo posebno pozornost nakupu mladinskih knjig, ki so na seznamu za
Slomškovo bralno priznanje. Tako se kar lepo bogati mladinski knjižni fond.
Knjižnica je namenjena širokemu krogu prebivalcev Stare Loke, Podlubnika, Binklja, Veštra,
Groharjevega naselja in tudi prebivalcem vasi, ki spadajo v starološko faro. Vsebine knjig so
namenjene splošni razgledanosti, razvedrilu, mladim nudijo dopolnilo šolskemu kot tudi
verskemu pouku, ob različnih vsebinah se bralec lahko duhovno bogati in osebnostno raste,
za oboje je na voljo veliko religiozno duhovne in teološke tematike. Ljubitelji slovenskega
leposlovja bodo našli na policah bogat izbor starejših in novejših slovenskih povesti in
romanov. Bogati sta tudi zbirki spominov, dnevnikov, biografij in zgodovinskih del.

V bodoče kaže razmišljati o novi delovni moči. Druga pomembna naloga pa je, da bi se
knjižnica vključila v sistem COBISS, t. j. enotni knjižnično informativni sistem. To bi tudi
poenostavilo strokovno delo. Za to pa je potreben nov računalnik in novo znanje
usposobljenega knjižničarja.
Prioritetno bo potrebno iskati nov, večji prostor, ker je sedanji močno prenatrpan.
Ana Florjančič, upokojena knjižničarka
V Stari Loki, 23. 2. 2012

