DELO STAROLOŠKE ŽUPNIJSKE KNJIŽNICE V LETU 2012
Knjižnica še vedno deluje v prostorih nekdanjega Doma na Fari, sedaj Vrtca Sončni žarek. Iz leta v
leto je bolj utesnjena, kar obiskovalec opazi takoj ob vstopu vanjo, saj so knjižne police napolnjene
do skrajnosti, knjig preprosto ni moč vstavljati, zato se manjša tudi preglednost.
Lahko bi rekla, da so se bralci v vseh teh letih (od leta 2006) nekako privadili nanjo, posebno je to
opaziti po nedeljski maši. V tem terminu se je tako izboljšal obisk, da skoraj presega torkovega.
Knjižnico smo posebno v zadnjih dveh letih močno obogatili z novim dotokom knjig. Poleg rednega
nakupa pri založbah Družina, Ognjišče, Mohorjeva družba, Novi svet, Slomškova založba in drugih
prihaja v knjižnico veliko število darov, ki jih prinašajo bralci, v največji meri pa študent
bibliotekarstva Jernej Antolin. V lanskem letu smo prejeli kar 776 knjig in okrog 100 letnikov revij
(večina predvojnih). Z njimi smo kompletirali manjkajoče letnike ali številke periodike. Med
darovanimi knjigami najdemo: zgodovinsko tematiko, spominske in dnevniške zapiske, leposlovje,
domoznanstvo, zgodovino fara, nabožno literaturo, knjige o umetnosti, tudi nekaj knjig za otroke in
mladino in podobno.
Še vedno je župnija naročena na precejšnje število revij. Periodika je razvrščena po naslovih revij in
časnikov, posamezni letniki so povezani v snopiče. Predvojna periodika se nahaja v oratoriju nad
žagradom, povojna pa v knjižnici in delno v župnišču. V knjižnici hranimo seznam vseh naslovov.
V začetku leta, 16. 1. 2013, sem natisnila inventarno knjigo, doslej je vpisano 10.000 enot.
V lanskem letu smo izposodili 2015 knjig, 17 VK in DVD 507 odraslim in mladim bralcem. Na
novo se je vpisalo 15 članov, od teh 5 otrok. Vpisali smo 637 knjig.
V zadnjih dveh mesecih pred koncem leta se po deveti maši zbirajo v knjižnici mlade družine z
otroki. Otroci prisluhnejo zgodbici, ki jih prebira Urška Florjančič, starši pa v tem času kramljajo ob
kavici ali čaju. Doslej je pravljicam prisluhnilo kar 57 otrok.
V zadnjih dveh letih se posebno trudimo uveljaviti Slomškovo bralno značko, tako da otroke
spodbujamo k boljšemu branju knjig. Posebno se angažirata oba peta veroučna razreda. Lani jih je
katehistinja Urška peljala v Ponikvo na zaključno prireditev. Trudimo se, da nabavimo čim več knjig
iz predloženega seznama za bralno značko.
Ostali bralci posegajo po različni literaturi, večje zanimanje kažejo za zgodovinska in domoznanska
dela, dela z družboslovno aktualno tematiko, pa tudi za slovensko leposlovje (povesti, romani
slovenskih avtorjev). Iščejo še knjige z nabožno vsebino, z vzgojno tematiko, kuharstvo, umetnost.
Ob koncu naj ponovno povabim vse domačine, naj poiščejo našo knjižnico, nagovarjam pa mlade, ki
bi jih zanimalo knjižničarsko delo, da bi se odločili in prišli pomagat (razvrščanje knjig, pisanje
knjižnih listkov, etiket, včasih nadomeščanje knjižničarke, in podobno).
Želim lep in dober začetek leta!
Vaša knjižničarka A. Florjančič

V Stari Loki, 30. januarja 2013

