KNJIŽNICA

Pozdravljeni učenci in učenke!
Zaradi časov, ki jih trenutno preživljamo, vam je onemogočen obisk šolske
knjižnice in ostalih knjižnic. Ta čas izkoristite tako, da berete knjige, ki jih imate
doma, si ogledate kak dober film ali kakšno dobro oddajo.
Tukaj imate nekaj povezav, ki vam bodo v pomoč. Izkoristite jih.
1. Posredujemo povabilo Slovenske sekcije IBBY k sodelovanju ob praznovanju 2. aprila,

mednarodnega dneva knjig za otroke in mladino.
Pri Bralni znački se tradicionalno z veseljem pridružujemo bralno spodbujevalni akciji (vse o
njej boste našli spodaj) in vam sporočamo, da tudi letos velja: prebrane knjige s seznama
»štejejo« za bralno značko …
Če knjig ni v domačih knjižnicah, jih lahko nekaj najdete na platformi Biblos – v e-obliki, za
izposojo ali za nakup:
(samo nekatere od njih, druge boste gotovo našli sami …: KLOBUK GOSPODA
KONSTANTINA; MODROST NILSKIH KONJEV; ŠKRŽATI UMOLKNEJO OPOLNOČI; SREDI SREČE IN
V ČETRTEK ZJUTRAJ ... in v španščini: EL ANILLO MAGICO; ČUDEŽNI PRSTAN)
ZA KRAJŠE DNEVE:
Organizacija UNESCO je omogočila dostop do svoje svetovne digitalne knjižnice. Ta združuje
širok nabor kulturnih in izobraževalnih vsebin. Na spletnem mestu najdete zanimivo gradivo,
različna besedila, zemljevide, fotografije, posnetke in filme v sedmih jezikih. Do vsebin lahko
dostopate na povezavi: https://www.wdl.org/en/.
WORLD DIGITAL LIBRARY
6000 mednarodnih spletnih revij, časnikov in časopisov.
Portal PressReader omogoča vsem članicam in članom Narodna in univerzitetna knjižnica ter
splošnih knjižnic dostop do publikacij v številnih jezikih. Navodila za dostop najdete na
naslednji povezavi: https://mreznik.nuk.uni-lj.si/vir/library-pressdisplay.
Lutkovno gledališče Ljubljana
Predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana bodo v času trajanja epidemije dostopne na
povezavi: https://vimeo.com/showcase/6866479
Boštjan Gorenc Pižama: Pravljice v živo.
Kako si v BIBLOSU izposodite e-knjige s člansko izkaznico splošne knjižnice: VIDEO
NAVODILO.
Arhiv oddaj 50 knjig, ki so nas napisale.

Na easistentu bom ustvaril oglasno desko za učence od 6. do 9. razreda, kar se
tiče BRALNE ZNAČKE, da jo boste lahko opravili do konca.
Knjižničar
Alojz Tuškei

