
KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKO ZNANJE, 6. RAZRED 

 

Št. ur: 1       Razred: 6. 

Vsebina: Vrste knjižnic 

Izvajalec ure: knjižničar               Kraj izvajanja: šolska knjižnica 

Cilji: učenci se seznanijo z vrstami knjižnic 

Način dela: skupinsko, individualno s strani učencev; predavanje snovi s strani 

knjižničarja 

Knjižničar (predava približno 20 minut): 

Ponovimo, katere vrste knjižnic poznamo: splošne (ta je na primer v Črnomlju 

in ji rečemo po domače Ljudska knjižnica, včasih so splošne knjižnice tudi tako 

poimenovali, ker so bili njihovi uporabniki vsi občani, »ljudstvo določenega 

kraja«. Poznamo še: šolske knjižnice v različnih osnovnih in srednjih šolah 

(namenjene so učencem, dijakom ter delavcem šole, tudi tehničnemu osebju), 

specialne (te imajo velika podjetja, na primer tovarna Krka Novo mesto, njihovi 

uporabniki pa so delavci podjetja, gradivo je namenjeno samo njihovi specialni 

stroki, zato naziv specialne). Poznamo univerzitetne knjižnice, ki so namenjene 

študentom in profesorjem posameznih fakultet. Imamo pa še eno, ki je »kraljica 

knjižnic« - to je narodna knjižnica v Ljubljani , imenovana NUK ali Narodna in 

univerzitetna knjižnica. Namenjena je vsem uporabnikom, gradivo v njej ne 

moreš dobiti s tako imenovanim »prostim pristopom«, kot ga imajo vse prej 

omenjene knjižnice, pač pa ti gradivo poišče in izposodi bibliotekar. 

 

Knjižničar po predavanju razdeli  učencem učne liste, ki jih učenci rešujejo vsak 
zase (približno 15 minut), potem pa naredijo skupni pregled (približno 10 
minut). 

 
Konec knjižnično-informacijske ure v 6. razredu 
 
Obrazložitev: rezultati reševanja niso ovrednoteni s točkami in posledično 
ocenjeni, ker je KIZ namenjen le informiranju in poučevanju, ne pa preverjanju 
znanja učencev. 
Pogledamo si še naslednji filmček o NUK-u: 
https://www.youtube.com/watch?v=gFSLuKcQXC0 

https://www.youtube.com/watch?v=gFSLuKcQXC0


UČNI LIST – KIZ, 6. razred 
 
 

Ime in priimek učenca:___________________________ 
 
Razred: _________________                             Datum reševanja:_____________ 

 
1. Napiši, katere vrste knjižnic poznaš?______________________________ 

___________________________________________________________ 
 

2. Kdo je uporabnik knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah?___________ 
 
___________________________________________________________ 

 

3. Ali so v šolskih knjižnicah uporabniki vsi občani oziroma prebivalci nekega 

kraja?   Utemelji odgovor. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. Komu so namenjene specialne knjižnice? Poznaš v Sloveniji kakšno 

specialno knjižnico?___________________________________ 

___________________________________________________________ 

5. Kaj so univerzitetne knjižnice? Utemelji odgovor. 

___________________________________________________________ 

6. Kje v Sloveniji se nahaja NUK? Lahko si pogledaš fotografijo spodaj. 

___________________________________________________________ 

 

 


