Prebivalci

šolskega okoliša OŠ Cerklje
ob Krki so nekoč, prav tako pa tudi danes, radi prebirali
dobre knjige.
 Kakšna je bila knjižnična dejavnost na OŠ Cerklje ob Krki, kaj
so brali prebivalci šolskega okoliša in kje so si knjige
izposojali, boste izvedeli iz krajše predstavitve zgodovine
bralne kulture na OŠ Cerklje ob Krki.

ZAČETKI ŠOLSTVA V CERKLJAH OB KRKI









Začetki šolstva v Cerkljah ob Krki segajo v 2. polovico
19. stoletja.
Takrat je v kraju delovala šola enorazrednica.
Pouk je potekal v Marinčkovi podstrešni sobi, kasneje
tudi v prostorih današnjega gasilskega doma.
Leta 1904 so v Cerkljah ob Krki zgradili šolsko
zgradbo s pomočjo dobrotnice Josipine Hočevar.
Do druge svetovne vojne so zgradili tudi igrišče,
dvorišče in sanitarije, v šolsko poslopje so napeljali
tudi vodovod.

ZAČETKI ŠOLSTVA V CERKLJAH OB KRKI










Med drugo svetovno vojno je ostalo šolsko poslopje
nepoškodovano.
Pouk je potekal v nemškem jeziku.
Od jeseni 1941 pa vse do junija 1942 so Nemci
preselili večino prebivalstva v Nemčijo.
Večina slovenskih učiteljev je zapustila šolo.
Po vojni so se skoraj vsi učitelji vrnili v kraj in na šoli
so bili ustanovljeni trije oddelki.

Šolska zgradba v Cerkljah ob Krki s telovadnico
pred prenovo (do januarja 2016)

ZAČETKI ŠOLSTVA V BUŠEČI VASI












Bušeška šola je bila zgrajena leta 1899, popolnoma prenovljena pa
tik pred drugo svetovno vojno.
Med vojno je potekal pouk v nemškem jeziku, šolo pa so čez nekaj
časa spremenili v vojaško oporišče.
Jeseni leta 1944 je bilo poslopje požgano in porušeno.
Zgorel je ves inventar, tudi arhiv.
Po vojni je šola nekaj let delovala v zgradbi OŠ Cerklje ob Krki.
S šolskim letom 1949/50 se je pouk pričel v novem šolskem
poslopju v Bušeči vasi.
Kasneje je postala šola zaradi majhnega števila učencev
podružnična šola OŠ Cerklje ob Krki.
Leta 1980 so šolo v Bušeči vasi ukinili.
Vsi učenci iz tega območja od takrat naprej obiskujejo osnovno šolo
v Cerkljah ob Krki.

Zgradba nekdanje šole v Bušeči vasi

ŠOLSKA KNJIŽNICA PRED
IN MED 2. SVETOVNO VOJNO










Pred 2. svetovno vojno je imela cerkljanska šola bogato
učiteljsko (čez 400 knjig) in šolarsko knjižnico (okrog 300
knjig) ter precejšnjo zbirko učil.
Med 2. svetovno vojno so Nemci uničili učiteljsko in šolarsko
knjižnico, učila ter arhiv.
Pred 2. svetovno vojno je imela bogato knjižnico tudi OŠ
Bušeča vas (učiteljska je štela 380, šolarska pa 140 knjig).
Nemci so večino knjig iz OŠ Bušeča vas odpeljali v Cerklje ob
Krki in jih uničili.
Nekaj knjig iz OŠ Bušeča vas, ki niso bile uničene, je
shranjenih v naši šolski knjižnici.

Najstarejše knjige v šolski knjižnici so lepo ohranjene.

ŠOLSKA KNJIŽNICA PRED
IN MED 2. SVETOVNO VOJNO



Najstarejša knjiga na naši šoli je iz bušeške šole,
izšla je leta 1891. (Navod k početnemu risanju in
oblikoslovju. Metodična razprava za ljudske šole, kot
avtor je zapisan Jos. Bezlaj).



Iz bušeške knjižnice se je ohranilo še nekaj knjig iz
obdobja pred 2. svetovno vojno.

Najstarejše knjige v šolski knjižnici so lepo ohranjene

ŠOLSKA KNJIŽNICA
PO 2. SVETOVNI VOJNI






Knjižnična kultura se je na OŠ Cerklje ob Krki po 2.
svetovni vojni razvijala zelo počasi ; učiteljska je štela
le 7 knjig, šolarske knjižnice ni bilo.
Mladinski tisk (Ciciban, Pionirski list ter okrajno
glasilo Naše delo) se je uporabljal tudi pri pouku.
Po letu 1960 je knjižnično gradivo naraščalo,
razvijala se je tudi bralna kultura.

ŠOLSKA KNJIŽNICA NEKOČ









V osemletki je na šoli začela delovati pionirska
knjižnica.
Takratna učiteljica Marinka Hafner je pionirski
knjižnici posodila nad 40 mladinskih knjig.
Otroci so še vedno najraje brali različne pravljice in
krajše odlomke iz narodnoosvobodilne borbe.
Pri rednem pouku so uporabljali še revije Ciciban,
Pionir in Pionirski list.

ŠOLSKA KNJIŽNICA NEKOČ








Oktobra 1973 je OŠ Cerklje ob Krki dobila prizidek s
telovadnico. S tem je pridobila veliko novih učilnic,
tudi prostor za knjižnico.
Ob otvoritvi novih šolskih prostorov in telovadnice se
je šola preimenovala v Osnovno šolo Toneta
Seliškarja.
Od leta 1973 so bila v spominski sobi razstavljena
Seliškarjeva dela, ki jih je šoli podaril njegov sin
Marjan.
Marjan Seliškar je bil dolga leta gost šole na različnih
kulturnih prireditvah, kjer je otrokom govoril zgodbe
iz življenja svojega očeta, pisatelja Toneta Seliškarja.

ŠOLSKA KNJIŽNICA NEKOČ









Od leta 1973 je bilo knjižnično gradivo v knjižnici razdeljeno
po starostnih stopnjah in urejeno po abecednem redu.
V knjižnici so svojo obveznost dopolnjevale učiteljice iz
različnih predmetnih področjih (Jelka Grojzdek, Polona Zlobko,
Irena Godec, Stanka Pucko …).
Od leta 1986 do leta 2001 je vodila knjižnico takratna
ravnateljica Stanislava Šebrek, pri delu pa ji je pomagala
učiteljica Terezija Pegam.
Leta 1993 je dobila šolska knjižnica računalnik.
V računalniški program Šolska knjižnica se je pričela vpisovati
leposlovna literatura (do leta 2001 je bilo vpisanih okrog 5000
enot).

ŠOLSKA KNJIŽNICA DANES









Danes ima šolska knjižnica poleg knjig tudi fond periodike in
neknjižničnega gradiva (kasete, videokasete, CD-je; kartografska gradiva,
modele ter razne didaktične igre, ki jih imajo učitelji shranjene v učilnicah
ali v kabinetih).
Knjižnica hrani dela pisatelja Toneta Seliškarja, učbenike, priročnike in
delovne zvezke, ki jih je napisal učitelj Drago Ivanšek, pesniško zbirko
Moje pesmi bivše učenke Monike Bukovec, zbirko otroških pesmi učencev
naše šole Nekaj je na nebu pisano, Poskuse in različne biltene ter
publikacije. Ob 160. letnici šolstva (2015) je izšla publikacija z naslovom
160 let šolstva v Cerkljah ob Krki.
Strokovna in poučna literatura je v knjižnici urejena po sistemu univerzalne
decimalne klasifikacije (UDK), leposlovje je ločeno in razporejeno po
starostnih stopnjah učencev: C – od 6 do 9 let, P – od 10 do 12 let, M -od 13 do 15 let.
Ločeno je tudi ljudsko slovstvo, gradivo za domače branje in pesništvo.
V knjižnici se hranijo tudi knjige iz učbeniškega sklada.

Mladi radovedneži v šolski knjižnici pred nekaj leti …

ŠOLSKA KNJIŽNICA DANES




Knjižnica je od leta 2009 računalniško vodena s programom
WinKnj, knjižnični fond obsega čez 11.500 enot, od teh je
8.029 aktivnih in 3.564 odpisanih (leposlovje, strokovne
knjige, učno gradivo za učitelje, neknjižnično gradivo,
periodika) in veliko revij, iz katerih si lahko učenci in učitelji
pridobijo potrebna znanja.
Januarja 2013 se je v knjižnici zaključil popis celotnega
knjižničnega gradiva. Letno se nabavlja okoli 200 knjig za vse
starostne stopnje in za strokovno knjižnico, veliko knjig pa
dobi šola brezplačno.

ŠOLSKA KNJIŽNICA DANES










Učenci si v knjižnici izposojajo knjige za domače branje, bralno značko,
Cankarjevo tekmovanje in leposlovje za prosti čas. Pišejo domače naloge
in iščejo različne informacije, ki jih potrebujejo za pouk.
Informacije iščejo v strokovnih knjigah in drugih informacijskih virih.
Imajo tudi dostop do interneta.
Nekateri se v knjižnici zbirajo na klepetu o knjižnih novostih ali pa se samo
družijo.
Člani knjižničnega krožka pomagajo pri urejanju knjižničnega gradiva,
pripravljajo plakate o znanih avtorjih in razstave njihovih del, ki jih hrani
knjižnica.
Šolska knjižnica je zelo dobro založena s številnimi strokovnimi in
leposlovnimi knjigami.

BRALNA KULTURA LJUDI V KRAJIH ŠOLSKEGA
OKOLIŠA OŠ CERKLJE OB KRKI
Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika
(kitajski pregovor)





Bralno kulturo prebivalcev iz šolskega okoliša naše šole
so leta 2006 raziskovali šolska knjižničarka Lojzka
Ivanšek in nekdanji učenci naše šole.
Anketirali so bivše učitelje in učence, starše učencev,
babice in dedke ter druge starejše krajane.
Podatke so iskali tudi v vojašnici in župnijskem uradu v
Cerkljah ob Krki.

BRALNA KULTURA LJUDI V KRAJIH ŠOLSKEGA
OKOLIŠA OŠ CERKLJE OB KRKI







Anketa je bila anonimna, vanjo je bilo vključenih okoli
70 moških in žensk v starosti od 30 do 90 let.
Večina anketirancev je obiskovala OŠ Cerklje ob Krki,
nekaj jih je 4 razrede obiskovalo na OŠ Bušeča vas,
kasneje so šolanje nadaljevali na OŠ Cerklje ob Krki.
Mlajši anketiranci so med šolanjem obiskovali šolsko
knjižnico na OŠ Cerklje ob Krki, starejši (stari več kot
70 let) pa so povedali, da šola po 2. svetovni vojni ni
imela knjižnice ali pa je bila le-ta zelo skromna.
V šolski knjižnici so si izposojali knjige, ki so jih
potrebovali za pouk, velikokrat pa so posegli tudi po
knjigah, ki so jih brali med prostim časom.

BRALNA KULTURA LJUDI V KRAJIH ŠOLSKEGA
OKOLIŠA OŠ CERKLJE OB KRKI




Starejši anketiranci so si v šolski knjižnici izposojali
knjige za lepopis, za računanje, nekateri pa tudi za
branje. Dodatne literature v drugih krajih niso iskali.
V šolskih knjižnicah (na OŠ Bušeča vas in OŠ Cerklje ob
Krki) so knjige izposojale učiteljice. Knjige so si lahko
izposodili za 14 dni. Članarine in zamudnine niso
plačevali. Učiteljice - knjižničarke so jih pogosto
opominjale, da so knjige v dogovorjenem roku tudi
vrnili. Če je kdo izgubil knjigo, jo je moral plačati, tistim,
ki pa je niso vrnili, ob koncu šolskega leta niso dali
spričevala.

BRALNA KULTURA LJUDI V KRAJIH ŠOLSKEGA
OKOLIŠA OŠ CERKLJE OB KRKI







Prebivalci Cerkelj ob Krki in okoliških krajev (zlasti starejši)
so si knjige izposojali tudi v župnišču v Cerkljah ob Krki.
Knjige iz župnijske knjižnice so izposojali župniki Jakob
Žust, Jože Erman in tudi nekateri drugi. Večinoma so to bili
katekizmi za verouk, izposojali pa so si tudi leposlovje
slovenskih avtorjev (pustolovske romane, zgodovinske
povesti, pesniške zbirke, zgodbe, črtice), ki je izhajalo pri
Mohorjevi družbi.
Nekaterim je knjige izposojal tudi župnik Janko Kocjančič iz
sosednje župnije Sv. Križ (iz Podbočja).
Starejši krajani so skrbeli za knjižnično kulturo tudi tako, da
so si knjige izposojali od sovaščanov in sosedov.
Na Črešnjicah je zasebne knjige izposojala Zdenka Črnel, v
Župeči vasi pa Štefka Pugelj.

BRALNA KULTURA LJUDI V KRAJIH ŠOLSKEGA
OKOLIŠA OŠ CERKLJE OB KRKI






Upokojena učiteljica Marija Milenović je učila na
podružnični šoli v Bušeči vasi in kasneje na šoli v
Cerkljah ob Krki.
V Bušeči vasi je vodila tudi šolsko knjižnico.
Povedala je, da je bila knjižnica na bušeški šoli dokaj
dobro založena z otroškimi in mladinskimi deli,
strokovne knjige pa je izbirala na cerkljanski šoli.

BRALNA KULTURA LJUDI V KRAJIH ŠOLSKEGA
OKOLIŠA OŠ CERKLJE OB KRKI







Otroci so pri pouku in za razvedrilo uporabljali mladinske revije
in časopise Pionirski list, Pionir in Ciciban. Mladinska knjižnica
je bila na šoli odprta enkrat tedensko in učenci so radi segali
po knjigah.
Učiteljska knjižnica je bila dostopna vsem učiteljem, za
njihove potrebe so na šolo prihajale tudi revije Priroda, Človek
in zdravje, Naša vas, Sodobna pedagogika, Prosvetni delavec
in Slovenski poročevalec.
Poleg otrok so si knjige izposojali tudi njihovi starši.
Knjižnico so obiskali, kadar jih je pot zanesla mimo šole,
velikokrat pa tudi ob nedeljah, ko so se vračali od maše.

Učiteljica Marija Milenović med svojimi učenci
na OŠ Bušeča vas
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Svojo knjižnico je imela tudi Vojašnica Cerklje ob Krki.
Oddelek knjižnice je bil v vojašnici ustanovljen leta 1992
na pobudo takratnega poveljnika 210. učnega centra
Slovenske vojske. Oddelek je deloval do leta 1995.
V začetku leta 1998 je oddelek z vključitvijo v sistem
COBISS ponovno zaživel in deloval do avgusta 2003.
4. novembra 2004 je Knjižnica Brežice v sodelovanju z
Vojašnico Cerklje ob Krki v prostorih vojašnice odprla svoj
oddelek.
Knjižnica ima na razpolago v glavnem leposlovje in
strokovno literaturo; ima pa tudi neknjižnično gradivo
(CD-je, DVD-je in video kasete).

BRALNA KULTURA LJUDI V KRAJIH ŠOLSKEGA
OKOLIŠA OŠ CERKLJE OB KRKI











Danes si učenci knjige najraje izposojajo v šolski knjižnici, največkrat pa v
Knjižnici Brežice.
Izposojajo si leposlovje, strokovne knjige, enciklopedije, leksikone,
učbenike ter drugo neknjižnično gradivo.
Informacije za pripravo seminarskih nalog črpajo tudi iz strokovnih revij.
Če v šolski knjižnici ni na voljo ustrezne literature, si knjige izposojajo na
oddelku Knjižnice Brežice v prostorih Vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah
ob Krki.
Nekateri gradiva iščejo tudi v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu ali v
Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.
V naštetih knjižnicah večkrat prelistajo tudi dnevne časopise in revije za
prosti čas.

BRALNA KULTURA LJUDI V KRAJIH ŠOLSKEGA
OKOLIŠA OŠ CERKLJE OB KRKI







Zanimivosti iz naše knjižnice
Pri spoznavanju knjižnične kulture ljudi v krajih šolskega
okoliša OŠ Cerklje ob Krki smo se srečali tudi z nekaterimi
zanimivostmi.
Pisatelj Tone Seliškar je nekaj časa služboval tudi na naši šoli.
V šolskem letu 1925/26 je bil upravitelj (ravnatelj) na
cerkljanski šoli, 6 let kasneje se je na našo šolo za nekaj časa
vrnil tudi kot učitelj.
Veliko Seliškarjevih del, ki jih hrani naša knjižnica, je izšlo v
tujih jezikih (v srbohrvaščini, albanščini, ruščini, madžarščini)
in različnih pisavah (tudi v cirilici).

BRALNA KULTURA LJUDI V KRAJIH ŠOLSKEGA
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V knjižnici so tudi dokazila o Seliškarjevi
usposobljenosti za učitelja (Izpričevalo zrelosti za
ljudske šole iz leta 1919) in nekateri drugi
dokumenti, ki dokazujejo, da je poučeval ter
ravnateljeval na naši šoli.
Po Tonetu Seliškarju se je naša šola imenovala
skoraj 20 let.
Leta 1992 je Skupščina občine Brežice šoli z
odlokom odvzela ime Tone Seliškar.
Od takrat se šola imenuje Osnovna šola Cerklje ob
Krki.

Knjige so za dušo, kar je hrana za telo.
(italijanski pregovor)

V današnjem času veliko mladih išče nadomestilo za knjige na drugih
področjih (na računalniku, televiziji …) in mnogi so prepričani, da je to za
njihovo izobrazbo in vedoželjnost dovolj. Vendar knjige in knjižnice ne
bodo nikoli izgubile svojega čara in poslanstva, saj se bomo le z njihovo
pomočjo dokopali do ustreznega znanja in izobrazbe.

ZGODOVINA ŠOLSKE KNJIŽNICE IN BRALNA KULTURA LJUDI
V KRAJIH ŠOLSKEGA OKOLIŠA
OŠ CERKLJE OB KRKI

Avtorica: Lojzka Ivanšek , šolska knjižničarka
Fotografije: Lojzka in Drago Ivanšek, arhiv šole
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