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◦ Knjižnica se nahaja v najvišjem nadstropju stavbe. V šali pravimo, da je zaradi svoje 

lege ''dislocirana enota''. Prostor je bivše ravnateljsko stanovanje, ki so ga po požaru 

preuredili v šolsko knjižnico. Krasi jo čudovit razgled na Kamniško-Savinjske Alpe in 

miren kotiček za učenje, branje ali samo posedanje. Dijakom in zaposlenim nudi 

raznovrstno gradivo za pouk in za prosti čas, ter različne informacije in pomoč pri 

iskanju virov.



KNJIŽNIČNA  ZBIRKA

V knjižnici skrbimo za mesečne novosti, za katere se trudimo,

da so kvalitetne, zanimive in aktualne. 

Knjižnični fond sestavlja strokovno in leposlovno gradivo.

Dijaki imajo na voljo za izposojo tudi učbenike, če slučajno 

katerega pozabijo doma za pouk, slovarje in vire za 

seminarske in raziskovalne naloge.



UČBENIŠKI SKLAD

Vsi dijaki imajo možnost, da si izposodijo učbenike

iz učbeniškega sklada. Višina izposojevalnine

je odvisna od števila in starosti učbenikov in je

navedena na prijavnici, ki jo dijaki dobijo ob 

vpisu v prvi letnik.



KNJIŽNIČNO – INFORMACIJSKA 
ZNANJA
◦ V okviru obveznih izbirnih vsebin, ki jih organizira šola, dijaki opravijo tudi ure knjižnično-

informacijskih znanj, kjer se učijo strategije iskanja virov, spoznajo Cobiss, slovenski 

nacionalni katalog, ki povezuje skoraj vse slovenske knjižnice, ter se naučijo kako 

pravilno navajajo vire, da ne kršijo avtorskih pravic. V okviru nacionalnega projekta 

Rastem s knjigo, pa obiščejo najbližjo splošno knjižnico.



ŠOLSKA KNJIŽNICA MED EPIDEMIJO

◦ Med epidemijo so se morale tudi aktivnosti šolske knjižnice preseliti na splet. V času, ko 

ni bilo dostopa do gradiva v fizični obliki, smo vsi iskali načine, kako pridobiti zakonite 

vire v digitalni obliki. Vire na spletu zunanjih ponudnikov, ter tudi nekaj lastnega 

gradiva, je knjižničarka zbrala in kreirala Digitalno knjižnico Ekonomske šole Ljubljana, 

kjer so poleg relevantnih virov podatkov, na voljo tudi navodila za citiranje in navajanje 

virov. Do spletne knjižnice lahko dostopate iz te povezave: http://dkesl.splet.arnes.si/

http://dkesl.splet.arnes.si/


◦ Za vse dodatne informacije, se lahko obrnete na šolsko knjižničarko 

katja.colja@presernova.si

Hvala za pozornost 

mailto:katja.colja@presernova.si

