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Mozaični pregled iz knjižnice

Knjižni izziv za Poletavce
Knjižni izziv je kviz za otroke od drugega do šestega razreda. Oktobra smo ga pri-

pravili prvič, kviz pa bo potekal mesečno vse do začetka nove sezone Poletavcev. Kviz 
lahko rešite osebno v knjižnici ali pa prek spleta na knjižnični spletni strani. Vprašanja v 
kvizu so povezana z vsebino knjig, primernih za posamičen razred, prav tako pa bomo 
v posamičnem razredu izžrebali po enega nagrajenca mesečno. Nagrade za poletavski 
knjižni izziv so prispevali donatorji Poletavcev.

V prvem knjižnem izzivu je sodelovalo 30 otrok. Za vsak razred smo izžrebali po ene-
ga nagrajenca. Juliji, Robinu Marku, Joni, Inji in Taju iskreno čestitamo! Vse otroke vabi-
mo, da pridno rešujejo tudi novembrski mesečni kviz, ki je že objavljen na naši spletni 
strani, knjižničnem Facebook in Instagram profilu. 

Bralne vrečke
Našim obiskovalcem smo poleg po-

moči pri izbiri pripravili tudi tematske 
bralne vrečke. V vrečkah lahko najdete 
kakovostne knjige, ki jih priporočamo 
knjižničarji. Odrasli lahko med vrečkami 
izbirate po vsebini – za vas smo pripra-
vili ljubezenske, kriminalne, fantazijske in 
družbene romane, knjige za osebno rast 
in uporabno literaturo, otroške knjige pa 
smo razporedili glede na starost, za kate-
ro so primerne.

Nova grafična podoba in izkaznice
Knjižnico boste lahko od zdaj naprej 

prepoznali pod novim logotipom, ki smo 
ga uvedli v novembru. V tednu splošnih 
knjižnic smo začeli tudi z menjavo izka-
znic. Stare kartonske smo nadomestili s 
pisanimi izkaznicami standardnega for-
mata. Glede zamenjave naj vas nič ne skr-
bi, saj bo vsak član novo izkaznico dobil 
ob naslednjem obisku.

Delovni čas knjižnice
Knjižnica je bila zaprta med 24. 10. in 

2. 11. 2020. V tem času smo omogočali 
brezkontaktno izposojo, tako da so lah-
ko bralci gradivo naročili, mi pa smo jim 
ga prinesli pred vhod. V tem času nismo 
sprejemali vrnjenega gradiva. V začetku 
novembra je bila knjižnica ponovno od-
prta, hkrati pa smo začeli beležiti tudi za-
mudnine. Ker pa se situacija lahko spre-
minja iz dneva v dan, vas vabimo, da nam 
sledite na naši spletni strani in družabnih 
omrežjih Facebook in Instagram, kjer ob-
javljamo aktualna obvestila.

Neža Tanko,
Knjižnica Miklova hiša

Na dan splošnih knjižnic začetek 
akcije Knjiga za nasmeh

V akciji Knjiga za nasmeh se želimo spomniti tistih, ki bodo letos dobili manj daril. 
Vabimo vas, da v ta namen prinesete nove ali rabljene knjige, še vedno primerne za 
uporabo, da jih bomo skupaj s CSD Ribnica in Rdečim križem namenili za socialno 
ogrožene v našem okolju. Knjige naj bodo po vsebini primerne za otroke, odrasle ali 
starejše, zbirali pa jih bomo v knjižnici do 15. 12. 2020.
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Izkaznica - foto: Žiga Lovšin

Decembrsko dogajanje
Na začetku meseca se v knjižnici 

vedno veselimo 3. decembra, ko pra-
znujemo Ta veseli dan kulture. Tudi 
letos bi ga radi obeležili v vaši družbi. 
Za najmlajše pa pripravljamo zimske 
pravljice v gradu. Spremljajte našo 
spletno stran in družabna omrežja za 
točnejše informacije, saj se lahko zdra-
vstvene in vremenske razmere hitro 
spremenijo.


