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MLADINSKI CENTRI V ŠKOFJI LOKI

 V Škofji Loki delujejo 3 mladinski dnevni centri, kjer lahko 

mladi ustvarjalno in aktivno preživljajo popoldneve 

 Osnovni namen mladinskih centrov je otrokom in 

mladostnikom ponuditi:

- kvalitetno druženje in preživljanje prostega časa;

- učno pomoč;

- pridobivanje izkušenj in spretnosti, sodelovanje na 

delavnicah, katerih namen je tako ustvarjanje, druženje, 

kakor tudi učenje na podlagi pozitivnih izkušenj ob 

sodelovanju z vrstniki in mentorji;

- svetovanje, predvsem v primerih vedenjskih in učnih težav





Nameni in cilji sodelovanja in povezovanja

 Povezovanje z lokalnimi mladinskimi organizacijami pri skupnih projektih in ciljih

 Približati knjižnico mladim na zabaven in poučen način

 Predstaviti knjigo kot vir informacij in znanja in spodbuditi zanimanje za knjige

 Vzgajati mlade za samostojno uporabo knjižnice

 Promocija kvalitetne literature za otoke

 Podpora in priložnost mladim, da uresničijo svoje interese in aktivno prispevajo k 

razvoju družbe

 Pridobivanje novih članov(80% otrok ni članov knjižnice)

 Povečati prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju

 Dvig bralne kulture

 Sproščeno druženje



Kako se povezujemo, katere aktivnosti 

izvajamo?

 Vodeno reševanje knjižnih ugank in kvizov (kviz Modri pes, Megakviz, 

mesečna uganka)

 Aktivno participacija mladih pri knjižničnih opravilih, kjer pobližje spoznajo 

postavitev knjižničnega gradiva, Zlate hruške, projekt Družinsko branje, 

označevanje vsebine s pikogrami ipd.

 Sodelovanje pri projektu Družinsko branje

 Srečanje z ustvarjalci mladinske književnosti

 Krepimo mednarodno sodelovanje (projekt NAPLE)

 Skupinska ekskurzija enkrat na leto



Mladinski dnevni center BLOK

 na Trati v Frankovem naselju, v bližini Krajevne knjižnice 

Trata

 V Bloku imajo pester popoldanski program za mlade, 

odprti so vsak dan od 13h do 19h

 Dejavnosti v MDC Bloku: prosti čas in družabne ter športne 

igre, učna pomoč, organizirane tedenske delavnice 

(blokovske kuharije, karierno srečanje, debatni klub, 

delavnice iz multimedije, potopisna predavanja, 

ustvarjalne delavnice in….KNJIŽNICA MENE BRIGA)



KNJIŽNICA MENE BRIGA

 2x mesečno obisk MDC v knjižnici, ob sredah od 13.30 do 14.30

 Otroci stari od 9 do 15 let, 10-20 otrok

 Spoznavanje knjižničnih opravil in posredno seznanjanje s knjižnico, 

aktivnostmi v knjižnici, spoznavanje knjižničnega gradiva, postavitve 

knjižničnega gradiva, uporaba kataloga

 Reševanje mesečnih ugank, kviza Modri pes in Megakviza

 Sodelovanje pri projektu NAPLE 

 Srečanje z ustvarjalci mladinske književnosti



SPOZNAVANJE KNJIŽNICE, AKTIVACIJA MLADIH



SPOZNAVANJE KNJIŽNICE, AKTIVACIJA MLADIH



Megakviz, mesečna uganka, kviz Modri pes



Obisk mladinskih pisateljev



Mednarodno sodelovanje- NAPLE



DCM Mesto, DCM Podlubnik

 Dnevni center za otroke in mladostnike DC Ω je socialnovarstveni 

preventivni program Centra za socialno delo Škofja Loka, ki deluje v dveh 

enotah na dveh lokacijah: na Partizanski cesti in v Podlubniku. 

 V svoj dom vsak dan v popoldanskih urah in med počitnicami vabi otroke 

in mladostnike, stare od 6–18 let 

 Dejavnosti: športni popoldnevi, ustvarjalna sreda, igralni petek, kino dan, 

plavalna pustolovščina, plesni ponedeljek,….in KNJIŽNI KVIZ



KNJIŽNI KVIZ

 Otroci iz DCMja vsak mesec v skupini obiščejo mladinski oddelek, ker za 

njih pripravimo raznolike oblike reševanja knjižnih kvizov in ugank

 Otroci od 6 do 12 let

 Knjižne uganke

 Reševanje kviza MODRI PES

 Reševanje Megakviza

 Sodelovanje pri projektu NAPLE (praznovanje božiča, black out poezija)



Reševanje mesečne knjižne uganke, 

kviza Modri pes



Skupinski izlet (Muzej KRASA, 

Škocjanske jame)



Skupinski izlet (Muzej KRASA, 

Škocjanske jame)



PUM Škofja Loka

 Projektno učenje za mlajše odrasle je javno veljavni izobraževalni program, 

namenjen mladim v starosti od 15 do 25 let, ki so zapustili osnovno ali 

srednje šolanje in so brez zaposlitve. 

 V programih projektnega učenja za mlajše odrasle skušajo izvabiti iz njih 

sposobnosti in talente ter jih spodbuditi, da se bodisi vrnejo v šolski sistem 

ali se zaposlijo



Sodelovanje s knjižnico

 Obisk 2x letno

 Spoznavanje s knjižnico kot priložnost za pridobivanje novih znanj, veščin

 Osnovno informacijsko opismenjevanje (spoznavanje s COBISS, BIBLOS, Dobre knjige)

 Sodelovanje pri projektu Družinsko branje

 Spodbujanje k branju, obiskovanju prireditev v knjižnici

 Krepimo aktivno preživljanje prostega časa v knjižnici

 Predstaviti knjigo kot vir informacij in znanja in spodbuditi zanimanje za knjige

 Vzgajati mlade za samostojno uporabo knjižnice

 Večina mladih ni vpisanih v knjižnico, izkaznica preko društva

 Skupinski izlet z Blokovci





Načrti, ideje za nadaljnje sodelovanje

 Obisk praznične Ljubljane in ogled Narodne galerije v decembru (DCM)

 Januarja obisk Narodne galerije z Blokovci in PUMovci

 Likovni natečaj MEGAkviz- sodelovanje s prostovoljko iz Bloka

 Spletni nevrončki

 Spodbujanje MC k obiskovanju prireditev v knjižnici

 Sodelovanje pri Bralnem gnezdu (izmenjava bralnih priporočil)

 Možnost priprave razstave v naši galeriji

 Povezovanje z ostalimi knjižnicami in MC


