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Vsebine izvajanja posebnih nalog, ki jih knjižnica načrtuje :
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij
Strokovna pomoč knjižnicam območja
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva
Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja
Cilji in kratka vsebina programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice v letu
2
2018 :
1. Nudenje strokovne pomoči knjižnicam na območju, izobraževanje knjižničarjev, vsebinska zasnova
projektov in sodobnih informacijskih storitev v sodelovanju s knjižnicami in drugimi zavodi s področja
kulture na območju za zagotavljanje enakomernega razvoja knjižnične dejavnosti.
2. Povečan in zahtevnejši izbor informacij bomo zagotovili s pridobivanjem obveznega izvoda ter z
omogočanjem oddaljenega dostopa do naročenih podatkovnih zbirk za člane splošnih knjižnic Gorenjske:
IUS INFO, FIND INFO, IUS INFO Hrvaška, PressReader (dostop do svetovnih časnikov in časopisov).
Nadaljevali bomo z brezplačno medknjižnično izposojo za končne uporabnike gorenjskih splošnih knjižnic
in s tem prispevali k izboljšanju dostopa do gradiva in zmanjševanju razlik pri oblikovanju zbirk gradiva.
3. Svetovalno delo za potrebe knjižnic območja bo potekalo na podlagi strokovnih izhodišč NUK-a:
tematska svetovanja knjižnicam območja, izmenjava izkušenj in dobrih praks za knjižničarje osrednjih
gorenjskih knjižnic, informacijsko opismenjevanje knjižničarjev in uporabnikov za uporabo naročenih
podatkovnih zbirk, izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente iz gorenjskih splošnih
knjižnic, oblikovali bomo 4 kvize za otroke za spodbujanje kvalitetnega branja pri gorenjskih otrocih,
sodelovali pri portalu Dobreknjige.si, nadaljevali bomo s projektom Družinskega branja v MKK in drugih
gorenjskih knjižnicah.
4. Vsebinska zasnova projekta (skupaj z osrednjimi knjižnicami Gorenjske) za domoznanski september
2018: Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost v okviru evropskega leta kulturne dediščine
(zbiranje spominov, razstave in pogovorni večeri septembra 2018 v vseh gorenjskih knjižnicah).
5. Organiziranje enotnega sistema pridobivanja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva:
organizacija strokovnih srečanj za domoznance iz osrednjih knjižnic Gorenjske, dopolnjevanje spletnega
biografskega leksikona Gorenjci.si z novimi biografijami, uredniško delo za Gorenjsko na portalu Kamra
in dodajanje novih vsebin na portal, digitalizacija za Gorenjsko pomembnega gradiva in objava na portalih
dLib in Kamra. V sodelovanju z drugimi območnimi knjižnicami bomo pripravili projekt vzpostavitve
portala Znani Slovenci, kjer bomo združili obstoječe lokalne biografske leksikone.
6. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva območja, tako da se ohrani kulturna dediščina ter vse za
območje pomembno gradivo.
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Pravne in strokovne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje osrednje območne knjižnice (v nadaljnjem besedilu:

OOK) dostopne na spletni strani:
http://cezar.nuk.uni-lj.si/ook/pages/page.php?id=141
2
Prosimo vas za realno naravnano načrtovanje. Predvidena višina sredstev za izvajanje posebnih nalog za deset OOK
v letu 2018 znaša 860.000 EUR.
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Specifikacija programa in specifikacija stroškov
območne knjižnice za leto 2018

3

izvajanja posebnih nalog osrednje

1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in
informacij
1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija

Javna dostopnost dokumentov (vpišite
spletni naslov)
Upravljanje knjižnične zbirke

Spletni naslov:

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva

http://www.mkk.si/spoznajteknjiznico/poslovanje/nabavna-politika/

https://www.mkk.si/wpcontent/uploads/2018/01/Upravljanje-knjiznicnezbirke-v-MKK.pdf

Navodila o izvajanju za uporabnike
brezplačne medknjižnične izposoje
Načrtovano izvajanje brezplačne
OOK→OK
OK→OOK
OK→OK
medknjižnične izposoje znotraj območja
OOK
Medknjižnična izposoja je brezplačna za
OOK→OK
OK→OOK
OK→OK
uporabnika
Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost)
IUS INFO, FIND INFO, IUS INFO Hrvaška – oddaljeni dostop za člane gorenjskih splošnih
knjižnic, nakup preko konzorcija
PressReader (dostop do svetovnih časnikov in časopisov) – oddaljeni dostop za člane
gorenjskih splošnih knjižnic, nakup preko konzorcija

2. Strokovna pomoč knjižnicam območja
4
Program je usklajen z nacionalno knjižnico (7. člen Pravilnika ).
2.1 svetovalno delo za območje OOK
- organizacija izobraževanj za knjižničarje regije (10 ur),
- poročila in načrti dela (100 ur),
- tematska svetovanja osrednjim knjižnicam na območju: upravljanje knjižnične zbirke (nakup,
strokovna obdelava, odpis gradiva) - 10 svetovanj, 10 ur; koordinacija zbiranja, obdelave in
hranjenja domoznanskega gradiva – 10 svetovanj, 20 ur, brezplačna medknjižnična izposoja –
20 svetovanj, 10 ur, izvajanje skupnega kviza za otroke – 5 svetovanj, 10 ur.
2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK
Strokovno usposabljanje bomo izvedli v obliki strokovnega sodelovanja s knjižnicami na
območju, pripravili bomo delovna srečanja knjižničarjev za izmenjavo izkušenj in dobrih praks z
naslednjimi temami: medknjižnična izposoja, domoznanstvo, obdelava in nakup gradiva,
cobiss3/izposoja, delo z mladimi in starejšimi bralci, – 5 srečanj knjižničarjev na območju, obisk
drugih OOK
3
4

Specifikacija stroškov z obrazložitvijo v prilogi.
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list RS št. 88/03; v nadaljevanju: Pravilnik).
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2.1.2 promocija območnosti
Urejanje vsebin na spletni strani MKK http://www.mkk.si/spoznajte-knjiznico/o-knjiznici/osrednjeobmocne-knjiznice/ (20 ur), objave v lokalnih medijih
2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico
Sodelovali bomo pri pripravi načrta izvajanja območnih nalog za naslednje leto, poročil za
preteklo leto (40 ur), pri zagotavljanju oddaljenega dostopa do e-virov preko NUK-ovega
strežnika (10 ur), pri pripravi tehnične dokumentacije za digitalizacijo gradiva in objavo na portalu
dLib (30 ur),
- udeležili se bomo 15 sestankov, ki jih za direktorje, koordinatorje, informatike in domoznance
organizira NUK z namenom koordinacije izvajanja območnih nalog, (80 ur),
- sodelovali bomo s konzorcijem COSEC pri nakupu podatkovnih zbirk, spremljanju statistike
uporabe in izobraževanju knjižničarjev (Rastem z e-viri) (10 ur),
- udeležili se bomo izobraževanj in usposabljanj za svetovalno delo, ki jih bo pripravil NUK:
1.
Delavnica ABC moderiranja: Osnovne tehnike in veščine vodenja skupinskih procesov
2.
Priprava prijave na projekte
3.
Varstvo osebnih podatkov v luči nove direktive EU
4.
Prenos dobrih praks – na delovnih sestankih (30 ur)
2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država)
2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK
(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi)
Družinsko branje (priloga 1), Kviz Z dobro družbo v nove pustolovščine (priloga 2)
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja OOK
(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi)
2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo)
(projekte obrazložite v posebni prilogi)
Priprava projekta Združitev lokalnih biografskih leksikonov – Znani Slovenci
Glavni cilj projekta vzpostavitve portala Znanih Slovencev je v prvi vrsti vzpostavitev enotnega
portala z eno bazo podatkov, enoten vnosni obrazec in iskalnik, pri čemer bo potrebno
upoštevati vse obstoječe podatkovne modele.
Mestna knjižnica Kranj bo v času priprave projekta sklicala sestanek vseh knjižnic, ki upravljajo
lokalne biografske leksikone. Imenovali bomo petčlansko delovno skupino, ki bo pripravila
analizo obstoječih podatkovnih modelov in pripravila predlog enotnega podatkovnega modela.
MKK bo pripravila časovni načrt projekta po fazah za izvedbo v letu 2019.
2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja
2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju
OOK ali v vsej državi
1. Oddaljeni dostop do podatkovnih zbirk: izbor in nakup podatkovnih zbirk (20 ur), predstavitev
na spletni strani 20 ur, oblikovanje in tiskanje zloženke za vse osrednje knjižnice na Gorenjskem
30 ur.
2. Dobreknjige.si: projekt vodita območni knjižnici iz Kopra in Nove Gorice, MKK bo sodelovala v
uredniškem odboru, opravlja uredniško delo pri objavljanju vsebin gorenjskih vnašalcev in
vnašala vsebine na portal (skupaj 80 ur).
3. Spletni biografski leksikon Gorenjci.si nadgrajujemo vsako leto z novimi biografijami
pomembnih Gorenjcev skupaj z drugimi gorenjskimi osrednjimi knjižnicami, muzeji in
posamezniki, ki prispevajo vsebine. Načrtujemo vodenje dela uredniškega odbora in
dogovarjanje s partnerji glede vsebinske zasnove portala (30 ur), uredniško delo pri objavljanju
novih biografij (50 ur) in oblikovanje 50 novih biografij (400 ur)
4. Portal Kamra: digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin: s portalom upravlja
Osrednja knjižnica Celje, MKK sodeluje pri delu uredniškega odbora, opravlja uredniško delo pri
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objavljanju vsebin z Gorenjske in vnaša svoje vsebine (2x sestanek urednikov, 1x srečanje
vnašalcev, objava in oblikovanje 3 zgodb – skupaj 120 ur)
2.4 analize razvitosti in razvojnih potreb knjižnične dejavnosti na območju OOK

2.5

razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK

2.6

razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež

2.7 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega
območja OOK
Pripravili bomo program obiska MKK za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva
z Gorenjske, kjer jim bomo predstavili dejavnosti in posebne naloge MKK kot osrednje območne
knjižnice: zaposleni - 4 udeleženci po 4 ure, študenti - 2 udeleženca po 4 ure.
2.8 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju OOK in skupen razvoj bibliopedagoških
5
aktivnosti (ne izvedba!)
Skupaj z vzgojitelji in učitelji bomo oblikovali programe obiskov in bibliopedagoških dejavnosti
(reševanje tematskih kvizov, uporaba e-knjižnice) za različne starostne skupine otrok (portal
Modri pes http://www.modripes.si/za-ucitelje-in-vzgojitelje, ki obiščejo knjižnico.
2.9 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK
2.10 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami
1. Brezplačna medknjižnična izposoja na območjih OOK: projekt vodi Koroška osrednja
knjižnica, MKK bo v sodelovanju z gorenjskimi osrednjimi knjižnicami nadaljevala z izvajanjem
brezplačne MKI za člane gorenjskih splošnih knjižnic, četrtletno bomo spremljali porabo denarja
in upoštevanje dogovorov – (30 ur).
2. Domfest 2018: organizacijo je prevzela Mestna knjižnica Ljubljana, tema je sodelovanje na
področju domoznanske dejavnosti in kulturne dediščine. Sodelovali bomo s prispevkom na
posvetu in v zborniku. (120 ur)
3. Izmenjavali bomo izkušnje in dobre prakse z drugimi območnimi knjižnicami (30 ur).
2.11 koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK
2.12
OOK

usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v knjižnicah na območju

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva
Program je koordiniran z nacionalno knjižnico (15. člen Pravilnika).
3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju
OOK
Načrtujemo 2 strokovni srečanji domoznancev iz osrednjih knjižnic, kjer se bomo dogovorili o
koordinaciji pridobivanja domoznanskega gradiva, obveznem izvodu, digitalizaciji za Gorenjsko
pomembnega gradiva, o strokovni obdelavi člankov in izvedbi Domoznanskega septembra 2018
s temo Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost - oblikovanje letaka za zbiranje
spominov od maja dalje 2018, razstave in pogovorni večeri v septembru v vseh gorenjskih
osrednjih knjižnicah (50 ur)
3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod
5

Bibliopedagoško delo pomeni načrtno delo za izobraževanje in motiviranje za uporabo knjižnice, njenega gradiva in
informacijskih virov ter razvijanje branja in bralne kulture. Bibliopedagoške aktivnosti so tudi svetovanje in pomoč
posamezniku za samostojno izbiro in uporabo knjižničnega gradiva in informacijskih virov.
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3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici
Pridobivali bomo informacije o novih zavezancih za obvezni izvod in podatke posredovali v NUK
3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti
muzejih in arhivih) na območju OOK
Na spletni strani MKK http://www.mkk.si/kranj-cerklje-jezersko-naklo-preddvor-sencur/
bomo nadgrajevali predstavitev domoznanskih zbirk iz drugih ustanov na Gorenjskem. Z
domoznanskimi zbirkami seznanjamo uporabnike tudi ob promociji in izvedbi skupnih projektov z
Gorenjskim muzejem, Zgodovinskim arhivom Ljubljana, Enota za Gorenjsko, z razstavami
društev (fotografsko društvo Janez Puhar, …).
3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja OOK
Načrtujemo 20 svetovanj osrednjim knjižnicam glede bibliografske obdelave domoznanskega
gradiva, predvsem člankov, drobnega tiska, elektronskih publikacij
3.6 izvajanje normativne kontrole
Z osrednjimi knjižnicami sodelujemo pri razreševanju enotnih značnic, identitete in osebnih imen
gorenjskih avtorjev (10)
3.7 izvajanje digitalizacije (projekte digitalizacije obrazložite v obliki projekta v posebni prilogi)
Digitalizacija za Gorenjsko pomembnega gradiva v letu 2018
Z digitalizacijo knjižničnega gradiva želimo v Mestni knjižnici Kranj povečati dostopnost za
Gorenjsko pomembnega gradiva in predvsem starejše originale ohraniti v prvotnem stanju. Z
objavo digitaliziranega gradiva na enem od skupnih knjižničnih portalov omogočamo
uporabnikom neomejen dostop, ki ni vezan na kraj in čas iskanja informacij, s tem pa jim nudimo
gradivo za raziskovanje, razvoj in vseživljenjsko učenje.
Pri izboru gradiva se omejujemo na starejše gradivo iz gorenjske domoznanske zbirke MKK in iz
zbirke starin, kateremu so materialne avtorske pravice že potekle, na seznam pa smo uvrstili tudi
predloge drugih gorenjskih splošnih knjižnic, kjer gre za gradivo, pomembno za njihovo lokalno
okolje. V preteklih letih smo tako že zaključili digitalizacijo starejših gorenjskih časnikov in pričeli
z izborom tovarniških glasil v glavnem propadlih gorenjskih tovarn (Tekstilindus, Almira,
Vezenine, Peko ...).
Na seznam za digitalizacijo smo uvrstili tudi gradivo, ki so ga predlagale (in nam ga bodo v ta
namen tudi posodile) knjižnice: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Knjižnica A. T. Linharta
Radovljica, Občinska knjižnica Jesenice, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič in Gorenjski muzej.
Gradivo je pomembno za razumevanje zgodovine in razvoja gorenjskih krajev in pokrajine v
celoti.
Prioritete so naslednje:
- časniki: Planika Kranj (1958-1988), Sava (1961-1985), Živila Kranj (1971-1999), Tržiški
tekstilec (1957-1990), Izvestje Gimnazije Kranj (1931-1940), Kokra (1971-1991), Iskra (19501990) – skupaj 7000 strani,
- knjige: publikacije festivala ljubiteljskih gledališč Čufarjevi dnevi (Jesenice), starejše gradivo iz
zbirk Starine (M. Cilenšek: Naše škodljive rastline v podobi in sliki, M. Šašelj: Gospa Sveta, …),
knjižne izdaje Josipa Lavtižarja (1851-1943), Pavleta Blaznika (Škofja Loka 1903-1984), vodniki
Rudolfa Badjure iz jeseniške knjižnice – skupaj 2000 strani,
- drobni tiski iz zbirk Mestne knjižnice Kranj in Gorenjskega muzeja iz 60. in 70. let 20. stoletja:
letaki, plakati zemljevidi, razglednice (prireditve, turistični in tovarniški letaki, …) – skupaj 400
enot,
Skeniranje za nas opravi zunanji izvajalec, tehnično dokumentacijo za digitalizacijo pripravimo v
sodelovanju z NUK-om, tako da je gradivo potem pripravljeno za objavo na dLib-u, slikovno
gradivo je podlaga za oblikovanje zgodbe na portalu Kamra ali ga objavimo v Albumu Slovenije.
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4.

Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja OOK

4.1
Ali zagotavljate stalno hrambo
uradnih publikacij s svojega območja?
4.2
Ali izvajate usmerjanje
izločenega gradiva?
4.3
Ali hranite za območje OOK
pomembno gradivo, izločeno iz splošnih
knjižnic na območju OOK?
4.4
Ali hranite gradivo, ki ima status
kulturnega spomenika regionalnega
pomena?
4.5
Ali hranite gradivo, ki ima status
kulturnega spomenika lokalnega
pomena?

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Načrtovane dejavnosti v zvezi z odpisovanjem oz. izgradnjo knjižnične zbirke, pomembne za
širše območje OOK:
Pripravljali bomo sezname izločenega gradiva iz MKK za NUK in pregledovali sezname tega
gradiva iz gorenjskih splošnih knjižnic, da bi ohranili za območje pomembno knjižnično gradivo.
Izločeno gradivo iz osrednjih knjižnic, ki ga NUK ne bo izbral, bomo posredovali različnim
društvom in knjižnicam, knjižnično gradivo v srbskem, hrvaškem in makedonskem jeziku
društvom etničnih skupnosti, ki delujejo v Kranju in na Gorenjskem, starejše gradivo pa
Gorenjskemu muzeju Kranj.

Pripravil, naziv delovnega mesta:
Jana Zeni Bešter, bibliotekar

Datum:
29.1.2018

žig

Podpis odgovorne osebe:

Priloga 1
DRUŽINSKO BRANJE
Družinsko branje je branje otrokom v družinskem okolju. Lahko jim berejo starši,
starejše sestre in bratje, stari starši ali drugi odrasli, ki živijo v družini. Za
družinsko branje je značilno, da sodelujeta dva rodova (generaciji). Na ta način v
družini zrastejo mladi bralci.
S poslušanjem se otrok uči knjižnega jezika in bogati besedni zaklad. Vsaka
družina ima svoj način pogovarjanja, a ne premore takšnega besednjaka in
načinov izražanja, kot se pojavljajo v knjigah. Bogat besedni zaklad bo otroku
olajšal vstop v šolo in sledenje pouku.
Družinsko branje smo v Mestni knjižnici Kranj zasnovali z namenom, da bi k
skupnemu branju pritegnili družine z otroki, starimi od dve do osem let. Ker pa je
branje veščina in vseživljenjski proces, smo se v novi sezoni odločili, da ga
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razširimo na vse starostne skupine otrok do 15 let, saj samostojen mladi bralec
pri tem potrebuje podporo staršev skozi celoten proces šolanja. Otroke želimo s
pomočjo kvalitetnih in raznovrstnih knjig vzgojiti v dobre bralce za vse življenje.
Starši lahko pri tem računajo na pomoč knjižničarjev z nasveti, pripravljenimi
seznami knjig za tri starostne bralne stopnje ter izbranim seznamom strokovne
literature o vzgoji, opismenjevanju in preživljanju prostega časa za starše.
Strokovni prispevek priznane poznavalke psihologije branja in opismenjevanja
dr. Livije Knaflič starše pri tem usmerja, jim daje konkretna navodila in je hkrati
potrditev, da so v procesih branja na pravi poti.
V projektu sodelujejo družine z otroki, starimi do 15 let. Starši in stari starši, ki
berejo, ter otroci, ki poslušajo in berejo. Otroci so razdeljeni v tri starostne bralne
stopnje: 0 do 8 let, 9 do 12 let in 13 do 15 let. Pogoj za sodelovanje je, da je vsaj
en otrok v ustrezni bralni stopnji član knjižnice.
V Družinskem branju družine sodelujejo tako, da se v svoji knjižnici prijavijo in
prevzamejo družinsko bralno knjižico. V njej so seznami kvalitetnih knjig domačih
in tujih avtorjev za vsako bralno stopnjo po izboru knjižničarjev, dodan je tudi
nabor strokovne literature o branju in vzgoji (40 naslovov), ki je namenjen
izobraževanju staršev.
Za prebrane knjige so za vsako bralno stopnjo pripravljene še dodatne aktivnosti
in nagrade, za pridne bralce ter poslušalce:
• 0 do 8 let: priporočene knjige (440) so označene s posebnimi nalepkami,
postavljene so ločeno od drugega gradiva, otroci za 20 prebranih knjig in s
pravilnimi odgovori na vprašanja dobijo nagrado;
• 9 do 12 let: priporočene knjige (120)so označene s posebnimi nalepkami,
postavljene so skupaj z ostalim gradivom, saj želimo otroke tudi navaditi na
samostojno uporabo knjižnice, otroci preberejo 3 knjige, se o prebranem
pogovorijo s starši, skupaj preberejo odlomek, poglavje ... Na kupone v bralni
knjižici napišejo svoje mnenje o prebranih knjigah, junakih in zakaj bi knjigo
priporočili prijateljem, knjige ocenijo, za 3 prebrane dobijo nagrado;
• 13 do 15 let: na seznamu je 50 knjig, mladi prebrane knjige priporočijo staršem
ali svojim vrstnikom in se pogovorijo o vsebini, junakih, problemih. Na kupone
skupaj zapišejo mnenje in knjigo ocenijo, dobijo nagrado za 3 prebrane knjige.
Projekt je vezan na šolsko leto in traja od oktobra do maja, v njem sodelujejo
družine, ki obiskujejo Mestno knjižnico Kranj, Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja
Loka in Knjižnico dr. Toneta Pretnarja Tržič.

Priloga 2
Z DOBRO DRUŽBO V NOVE PUSTOLOVŠČINE (Literarni kviz)
Vsebinsko in težavnostno je namenjen predvsem osnovnošolcem (6 do 15 let),
čeprav starostne omejitve pri reševanju ni. Kviz pokriva vse zvrsti in žanre.
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Glavni namen je, da reševalci na zabaven način spoznavajo kvalitetno knjižnično
gradivo, obiskujejo in spoznavajo knjižnico, spoznavajo otroške in mladinske
avtorje, literarne junake in pridobivajo splošno znanje iz vseh učnih področij.
Skratka, postajajo dobri bralci in samostojni uporabniki knjižnic. S tem se
ustvarjajo temelji za vseživljenjsko učenje.
Kviz Modrega psa je bil sprva zasnovan za portal Modri pes, v tiskani obliki so ga
lahko reševali v Mestni knjižnici Kranj. Projektu so se pridružile tudi druge
gorenjske knjižnice (Jesenice, Škofja Loka in Tržič) in Knjižnica Franceta
Balantiča Kamnik. Kviz vztraja že četrto leto.
Vsak posamezen kviz je posvečen določeni temi. Tema je izbrana glede na
aktualne dogodke (obletnice, olimpijske igre …), pomembne dneve v otroški in
mladinski književnosti (2. april, Andersen …), poseben poudarek je na ljudskem
slovstvu in domačih avtorjih. Kviz je vsebinsko strukturiran tako, da se najprej
določi tema, nato se naredi izbor literature, ki celostno pokriva izbrano temo.
Glavni junak Modri pes skozi pustolovsko pripoved predstavi izbrano temo in
njen širši (pop)kulturni okvir.
Kviz je sestavljen iz 12 vprašanj ter pripadajočih ''kosti za povrh'', ki vsebujejo
dodatne zanimivosti o obravnavani temi. Na koncu je dodan še seznam virov,
kjer se skrivajo odgovori na zastavljena vprašanja. Počitniški kvizi (julij–
september) vsebujejo tudi seznam priporočenega kvalitetnega počitniškega
branja na temo kviza. V Mestni knjižnici Kranj se počitniški kviz povezuje tudi s
Pasjimi torbami (projekt prostočasnega kvalitetnega bralnega presenečenja).
Kviz se rešuje na dva načina: v tiskani obliki v knjižnici ali doma in elektronski
obliki na portalu Modri pes (www.modripes.si). Na leto izidejo štirje kvizi,
posamezen traja 3 mesece.
Poleg nagovarjanja uporabnikov in obiskovalcev knjižnice se vzpostavi še
povezava s šolami, predvsem šolskimi knjižnicami (predstavitev, letni sestanek,
reševanje ob obisku skupin …).

Teme za šolsko leto 2017/18 so: Bratovščina Sinjega Galeba, Tom Sawyer,
knjižni junaki Svetlane Makarovič in 5 prijateljev – s skupnim naslovom Z dobro
družbo v nove pustolovščine.

