
OBISK SLOVANSKE KNJIŽNICE 
 
V petek, 30. septembra 2022, smo se odpravili na Evropsko 
noč raziskovalcev. Skupaj z učiteljico nemščine in hišnikom 
smo se odpeljali do avtobusne postaje v Medvodah, kjer 
smo počakali še na deveti razred. Vseh skupaj nas je bilo 
12, zato s prevozom ni bilo težav. Nato smo še dobrih nekaj 
minut čakali na mestni avtobus. Ko je prišel, smo se vsedli 
vanj ter se odpeljali do Slovanske knjižnice v Ljubljani, kjer 
nas je sprejela zelo prijazna gospa. Odpeljala nas je do 
majhne sobice v drugem nadstropju, kjer smo pomalicali. 
Nato nas je prišel iskat knjižničar in skupaj smo mu sledili v 
večji prostor. Posedli smo se na stole, za tem pa nam je 
povedal nekaj stvari o knjižnicah, branju, itd. ... Tema 
letošnjih delavnic v Slovanski knjižnici je bila Dve muhi na 
en mah, zato smo na portalu Cobiss iskali knjige, ki se 
navezujejo na te živali. Knjižničar nas je naučil dobro 
uporabljati portal, zato smo ga kasneje poskusili uporabiti na telefonih tudi sami. Izbrali smo 
si neko knjigo, katere naslov in leto sem si napisala na list, da bi jo šli kasneje poiskat v 
knjižnico. Našli smo tudi članek o otvoritvi naše šole! Kasneje nam je pokazal še miniaturno 
zbirko knjig, ki so pritegnile pozornost čisto vseh. Bile so zelo zanimive in najmanjša je merila 
le centimeter in pol, ena pa je imela zraven celo povečevalno steklo! Ko smo si knjige 
podrobno ogledali, smo se odpravili v skladišče knjižnice. S sabo sem vzela listek, na katerega 
sem si napisala podatke o knjigi, da jo bomo lahko našli. Skladišče je bilo res ogromno, 
pravzaprav se je zdela naša šolska knjižnica v primerjavi s prostori Slovanske knjižnice 
nenavadno majhna. Notri so bile knjige, revije, časopisi ... Bili so debeli, tanki in najrazličnejših 
barv ter velikosti. Pravzaprav so časopisi zavzemali večino prostora pri vhodu. Nato smo se 
sprehodili po knjižnici, zraven pa smo iskali knjigo, ki sem si jo zapisala na listek. Našli smo jo 
na spodnji polici v kotu in sošolec je nato na glas prebral članek o muhah. Ker so bile besede 
stare in črnilo ponekod razmazano, je bilo brati zelo težko. Na koncu smo se odpravili še v eno 
sobo, kjer je bilo veliko dragocenih knjig. V vitrini za našimi hrbti pa je stal originalen odtis 
obraza (posmrtna maska) Ivana Cankarja, ki je imel celo ostanke njegovih brkov! Po prijetnem 
doživetju v knjižnici smo se poslovili in se skupaj z učiteljico slovenščine Katarino Grabnar z 
avtobusom odpeljali nazaj v šolo. Vsi smo zelo uživali. 
 
Napisala Ajda Pogačnik 

                                                                            


