
ANKETA O KNJIŽNICI 
 
Učenci so ob dnevu knjige, 23. 4., odgovarjali na anonimni anketni vprašalnik o 
zadovoljstvu v šolski knjižnici. Anketo je do sedaj rešilo 23 učencev (ob koncu 
šolskega leta bo oddanih še več vprašalnikov).  
 
Na vprašanje, katere knjige učenci pogrešajo v šolski knjižnici, je največ 
učencev odgovorilo, da ne pogrešajo ničesar, nekaj pa jih je izrazilo želje po 
več stripih, več znanstveno-fantastičnih zgodbah ter več knjigah v obliki 
dnevnikov z mladostniško tematiko. Obstoječa zbirka stripov je bila v mesecu 
maju že obnovljena, prav tako smo nabavili nekaj novih ZF knjig. Ostalo se bo 
dokupilo v naslednjem šolskem letu. 
 
Na vprašanje, kaj pogrešajo v šolski knjižnici in kaj predlagajo, jih največ 
pogreša stensko uro, da bi med glavnim odmorom vedeli, koliko je ura in kdaj 
morajo v učilnico. Pogrešajo tudi več mehkih stolov oz. sedalnih vreč. 
Obstoječe so zelo priljubljene in hitro zasedene. Glede stenske ure se 
knjižničarka z vodstvom šole že dogovarja o nakupu. Morda bodo v bodoče 
prišle na vrsto tudi sedalne vreče. 
 
Zanimivo je, da je večini učencev v knjižnici všeč tišina, da lahko berejo ali se 
pripravljajo na šolo, ko imajo prosto uro. Hrup v večnamenskem prostoru in 
jedilnici moti marsikaterega učenca. Sedalne vreče in pa mesečni kvizi, na 
katere masovno odgovarjajo, so tudi zelo priljubljeni. 
 
Tudi v bodoče se bomo trudili, da bi bila knjižnica prostor, v katerega bi učenci 
radi zahajali. 
 
               Snežana Jeras, knjižničarka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANKETA  
 

Prosim, če rešiš anketo v zvezi z branjem in knjigami. Izsledki ankete bodo objavljeni 
na spletni strani naše šole, pod zavihkom knjižnica ter v šolskem časopisu.  
 
 

1. Katera knjiga iz šolske knjižnice ti je bila v zadnjem času najbolj všeč. Lahko 
navedeš več knjig. 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

2. Katero knjigo pogrešaš v šolski knjižnici oz. iz katerih vsebin bi se knjižnica še 
lahko izpopolnila? 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

3. Katere aktivnosti predlagaš v bodoče v šolski knjižnici? Kaj bi si želel/a? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

4. Kaj ti je v šolski knjižnici všeč?  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

5. Česa v šolski knjižnici ne maraš? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
HVALA ZA REŠEVANJE!                                              Snežana Jeras, knjižničarka 
 



ANKETA – 23 oddanih 
 

Prosim, če rešiš anketo v zvezi z branjem in knjigami. Izsledki ankete bodo objavljeni 
na spletni strani naše šole, pod zavihkom knjižnica.  
 
 

1. Katera knjiga iz šolske knjižnice ti je bila v zadnjem času najbolj všeč. Lahko 
navedeš več knjig. 

 
-Harry Potter 3x, knjiga rekordov 4x, Temna globina, Zguba dnevnik 3x, Dnevnik 
nabritega mulca 3x, 1111 šal 3x, Grozni Gašper, Dnevnik Anne Frank, Jaz, Elvis 
Riboldi 3x; Čudo 
 

2. Katero knjigo pogrešaš v šolski knjižnici oz. iz katerih vsebin bi se knjižnica še 
lahko izpopolnila? 

 
- več stripov + Miki Muster 2x 
- več knjig iz zbirke Lov na pošasti 
- več delov Zguba dnevnik 
- več iz znanstvene fantastike 
- več delov Pet prijateljev 
- več knjig v obliki dnevnikov z mladostniško tematiko 
- knjige o nadnaravnem 
- Percy Jackson in Olimpijci 2x 
- nobene ne pogrešam 12x 
- nobene, meni se zdi knjižnica popolna 

 
3. Katere aktivnosti predlagaš v bodoče v šolski knjižnici? Kaj bi si želel/a? 

 
- Elektronske knjige na elektronskih čitalnikih 
- Skupno branje 
- Še več knjižnih kvizov  
- Gledanje filmov 
- Stenska ura v knjižnici 5x 
- Več mehkih stolov, sedalnih vreč 5x 
- Nobene, vse je v redu 9x 

 
4. Kaj ti je v šolski knjižnici všeč?  

 
- Kvizi 3x 
- Mehki stoli, sedalne vreče 4x 
- Da se lahko učim, ko čakam na pouk 3x 
- Všeč mi je tišina, da lahko nemoteno bereš ali se učiš 6x 
- Všeč mi je, da je velika in prostorna 2x 
- Všeč mi je razpored knjig 
- Všeč mi je, da je veliko knjig na izbiro 2x 
- Všeč so mi klopi, knjige, prostor in stopnice 
- Vse mi je všeč  

 
 



5. Česa v šolski knjižnici ne maraš? 
 

- Da ni ure 6x 
- Ne maram knjig za učenje, učbenikov 2x 
- Vse mi je všeč 15 x 

 
 


