Spoštovani,

Povej naprej:
"Naša družina bere!"

na svetovni dan čebel, ki ga praznujemo 20. maja, uvajamo v Medobčinski splošni knjižnici Žalec nov projekt,
namenjen družinam. Poimenovali smo ga Povej naprej: "Naša družina bere!", s katerim želimo spodbujati k
boljšemu poznavanju okolja, v katerem živimo, njegovih geografskih značilnosti, etnoloških in kulturnih
znamenitosti ter identitete ljudi, ki tu živimo.
Zato vas vabimo, da se ob naši spodbudi v obliki paketa »Čebela BERE med!«, ki vsebuje knjižno in
didaktično gradivo, podate na pot raziskovanja, opazovanja, odkrivanja, čudenja, druženja in s tem
povezovanja s svojimi družinskimi člani, ob naši izbrani temi o čebelah.

KAJ?
Povej naprej: "Naša družina bere!", projekt Medobčinske splošne knjižnice Žalec ob finančni podpori Republike
Slovenije in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

KDAJ?

KDO?

Od 20. maja do začetka oktobra 2021.

Družine z osnovnošolskimi otroki.

KAKO?
Starši oz. skrbniki s podpisom vpisnice priglasijo družinske člane k sodelovanju v kateri koli enoti
Medobčinske splošne knjižnice Žalec. Podrobne informacije vam ponujamo na hrbtni strani.
Ob skupnem prebiranju knjižnega gradiva, sprehodu v naravi in zabavi ob igranju družabne igre ter ogledu
kratkega filma o kranjski čebeli, ki je objavljen na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije (povezava na QR
kodi), boste spoznavali življenje čebele - ene najpomembnejših živali za obstoj človeštva.
V knjižnici vas vabimo tudi k ustvarjanju. Lahko nam napišete, kaj vas je najbolj nagovorilo, veseli bomo vaših
risbic, morda fotografij medenih izdelkov ali morda hotela za žuželke … Naj bo vaša domišljija brezmejna.
In še presenečenje: v prvih jesenskih dneh vas bomo povabili na čisto pravi čebelarski izlet.
Obilo lepih trenutkov s svojimi najdražjimi vam želi vaša knjižnica.

VIDEO
Kranjska čebela

Navodila za izposojo paketa
»Čebela BERE med!«
Družinski paket »Čebela BERE med!« (v nadaljevanju paket) si lahko za tri tedne izposodijo starši oz.
skrbniki oz. osnovnošolski otroci v spremstvu staršev. Izposojni rok paketa je mogoče enkrat
podaljšati, vendar morate o tem obvestiti knjižnico.
Vsebine paketov se razlikujejo, zato si po vračilu enega paketa lahko izposodite drugega, tretjega …
Paketa si bralci ne morejo rezervirati ali naročiti.
Gradivo, ki je v paketu, se izposoja samo v kompletu.
V vsakem paketu je seznam gradiva, ki ga vsebuje. Starši oz. skrbniki s podpisom potrjujejo, da so si
izposodili komplet.
Pred izposojo se vsebina paketa preveri, prav tako se preveri ob vračilu. Če se del iz kompleta izgubi,
ga je treba nadomestiti z novim.
Knjižničar/-ka, ki izposodi oz. sprejme paket, s podpisom potrdi, da je prevzel/-a popoln in
nepoškodovan paket.

Paket 10
1. Ubijalskim čebelam navkljub / Julie Johnston; inv. št. 000049765
2. Med, cvetni prah, matični mleček, proplis in strup : lastnosti in učinki pridelkov čebeljega panja in
apiterapija / Walter Pedrotti; inv. št. 000014645
3. Kranjska sivka : čebelica, od kod in kam? / Barbara Bajd; inv. št. 000171401
4. Medena pravljica / Svetlana Makarovič (CD); inv. št. 200008534
5. Slovenski čebelar (2018, 6); inv. št. 100004881, 6

