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vést 1 -í ž, daj., mest. ed. vés1 (ẹ̑) 
1. občutek, zavest o moralni vrednos4 lastnega ravnanja, 
mišljenja, ki vzbuja občutek moralne odgovornos1

zavést -i ž (ẹ̑) 
1. sposobnost koga, da se zaveda svojega obstajanja in 
svojih duševnih stanj:
2. celota duševnih stanj in procesov, ki se jih kdo zaveda
3. navadno s prilastkom celota idej, spoznanj o čem, kot 
jo ima kak osebek sploh: družbena, kolek1vna zavest; 
4. s prilastkom kar je rezultat ravnanja česa: zavest krivde, 

sòustváriti -im dov. (ȍ-á ȍ-ā) 
skupaj s kom ustvariti

prebújati -am nedov. (ú) 
1. povzročati, da postaja kdo buden:// knjiž. delati, povzročati, 
da kdo kaj spoznava, se česa zaveda:
2. ekspr. povzročati, da kaj nastane: porajati se, nastajati:
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4,2
Vzgled, svetovanje, dialog, osredotočenost, poznavanje, poslušanje,
pomoč, usmerjanje, preverjanje, reševanje, nasmeh, pomoč,
sprememba, širina, volja, sreča, domišljija, opolnomočenje, izbira,
zavedanje, rast, iluzija, bogastvo, vrednota, dejanje, dajanje,
podelitev, zagovorništvo, informiranje, prepoznavanje, vrednotenje,
uresničevanje, pogovor, govor, komuniciranje, s;ska.

Izposoja? Kaj je to? Aja, tisto,
ko daš na šalterju knjigo pod
čitalec.
Razvoj predbalne pismenos;. Bralna kultura in bralna pismenost
otrok. Bralna kultura in bralna pismenost mladostnikov. Bralna
kultura in bralna pismenost odraslih. Pridobivanje znanja.
Informacijsko in računalniško opismenjevanje. Vključenost v družbo.
Domoznanska dejavnost. Informacijsko središče lokalne skupnos;.
Seznanjenje z javnimi zadevami in spremljanje aktualnega dogajanja
v družbi. Spodbujanje povezovanja ter sodelovalne kulture in
ustvarjalnos; v lokalni skupnos;.
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„Računalnik vas ne najde.“
„Kolegica je na dopustu. Pridite čez
teden dni, ko bo tukaj in boste z njo
rešili ta opomin.“
„Ja, računalnik res kaže, da imamo
knjigo. Ni je na polici? Dajte
pogledat še malo naprej ali nazaj,
nekje mora biA.“
„Rumena knjiga? Žal, po tem ne
morem naj> knjige. Ne morem vam
pomaga>.„
„Ta knjiga vam ni bila všeč? No,
potem pa si niste izbrali prave.“
„Mi te knjige nimamo. Poglejte tam
na računalniku, kje drugje jo imajo.“
„Tam na koncu prostoru, tretja polica
ob steni. Tam boste našli knjigo.“
„Ja, tridese> ste v čakalni vrs>.
Malo bo pač potrebno potrpe> in
počaka>.“
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