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Konec leta pripravimo zaključno poročilo, ki 
nam sicer vzame veliko časa, ko pa je končano, 
ga s ponosom prelistamo in pregledamo naše 
delo v preteklem letu. Poročilo nam je navadno 
tudi vodilo – pokaže namreč, kje delamo dobro 
in kje bi lahko postorili še kaj več.

8. februarja 2015 je minilo 15 let od slavnostnega odprtja nove, 
moderne knjižnične stavbe. Od takrat se je marsikaj spremenilo. 
Ob selitvi v novo stavbo smo preselili 320.112 enot knjižničnega 
gradiva. V petnajstletnem obdobju smo skrbeli za knjižnično 
zbirko in jo dopolnjevali, tako je v začetku leta 2015 obsegala že 
več kot 500.000 enot. V prvem letu delovanja je »novo knjižnico« 
obiskovalo 14.722 aktivnih članov, ki so si izposodili 706.806 
enot gradiva. Ob koncu leta 2015 je bilo aktivnih članov 16.036 
in 858.846 izposojenih enot gradiva. Leta 2000 je knjižnico selilo 
31 delavcev. Novi prostori so zahtevali tudi nov način dela in večje 
število zaposlenih, ki se je sprva višalo, v zadnjih letih pa nekoliko 
znižalo in tako smo leto 2015 zaključili s 43 zaposlenimi.

Spremljamo okolje in se mu skušamo prilagajati. Bogatimo 
knjižnično zbirko in obenem ponujamo pester nabor dejavnosti in 
dogodkov, združenih v različne tematske sklope. Tako se poučna 
predavanja zvrstijo ob RADOVEDNIH PONEDELJKIH, najmlajšim 
namenjamo OTROŠKE TORKE, ustvarjanju in razvijanju ročnih 
spretnosti so namenjene USTVARJALNE SREDE, spoznavanju 
literature pa LITERARNI ČETRTKI. Knjižnično zbirko dopolnjujemo 
ne le z novostmi, zelo radi pobrskamo tudi po antikvariatih in 
pridobimo domoznansko razglednico, zemljevid, starejše knjižno 
delo … Delujemo na osmih stacionarnih lokacijah, v centralni 
knjižnici ponujamo sodoben samopostrežni način izposoje in 

V objemu besed – 2015
vračila gradiva, s čimer spodbujamo 
samostojnost uporabnikov in hitrejši 
proces izposoje oziroma vračila gradiva. 
Že 40 let vozimo potujočo knjižnico – 
gradivo pripeljemo v številne kraje, kjer 
obiščemo tamkajšnje organizacije, šole, 
vrtce.

Ustvarjamo in sodelujemo v več projektih, aktivni smo na spletu. 
Ob bližajoči se 70. obletnici začetka izgradnje Nove Gorice, smo 
pripravili projekt ZGRADILI SMO MESTO, s katerim smo zbirali 
spomine na gradnjo mesta, bivanje v njem in spremembe v okolju, 
ki jih je to povzročilo. 

V partnerstvu z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper smo 
vzpostavili spletni portal DOBREKNJIGE.SI, ki je zaradi svoje 
pomembnosti in pomena postal projekt spodbujanja bralne kulture 
nacionalnega pomena. Ob dnevu splošnih knjižnic, 20. novembra 
2015, nam je Združenje splošnih knjižnic podelilo nagrado 
za »najboljši projekt slovenskih splošnih knjižnic pri uvedbi 
inovativnih storitev za uporabnike«.

Ponosni smo, ko slišimo pozitivne odzive in pohvale, ko vidimo 
zadovoljne uporabnike in predvsem uporabnike, ki se radi 
vračajo k nam. Hkrati pa skušamo kot osrednja območna 
knjižnica delovati širše in sodelovati pri razvoju stroke. Pri tem 
se zavedamo, da je podlaga za vsako dobro delovanje tudi 
finančna podpora, ki nam jo namenjajo naši financerji – občine, 
ki budno spremljajo naše delovanje in nas podpirajo, za kar smo 
iskreno hvaležni. Knjižnico približujemo posameznikom, njihovim 
najrazličnejšim željam in potrebam ter obenem ohranjamo naše 
poslanstvo: V OBJEMU BESED.
                                                             Irena Škvarč, direktorica  
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Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova 
Gorica je splošna knjižnica, ki deluje na 
območju Mestne občine Nova Gorica 
ter sosednjih občin Brda, Kanal ob Soči,            
Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in 
Šempeter - Vrtojba. 

Kot splošna knjižnica je javna kulturna in izobraževalna 
ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, 
obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo 
ter nudi informacije o njem vsem kategorijam prebivalstva. 
Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, 
razvedrilu, duhovnim potrebam in razvijanju pismenosti.

Knjižnica ima 9 organizacijskih enot: centralno enoto v 
središču mesta, 7 krajevnih knjižnic v krajih Bilje, Branik, 
Deskle, Kanal, Prvačina, Renče in Solkan ter potujočo 
knjižnico ali bibliobus, ki je v letu 2015 obiskoval 82 
postajališč v 56 krajih. 

O GORIŠKI KNJIŽNICI

Za 58.000 prebivalcev

Je tudi ena izmed desetih slovenskih osrednjih območnih 
knjižnic, ki jih zakon obvezuje k izpolnjevanju posebnih 
nalog. Tako za širše Goriško območje zagotavlja povečan 
in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij, nudi 
strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja, 
koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega 
gradiva za svoje območje ter usmerja izločeno knjižnično 
gradivo s svojega območja. Pri tem sodeluje s Knjižnico 
Cirila Kosmača Tolmin, Lavričevo knjižnico Ajdovščina in 
Mestno knjižnico in čitalnico Idrija.

S svojim delovanjem pokriva območje z več kot 58.000 
prebivalci (od tega dobra polovica v Mestni občini Nova 
Gorica), kot osrednja območna knjižnica Goriškega območja 
pa območje z več kot 118.000 prebivalci.

Deleži financiranja s strani občin so zakonsko določeni 
in so bili v letu 2015 enaki lanskim: Mestna občina Nova 
Gorica 55%, Občina Šempeter - Vrtojba 11%, Občina 
Brda 10%, Občina Kanal ob Soči 9%, Občina Miren - 
Kostanjevica 8% in Občina Renče - Vogrsko 7%.

9 enot
centralna enota

7 krajevnih knjižnic
potujoča knjižnica

56 krajev
82 postajališč

obišče
potujoča knjižnica

Pokriva območje

6 občin

Deleži financiranja

55%
Mestna občina Nova Gorica

11%
Občina Šempeter - Vrtojba

Deleži financiranja

10%
Občina Brda

9%
Občina Kanal ob Soči

Deleži financiranja

8%
Občina Miren - Kostanjevica 

7%
Občina Renče - Vogrsko

Pokriva območje z več kot

58.000
prebivalci

Kot osrednja območna knjižnica 
pokriva območje z več kot 

118.000
prebivalci
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ČLANI 

V letu 2015 je knjižnico in njene enote obiskovalo 16.036 
aktivnih bralcev oz. članov knjižnice (od tega v centralni 
enoti 12.436). 

2014: 16.034 
2013: 16.038 
2012: 15.816

Ti so obiskali in uporabljali storitve knjižnice in njenih enot 
kar 229.497-krat. 

2014: 234.487 
2013: 231.487 

IZPOSOJA 

V vseh devetih enotah knjižnice smo izposodili 858.846 
enot gradiva, od tega 733.271 enot v centralni enoti. 

2014: 867.348 
2013: 871.033 
2012: 852.292

Knjigomati
V centrali enoti so na voljo samopostrežni knjigomati: 
pet za izposojo in dva za vračilo gradiva. V letu 2015 so 

KNJIŽNICA V ŠTEVILKAH

Člani, izposoja in obiskovalci 
v letu 2015  

uporabniki sami opravili 348.726 transakcij, torej si na 
knjigomatu izposodili, podaljšali ali vrnili gradivo.

2014: 372.595 
2013: 355.872

Moja knjižnica
Rezervacije, naročila, podaljševanje, naročila medknjižnične 
izposoje, nastavitve - tudi preko spleta in sicer v servisu 
Moja knjižnica, ki ga omogoča COBISS/OPAC. V centralni 
knjižnici smo v letu 2015 zabeležili 103.815 transakcij, kar 
je za 5,7% več kot prejšnje leto. 

2014: 97.901
2013: 83.080

OBISKOVALCI 

Na vhodnih vratih centralne enote je nameščen števec, 
ki beleži obisk – torej število oseb, ki prestopijo prag 
knjižnice. V letu 2015 je novogoriško enoto knjižnice 
obiskalo 597.324 ljudi, kar je nekoliko več kot v letu 2014.

2014: 597.266
2013: 586.618 
2012: 557.419 

16.036
vseh aktivnih bralcev oz. 

članov knjižnice

12.436
aktivnih bralcev oz. 

članov v centralni enoti 
knjižnice

597.324
obiskovalcev centralne 

enote v letu 2015

Aktivni člani so obiskali in uporabljali 
storitve knjižnice in njenih enot kar

229.497
krat

858.846
izposojenih enot gradiva v 

vseh enotah skupaj

348.726 
opravljenih transakcij na 

samopostrežnih knjigomatih            
(izposoja ali vračilo)

103.815 
opravljenih transakcij  

preko spletnega servisa 
Moja knjižnica

5,7%
porast opravljenih 

transakcij preko spletnega 
servisa Moja knjižnica v 

primerjavi z 2014
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NAKUP GRADIVA 

Za nakup knjižničnega gradiva smo v letu 2015 porabili 
246.130 evrov.
(2014: 232.190 €; 2013: 250.998 €) 

Skupaj smo nakupili 12.153 enot gradiva. 
(2014: 12.475; 2013: 13.555)

Knjižnica veliko večino gradiva pridobi z nakupom, 
pomemben delež pridobi tudi z obveznimi izvodi in darovi, 
pa tudi drugače. V letu 2015 se je knjižnični fond povečal 
za 17.213 enot.
(2014: 18.120; 2013: 21.022)

Vse pomembnejša postaja dostopnost gradiva in storitev 
v elektronski obliki. V spletni e-knjižnici Biblos lib je bilo 
za izposojo na voljo precej več naslovov kot leto poprej: 
ponujali smo 701 slovensko e-knjigo, kar je polovica vseh 
dostopnih e-knjig v sistemu Biblos lib. Več kot podvojila 
se je tudi izposoja: člani so si na svoje mobilne naprave 
izposodili 843 knjig. 
(2014: 393)

GRADIVO

Zbirka knjižničnega gradiva

KNJIŽNIČNA ZBIRKA 

Ob koncu leta 2015 je zbirka obsegala 526.544 enot gradiva. 
(2014: 518.883; 2013: 512.449)

Da ostaja pregledna, sveža, ažurna in čim manj 
poškodovana, gradivo tudi odpisujemo: v letu 2015 smo 
odpisali 9.552 enot gradiva. 
(2014: 11.686; 2013: 9.765)

Medknjižnična izposoja

Gradivo, ki ga nimamo ali je izposojeno, lahko za naše 
člane naročimo iz drugih knjižnic. Ravno tako naše 
gradivo izposojamo drugim knjižnicam, ki zanj zaprosijo. 
V letu 2015 smo drugim knjižnicam izposodili 368 enot 
in posredovali 181 člankov. Za naše člane smo naročili in 
izposodili 207 enot in posredovali 14 člankov. 

Izposoja našega gradiva je precej porasla, razlog za to 
pa lahko pripišemo tudi brezplačni medknjižnični izposoji 
strokovnega in študijskega gradiva za končnega uporabnika 
na našem območju. 

246.130 €
za nakup knjižničnega 

gradiva 

17.213 
prirast enot gradiva

701
ponujenih slovenskih 
e-knjig v Biblos lib

526.544
enot gradiva v naši zbirki

9.552
enot dopisanega gradiva

Medknjižnična izposoja

368 
izposojenih enot drugim 

knjižnicam

Medknjižnična izposoja

181 
posredovanih člankov

drugim knjižnicam

Medknjižnična izposoja

207
naročenih in izposojenih 

enot za naše člane

12       13  Goriška knjižnica,  LETNO POROČILO 2015



Goriška knjižnica je tedensko odprta 65 ur, 
v poletnih mesecih (julij, avgust) pa 60 ur. 
Povprečna mesečna odprtost v letu 2015 je 
bila 262 ur, največ v marcu in septembru, 
najmanj pa v maju in oktobru. 

V mesecu maju je bila knjižnica zaradi popolne inventure 
zaprta 6 dni.

Skupaj je bila knjižnica v letu 2015 odprta 3.140 ur  
(2014: 3.105 ur; 2013: 2.865 ur). 

ODPRTOST KNJIŽNICE V LETU 2015

65 ur na teden, 
262 ur na mesec ...
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Vse tisto, kar so in niso knjige, s čimer 
vas vabimo v našo družbo, so številne 
prireditve. Teden v knjižnici ima sicer 
predvidljiv ritem: radovedni ponedeljki, 
otroški torki, ustvarjalne srede, literarni 
četrtki, vendar je ob pregledu dogodkov 
teh v resnici veliko več. 

Številke za leto 2015: 11 radovednih ponedeljkov, 
2 akademska večera, 50 otroških torkov, prireditev, 
pravljičnih uric in dejavnosti za otroke, 18 ustvarjalnih 
sred, 28 literarnih četrtkov, 10 sredinih čajank, 32 večjih in 
9 priložnostnih razstav, 7 izobraževanj. 

V okviru mladinskih dejavnosti je potekala mini bralna 
značka, vključili smo se v projekta Branje ne pozna meja in 
Bralnice pod slamnikom, ki je postregel s petimi dogodki. 

Deveti Goriški dnevi knjige, ki jih soustvarjamo z Založbo 
Educa Izobraževanja (glavni koordinator), in Noč knjige so 
prinesli 32 dogodkov, med njimi jih je kar 19 potekalo v 
knjižnici ali z našim sodelovanjem.

PRIJAZNO VABLJENI

Prireditve, dogodki 
in srečanja

V okviru dneva splošnih knjižnic, ki ga obeležujemo 20. 
novembra, smo pripravili 6 dogodkov.

V bralni akciji Primorci beremo je sodelovalo 65 bralcev, ki so 
skupaj prebrali 556 knjig. Projekt je zaključilo 45 sodelujočih. 

V lanskem letu smo se s svojimi dejavnostmi pridružili tudi 
drugim organizatorjem: sodelovali smo na Gregorčičevih 
dnevih, Bevkovih dnevih, pri Fabianijevem letu in 
Toporišičevem letu.

Pet zanimivih knjig po našem izboru, zavitih v lično 
papirnato vrečko: to so naše vrečke presenečenja, ki jih 
pripravljamo v poletnem času. Na voljo so za odrasle in 
mladino; bralci so si jih izposodili kar 310. 

V decembru smo prostor spet odstopili Božičku in bili zbirni 
center za darila v projektu Božiček za en dan, novoletno 
jelko smo okrasili z okraski iz projekta Slovenski okrasek. 
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Redna obiskovalka knjižnice je tudi izšolana 
terapevtska psička Varvi.

Varvi in njena vodnica nas obiskujeta v okviru programa 
R.E.A.D., Beremo s tačkami. Varvi potrpežljivo posluša 
otroke, ki ji berejo knjige po svojem izboru. Svoj mirni 
kotiček imajo v pravljični sobi.

V knjižnici smo s programom začeli jeseni 2013 in ga 
od takrat redno izvajamo. V letu 2015 je Varvi prisluhnila 
branju 59 otrok; vsak od njih je imel na razpolago približno 
pol ure. Srečali so se 31-krat, Varvi pa na vsakem srečanju 
prisluhne dvema. 

Program je ena od dejavnosti, ki jih izvaja Slovensko 
društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke.

BEREMO S TAČKAMI

Psička Varvi 
prisluhne otrokom

Psička Varvi 
foto: Zlatko Gorjan

Projekt Rastem s knjigo vsako leto v 
knjižnico pripelje sedmošolce osnovnih šol 
in dijake prvih letnikov srednjih šol. 

V letu 2015 smo sprejeli 453 učencev sedmih razredov 
in 1016 dijakov prvih letnikov. Obiščejo nas tudi drugi 
osnovnošolci, skupine iz vrtcev, društva, ustanove: takih 
obiskovalcev je bilo lani 668. 

Seštevek? Knjižnico smo na vodenih ogledih predstavili 
2137 obiskovalcem.

OGLEDI KNJIŽNICE

Knjižnico smo predstavili 
2137 obiskovalcem

Osnovnošolci in 
srednješolci ob 
obisku knjižnice 
v okviru projekta 
Rastem s knjigo 
prejmejo knjižni dar.
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Knjižnice pri ustvarjanju novih storitev 
sodelujemo in se povezujemo med seboj 
in tudi širše s sorodnimi ustanovami. Z 
nekaterimi nas veže lokalna geografija, 
Primorska od repa do glave, drugi 
projekti so vseslovenski.

DOBREKNIGE.SI

Dobreknjige.si, slovenske splošne knjižnice priporočamo, je 
portal, ki prinaša opise leposlovnih del v slovenskem jeziku 
in pomaga pri dilemi kaj (iz)brati. 

Razvili smo ga v okviru izvajanja nalog osrednje območne 
knjižnice, v partnerstvu z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja 
Koper. Pri dopolnjevanju njegovih vsebin sodeluje približno 
sto knjižničarjev iz vse Slovenije: ob koncu leta je bilo 
objavljenih že 1240 zapisov. Da je dobro sprejet, potrjujejo 
kliki, ki krepko presegajo milijon.

V tem letu je bil portal deležen kar nekaj posodobitev 
in nadgradenj, med drugimi takih, ki omogočajo lažje 

AKTIVNI NA SPLETU

Povezani lokalno, 
primorsko, vseslovensko

iskanje, sodelovanje v rubriki Berite z nami, lažje povezave 
s katalogi in družbenimi omrežji, prilagoditev vmesnika 
slepim, slabovidnim in osebam z motnjami branja in še 
mnogo drugih podrobnosti, ki olajšajo brskanje.

Zanj smo prejeli nagrado Zveze splošnih knjižnic (glej str. 45).

PRIMORCI.SI

Spletni biografski leksikon z biografijami znanih Primork 
in Primorcev je javno objavljen od februarja 2013. V letu 
2015 se je s skupnimi močmi povečal za 97 vnosov (v 
2014 - 159), vztrajno raste tudi število ogledov. Na zapise 
smo prejeli 1.654.618 klikov, kar je znatno več kot leta  
2014 (659.935).

dLIB

Digitalna knjižnica Slovenije omogoča prost dostop 
do digitaliziranega gradiva. Zanjo skrbi Narodna in 
univerzitetna knjižnica Ljubljana, vsebina pa se gradi iz 
številni virov – vanjo prispeva tudi Goriška knjižnica. 

V letu 2015 je bil to časopis Primorski dnevnik - edini 
dnevni časnik, ki izhaja v okviru slovenske narodne 

skupnosti v Italiji. Osrednjo pozornost namenja življenju in 
delu Slovencev v Tržaški, Goriški in Videmski pokrajini. Na 
dLib-u so dostopni letniki do leta 1955.

Ko se odločamo, kaj bi predali v digitalizacijo in v objavo 
na splet, razmišljamo o domoznanskih vsebinah, o gradivu, 
ki je redko, poškodovano ali težje dostopno, ki bi mu 
nadaljnja raba v fizični obliki škodovala. Pri izbiri naslovov 
se posvetujemo tudi s knjižnicami na našem območju. 
Pomemben vidik so seveda tudi avtorske pravice; če niso 
potekle, jih moramo urediti še pred objavo. 

Kadar gre za periodične publikacije, nam pogosto manjka 
kakšna številka ali letnik. V takih primerih poskušamo najti 
čisto vse številke in si jih v ta namen izposodimo v drugih 
knjižnicah in sorodnih ustanovah.

V preteklih letih smo v celoti ali deloma digitalizirali Goriško 
stražo, Idrijske razglede, Koledar Goriške Mohorjeve 
družbe, Rutarjevo Zgodovino Tolminskega, rokopis Cronaca 
Goriziana, časopis Soča in številne druge naslove.

Z digitalizacijo in optičnim prepoznavanjem postane iskanje 
po besedilu preprostejše, original je manj podvržen rabi 
in poškodbam, dostop do gradiva pa ni omejen z urnikom 
knjižnice.

KAMRA

Spletni portal na slovenski ravni, v katerem sodelujejo 
knjižnice, muzeji, arhivi, šole in druge ustanove, prinaša 
zgodbe in vabi na zanimive dogodke. V letu 2015 smo 
na Goriškem območju vnesli obsežno zgodbo z naslovom 
Zgodovina vinogradništva in vinarstva na naših tleh, ki so jo 
pripravili v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani, in 
povabili na 12 dogodkov.

V zavihku Album Slovenije Kamra omogoča dodajanje 
in pregledovanje starih fotografij in spominov, ki so jih 
prispevali posamezniki – in vabljeni, da svoje dodate tudi vi.
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V letu 2015 je bibliobus vsak mesec obiskal 
82 izposojevališč v 56 krajih: ustavljal se je 
v naseljih, vrtcih, osnovnih šolah, podjetjih, 
ustanovah. Vsak mesec je svoja vrata odprl 
za 64 ur, kar pomeni, da je bil v vsem letu 
odprt 640 ur.

Obiski niso bili namenjeni le izposoji in menjavi knjig: 
redno izvajajo ure pravljic, pripravljajo izbore slikanic glede 
na letne čase, nagradne uganke, predstavitve potujoče 
knjižnice.

Letos so se na povabilo dveh šol odpeljali v zamejstvo: 
obiskali so učence Osnovne šole Otona Župančiča Gorica, 
učence Osnovne šole Josipa Jurčiča v Devinu ter skupino 
otrok iz Otroškega vrtca v Devinu. 

POTUJOČA KNJIŽNICA V LETU 2015

Leto sta zaznamovali 
obletnica in online izposoja

Še ena pomembna potujoča novost v letu 2015: online 
izposoja. Novembra je tudi bibliobus prešel na računalniško 
izposojo »v živo«, kar pomeni, da so podatki o razpoložljivosti 
gradiva potujoče knjižnice v katalogu ažurni, vidni vsak 
trenutek.

Potujočniki so precej pozornosti namenili obletnici, saj je 
minilo 40 let, kar bralce obiskujejo z bibliobusom. Ampak to 
je že druga zgodba, zapisana na strani 41.
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Bilje, Branik, Deskle, Kanal, Prvačina, 
Renče in Solkan. Sedem krajevnih knjižnic 
je v letu 2015 izposodilo 62.594 enot 
gradiva; številka zadnja leta vztrajno raste.
2014: 57.005
2013: 41.461

Izposojene enote gradiva
v krajevnih knjižnicah

KRAJEVNE KNJIŽNICE

7 knjižnic, 
62.594 izposojenih enot

8%

14% 14%
15%

19%

24%

6%

Bilje; 
4.834 
enot

Branik; 
8.657
enot

Deskle; 
8.660 
enot

Kanal; 
3.586
enot

Prvačina; 
9.681
enot

Renče; 
12.091

enot

Solkan; 
15.085

enot

Krajevna knjižnica Bilje je pridobila točko v brezplačnem 
brezžičnem omrežju wlan.novagorica.eu, preko profila na 
Facebooku obveščajo o novostih in dogodkih v knjižnici. 
V sodelovanju s KTD Zarja Bilje so organizirali pravljične 
urice, ki jih redno obiskuje od 9 do 12 otrok.

Knjižnica je imela lani 166 aktivnih članov.

V Krajevni knjižnici Branik so pripravil pet ustvarjalnih 
delavnic, dve sta bili organizirani v sodelovanju z 
Medobčinskim društvom prijateljev mladine za Goriško. 
Pomembna pridobitev je bila klimatska naprava, ki 
bistveno izboljša prostor tako poleti kot pozimi.

Knjižnica je imela lani 167 aktivnih članov.

V Krajevni knjižnici Deskle so organizirali štiri prireditve: 
predstavitev knjige, razstavo starih fotografij, predavanje in 
lutkovno predstavo.

Knjižnica je imela lani 202 aktivna člana.

V Krajevni knjižnici Kanal so se v letu 2015 pripravljali na 
selitev v nove prostore. Priprave se nadajljujejo tudi v letu 
2016. 

V knjižnico je bilo vpisanih 317 članov. 

V Krajevni knjižnici Prvačina so kljub prostorski stiski izvedli 
nekaj delavnic, zastavljali mesečne uganke, redno jih 
obiskujeta tudi skupini otrok iz vrtca.

Knjižnica je imela lani 204 aktivne člane.

Krajevno knjižnico Renče je obiskalo več skupin vrtčevskih 
otrok: prisluhnili so pravljicam in si oči napasli na 
slikanicah.

Knjižnica je imela lani 196 aktivnih članov.

Krajevna knjižnica Solkan je gostila drugošolce, ki so 
prisluhnili pravljici.

Knjižnica je imela lani 290 aktivnih članov.
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V letu 2015 je bilo v Goriški knjižnici 
zaposlenih 43 delavcev: 
3 zaposleni v upravi, 33 strokovnih 
delavcev in 7 tehničnih delavcev. 

Zaposleni opravljajo delo v centralni knjižnici, potujoči 
knjižnici in treh krajevnih knjižnicah, skrbijo za tehnično 
vzdrževanje stavbe (čiščenje, vzdrževalna dela v objektu in 
okolici) in za celoten sistem informacijsko-komunikacijske 
tehnologije v vseh enotah knjižnice.

V času nadomeščanja zaradi daljših odsotnosti se je 
število zaposlenih samo po številu nekoliko povečalo. Ker 
so nekateri zaposleni za krajši delovni čas, je po številu ur 
v knjižnici - preračunano v ekvivalent polne zaposlitve - 
zaposlenih 41 delavcev. V tem letu upokojitev ni bilo.

V programu javnih dela sta bili od 1. marca zaposleni dve 
delavki. 

ZAPOSLENI 

Za nemoteno delovanje 
knjižnice skrbi 43 delavcev
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OBJAVE V MEDIJIH

Bibliografija 
za leto 2015

Vseh zapisov o knjižnici in dogajanju v 
knjižnici je bilo v tiskanih medijih več kot 
štirideset. Izpustili smo spletne objave, 
dodali pa zapise o naših izdajah.

OBJAVE V TISKANIH MEDIJIH

Cukijati, Ana: Pesnikova domoljubnost združuje. Primorske 
novice, 19. jun. 2015, str. 23.

Cukijati, Ana: Raznovrstnost druži. Primorske novice, 18. apr. 
2015, str. 6.

Figelj, Klavdija: Človek svobodnega poklica. Primorske novice, 
10. apr. 2015, str. 26.

Gombač, Andraž: Tone Partljič danes v Novi Gorici o mostovih. 
Primorske novice, 10. sept. 2015, str. 12.

Goriška knjižnica išče slogan. Primorske novice, 26. nov. 
2015, str. 8.

Gregorčič nas povezuje tudi danes. Novi glas, 2. jul. 2015, 
str. 15.

Munih, Katja: Ko les zaživi v nešteto oblikah in podobah. 
Primorski dnevnik, 15. avg. 2015, str. 17.

Munih, Katja: Misli in spisi Maksa Fabianija. Primorski dnevnik, 
4. apr. 2015, str. 14.

Munih, Katja: Poklon Gregorčiču. Primorski dnevnik, 
24. jun. 2015, str. 16.

Munih, Katja: Trojezična pravljica in nočna modrovanja. 
Primorski dnevnik, 22. apr. 2015, str. 15.

Munih, Katja: Ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle. 
Primorski dnevnik, 27. jan. 2015, str. 22.

Munih, Katja: V arhitekturi navdih za oblačila. Primorski 
dnevnik, 3. jul. 2015, str. 14.

Munih, Katja: V Bevkovi knjižnici zbirajo spomine na gradnjo 
mesta. Primorski dnevnik, 12. nov. 2015, str. 14.

Munih, Katja: V Kornu so se otroci kopali. Primorski dnevnik, 
14. nov. 2015, str. 16.

Munih, Katja: Marijo iz Ene žlahtne štorije prepoznajo celo v 
Vidmu. Primorski dnevnik, 25. nov. 2015, str. 16.

Novak, Nace: Spomini na gradnjo mesta. Primorske novice, 
12. nov. 2015, str. 6.

Novak, Nace: Spomini so spet gradili Novo Gorico. Primorske 
novice, 16. nov. 2015, str. 1, 8.

Novak, Nace: Ena žlahtna štorija v Goriški knjižnici. Primorske 
novice, 17. nov. 2015, str. 9.

Ožbot-Klančič, Alenka: Kamor pridejo knjige, je veselje. 
Primorske novice, 16. sep. 2015, str. 8.

Ožbot-Klančič, Alenka: Medvojni Čepovan na fotografijah. 
Primorske novice, 19. jan. 2015, str. 11.

Ožbot-Klančič, Alenka: Spomini na vojne čase. Goriška, 
11. feb. 2015, str. 19.

Pegan, Sara: Brazilsko-slovenski slovar. Goriška, 14. okt. 
2015, str. 16.

Knjiga Toneta Partljiča. Primorski dnevnik, 10. sep. 2015, 
str. 10.

Magajne, Urška: Štiridesetletnica prvega bibliobusa Goriške 
knjižnice, Potujoče novice, 1/2 (2015), str. 22-24.

Magajne, Urška: Knjižnica na kolesih. Goriška, 11. nov. 2015, 
str. 13.

Marussig, Mitja: Obleke z Maksom Fabianijem v mislih. 
Primorske novice, 9. jul. 2015, str. 8.

Marussig, Mitja: Po knjige kmalu v Šempeter? Primorske 
novice, 30. jun. 2015, str. 6.

Mojca Širok v Novi Gorici. Primorski dnevnik, 4. jan. 2015, str. 8.  

Mrgole Jukič, Tjaša: Uvodnik. Potujoče novice, št. 1/2 (2015), 
str. 3-5.

Munih, Katja: Ciril Zlobec bo »boter« nove Bellavitejeve knjige. 
Primorski dnevnik, 28. nov. 2015, str. 17.

Munih, Katja: Čakajo ga tudi otroci Doberdoba in Špetra. 
Primorski dnevnik, 22. sep. 2015, str. 16.

Munih, Katja: Goriški dnevi knjige. Primorski dnevnik, 21. apr. 
2015, str. 24.

Predstavitev knjige Karla Bonuttija. Novi glas, 13. avg. 2015, str. 7.

Razstava unikatnih čipk Milene Kalan. Primorske novice, 
10. nov. 2015, str. 22.

Rupel, Aldo: »Srce mehko, a roka trdna« : Mojca Širok edina 
dopisnica iz Slovenije v Rimu. Primorski dnevnik, 8. jan. 2015, str. 14.

Simon Gregorčič živi v zavesti goriških ljudi. Primorski dnevnik, 
26. jun. 2015, str. 14.

Šabec, Robert: Številne prireditve ob Bevkovih dnevih. Primorski 
dnevnik, 17. sep. 2015, str. 4.

Testen, Urška: Unikatne kreacije iz čipk v knjižnici. Primorske novice, 
19. mar. 2015, str. 6.

Tratnik, Alenka: Knjižnica z barom in kolesi. Goriška, 12. avg. 2015, 
str. 6.

Željan, Katja: Štiridesetletnik, ki se še nikoli ni z nikomer skregal. 
Delo, 18. sep. 2015, str. 19.

Željan, Katja: Začetki? Eno samo močvirje, živo blato in pet hiš. 
Delo, 17. nov. 2015, str. 18.

NAŠE IZDAJE

Magajne, Urška: 40 let - s knjigo na poti. Goriška knjižnica 
Franceta Bevka, 2015 (zgibanka).

S knjigo živimo: Goriška knjižnica v letu 2014. Goriška knjižnica 
Franceta Bevka, 2015. Zbirka Publikacije Goriške knjižnice; 24.

Zgradili smo mesto. Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2015 
(zgibanka).
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Naša sodelavka je preverila v živo. V 
aprilu je za dva tedna odpotovala v 
Helsinke v Helsinki City Library, osrednjo 
finsko splošno knjižnico, ki ima nalogo 
razvijanja in testiranja novih storitev. 
Obenem je obiskala in spoznala še 14 
knjižnic v mestu in bližnji okolici.

Knjižnice so prostor, kjer se ljudje srečujejo in ustvarjajo, 
nudijo pa tudi celo vrsto zanimivih storitev: snemalni 
studio, izposojo koles in močnih torbic za prenašanje knjig, 
možnost najema ali odkupa umetniških del, prostor za 
ustvarjanje in povezovanje ljudi z različnimi znanji, kotičke 
oz. pisarne za samozaposlene, ločene prostore z različnimi 
orodji (od šivalnega stroja do 3D tiskalnika). Knjižne 
police niso prenatrpane, vsaka knjižnica tudi nima vseh 
naslovov, zato pa imajo dobro organizirano (brezplačno) 
medknjižnično izposojo, ki jo izvajajo sami.

ČEZ PLANKE NAD ZAPLANKANOST

Kako delujejo in živijo knjižnice 
v glavnem mestu Finske? 

V Helsinkih gradijo tudi novo knjižnico na zadnji prosti 
parceli v središču mesta. Po predlogih in željah so 
povprašali tudi meščane in njihove predloge zbirali kar tri 
leta, sam projekt pa nastaja že dobrih šest. Slovesno bo 
odprta 6. decembra 2018, na dan neodvisnosti. Dvakrat 
večja bo od naše, v njej bo le okoli 200.000 enot gradiva, a 
veliko prostora za preživljanje časa v knjižnici.

Projekt z naslovom »Knjižničarju v svetu ali čez planke 
nad zaplankanost« so pripravili in prijavili v Zavodu Jara, 
finančno pa ga je omogočil evropski program Ersamus+. 
Udeležilo se ga je osem knjižničarjev iz osmih slovenskih 
splošnih knjižnic. Poleg Finske so obiskali še knjižnice 
na Danskem (Tarnby), Hrvaškem (Zadar) in v Španiji 
(Barcelona). Vtise, izkušnje in spoznanja so sproti beležili na 
blogu in Facebook strani.
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V letu 2015 smo se pridružili 
mladinskemu literarnemu festivalu 
Bralnice pod slamnikom, ki sicer poteka 
od 2011. Namenjen je promoviranju 
branja, predvsem v prostem času, 
poustvarjanju na temo prebranega,  
literaturo pa skuša povezati s strpnostjo 
in medgeneracijskim povezovanjem.

Zvrstilo se je kar nekaj dogodkov, večina v knjižnici, 
eden pa tudi v domu upokojencev: učenci OŠ Kozara so 
za četrtošolce OŠ Solkan uprizorili gledališko predstavo 
Zvezdica zaspanka, na ustvarjalni delavnici so otroci po 
predlogi izdelovali bele golobe, osnovnošolci in srednješolci 
so se srečali s pisateljem Alenom Meškovićem in 
prevajalcem Damijanom Šinigojem ter z njima poklepetali o 
knjigi Ukulele jam, vrtčevski otroci so se v knjižnici srečali 
z Žigo X. Gombačem in razstavili svoje likovne izdelke, 

BRALNICE POD SLAMNIKOM

Branje in ustvarjanje 
povezujeta generacije 

leve vseh vrst in oblik. Tretješolci OŠ Solkan so pripravili 
zgodbo Anton in jo prebrali stanovalcem novogoriškega 
doma upokojencev. Dogodki so v vrtinec branja, ustvarjanja 
in druženja povezali več kot 250 otrok, mladostnikov in 
odraslih in skoraj 30 mentorjev.

Glavni organizator mladinskega literarnega festivala 
Bralnice pod slamnikom je Miš založba.
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Petletke so pri nas čas za popolno 
inventuro. In v letu 2015 smo jo izvedli. 
Knjižnica je bila od 5. do 10. maja zaprta.

Priprave so se začele že mnogo prej: naprej ureditev 
knjižnične zbirke, da je težavnih primerov kar najmanj, 
sodelovanje z Izumom, oprema knjižnih polic, da je lahko 
delo potekalo sistematično, razpored zaposlenih po ekipah 
in lokacijah, priprava tehnične opreme in računalniškega 
okolja. 

Tokrat smo z inventuro odčitali črtne kode na gradivu 
v vseh enotah knjižnice: v centrali enoti, vseh sedmih 
krajevnih knjižnicah in na potujoči knjižnici: vsako knjigo, 
vsak zemljevid, vsako zgoščenko, vsako razglednico, vsako 
revijo. To je kar zalogaj: knjižnica je v letu 2015 skrbela za 
526.544 enot gradiva. 

Po inventuri delo še ni bilo končano: gradivo je manjkalo, 
zato smo ga iskali. Iskali smo tudi tisto, kar ne manjka, 
ampak ostaja: inventurni višek, enote, ki smo jih v preteklih 
letih izločili iz zbirke, pa so vseeno nekako ostale na 

INVENTURA

Pregledali smo 526.544 
enot gradiva 

policah. Česar nismo našli in res pogrešamo, takih enot je 
okoli 3.700, smo v katalogu označili kot izgubljeno in bomo 
postopoma odpisali v letu 2016. 

Zaprto zaradi 
popolne 
inventure.

Ekipi pri delu.

Vsak višinski meter 
je imel svojo številko, 
tudi v skladiščih. 
Samo v centralni 
enoti je bilo teh 
metrov kar 1670.
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Minilo je 40 let odkar se je po 
severnoprimorskih cestah odpravila 
na pot prva »knjižnica na kolesih« oz. 
bibliobus. Obletnico smo obeležili z 
natečajem, razstavami in osrednjo 
prireditvijo. 

Najprej smo še pred poletjem predšolske otroke in učence 
osnovnih šol povabili k sodelovanju na likovnem natečaju 
»Naš bibliobus« in prejeli kar 127 izdelkov. Septembra 
smo na osrednji prireditvi prisluhnili spominom, načrtom 
in glasbi ter podelili priznanja in nagrade zmagovalcem 
likovnega natečaja. Na ogled so bile kar tri razstave: 
pregledna razstava potujoče knjižnice ob 40. obletnici 
prvega bibliobusa, razstava nagrajenih del likovnega 
natečaja po izboru strokovne komisije in knjižničarjev, kot 
kulisa prireditvi pa še razstava preostalih del sodelujočih 
na likovnem natečaju.

40 LET BIBLIOBUSA

Obeležili smo 
jih slovesno

In da ne bo zmede: v letu 2015 smo obeležili 40 let, kar 
potujoča knjižnica za svoje delo uporablja bibliobus; gradivo 
v različne kraje dostavlja desetletje več, ampak to je že 
obletnica v 2016.

Ilustracija 
bibliobusa:
Kristina 
Hoffmann
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V letu 2015 smo začeli s pripravami na 
praznovanje 70-letnice začetka gradnje 
mesta Nova Gorica. Odločili smo se za 
dan zbiranja spominov in obiskovalce 
povabili, da nam pripovedujejo o prvih 
letih nastajanja mesta, o življenju v 
mestu, spominih na otroštvo, šolanje, 
na vse, kar je zabeležil spomin na prvih 
dvajset let našega mesta. Sodelovala sta 
tudi Goriški muzej in Pokrajinski arhiv v 
Novi Gorici. 

Spomine smo zbirali sredi novembra in prejeli pisan 
šopek pripovedi, fotografij in razglednic. Dva dni je pri 
klavirju, kjer so bile naše postaje, veselo brbotalo; vseh 
obiskovalcev nismo niti prešteli, vemo pa, da smo zapisali 
kar 43 zgodb. Prostor, kjer se je dogodek odvijal, smo 

ZGRADILI SMO MESTO

Priprave na 70-letnico začetka 
gradnje mesta Nova Gorica 

pripravili tako, da so se obiskovalci lahko zadržali več časa, 
se družili ali si ogledali predstavitve gradiv, ki jih vse tri 
ustanove hranimo. Mnogi so se oglasili še naknadno, po 
elektronski pošti ali osebno.  

Zdaj zbrane zgodbe in fotografije urejamo in bodo 
objavljene na spletnem portalu Kamra. 

Logotip 
Zgradili smo 
mesto: Jasna 
Vuksanović 

Nebotičnik, ki bo zakril lep razgled

»Kot otrok sem živela v Ajdovščini. V Novo Gorico 
sem večkrat prihajala na obisk k sorodnikom. 
Spomnim se, kako so v začetku šestdesetih let 
pričeli zidati nebotičnik. Sorodniki, ki so živeli v enem 
od nižjih blokov na Kajuhovi ulici, so se pritoževali, 
saj naj bi jim nova, višja stolpnica zakrila lep razgled. 
Po drugi strani pa so bili ponosni na novo visoko 
zgradbo in so mi razlagali, kako imenitna bo Nova 
Gorica, ko bo končno dobila nebotičnik!« (V. T.)

Pogled na 
Novo Gorico 
s Sv. Katarine 
(Kekca) okoli leta 
1962. Gradi se 
nebotičnik!

(arhiv GK)

Zbiranje spominov, 
pripovedi, 

razglednic in 
ostalega gradiva.

 

Pogled na 
Delpinovo ulico, 
ki je imela na 
začetku zelo 
preprosto 
ime: Cesta 5. 
Razglednica je 
bila poslana leta 
1964.
(arhiv GK)
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Nagrada za Dobreknjige.si

Združenje splošnih knjižnic je ob dnevu 
slovenskih splošnih knjižnic podelilo 
nagrade za najboljše projekte. Goriška 
knjižnica je skupaj z Osrednjo knjižnico 
Srečka Vilharja Koper prejela nagrado s 
področja storitev za uporabnike: nagrajen 
je bil portal Dobreknjige.si.

Nagrado smo prejeli v petek, 20. novembra 2015, na 
osrednji prireditvi ob dnevu splošnih knjižnic v Knjižnici 
Mirana Jarca v Novem mestu. Na plaketi so zapisali, da je 
to najboljši projekt slovenskih splošnih knjižnic pri uvedbi 
inovativnih storitev za uporabnike.

Portal Dobreknjige.si sta skupaj vzpostavili Goriška 
knjižnica in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, danes 
pa vsebine prispeva že več kot 40 splošnih knjižnic. Portal 
predlaga kakovostno literaturo v branje in je bil javno 
objavljen v letu 2014, ob dnevu splošnih knjižnic.

PREJELI SMO NAGRADO

Presenečenje na dan 
splošnih knjižnic

foto: Maja Ivanež, 
Knjižnica Mirana 
Jarca Novo mesto
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Konec leta 2015 smo povabili k 
sodelovanju obiskovalce knjižnice. 
Razpisali smo natečaj Knjižnica išče 
slogan in iskali misli o tem, kaj knjižnica 
pomeni ali odzvanja v razmišljanjih ljudi. 

Potekal je od 2. novembra do 20. decembra. Prejeli smo 
78 predlogov: različnih, zanimivih in barvitih sloganov. 

Tik pred koncem leta smo oznanili: izbrali smo slogan 
Goriška knjižnica – V objemu besed, ki ga je predlagala 
Aneja Gregorič. Slogan smo vzeli za svojega in ga vgradili v 
logotip knjižnice. 

Vsi prejeti predlogi so bili predstavljeni na razstavi v 
februarju 2016.

slógan - publ. kratko izražena programska misel; geslo: politični, 

reklamni slogan / uporabljati jezik sloganov 

(SSKJ na www.fran.si)

KNJIŽNICA IŠČE SLOGAN

78 predlogov
V objemu besed - zmagovalec 

Ilustracija: 
Kristina 
Hoffmann

Aneja Gregorič - avtorica 
zmagovalnega slogana pri 
direktorici.

Razstava 

prejetih 

predlogov
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Knjižnica že od vsega začetka svojo 
zbirko bogati z redkimi, dragocenimi, 
starimi in prestižnimi izdajami. Te 
knjige so hranjene na domoznanskem 
oddelku kot del posebnih zbirk, raritet in 
antikvarnega tiska.

Z nakupi v antikvariatih smo v letu 
2015 pridobili štiri zanimive redke 
tiske. Pesnitev Il Monte Santo 
appresso Gorizia izpod peresa 
Francesca Andree Cosanija je 
izšla v Milanu leta 1823, opisuje 
nastanek in zgodovino Svete 
Gore s samostanom. ABC ovvero 
libretto de‘ nomi je šolski učbenik 
s spoštljivo letnico 1794, drobna 
dvojezična knjižica, natisnjena 
v Gorici pri tiskarju Giacomu 
Tommasiniju. 

DRAGOCENO GRADIVO

Del naše zbirke je očem skrit, 
a vseeno dostopen

Maria Theresia und das Land Krain iz leta 
1881 avtorja Petra Radicsa je zapis o 
zgodovini našega področja, Libellus officia 
propria pa so pridige goriškega nadškofa in 
metropolita Jožefa Balanta iz leta 1824.

V dar smo prejeli faksimile z naslovom 
Spominska knjiga ob 25-letnici škofovanja 
leta 1931. Izdana je bila ob 160-letnici 
rojstva dr. Frančiška Borgie Sedeja. Pridobili 
smo štiri prevode domoznanskih avtorjev v 
makedonščino: Bevkovega Kaplana Martina 
Čedermaca, Gregorčičevo Soči, Kosovelove 
Temne bore in pripovedko Zlatorog.

Zbirko je obogatila tudi knjiga Božanski 
Rafael, še zadnja od treh samostojnih 
prestižnih izdaj o renesančnih mojstrih. 
Nakup je bil delno krit z donacijo iz Kanade.

Vse omenjene izdaje seveda niso namenjene 
izposoji na dom, lahko pa si jih ogledate na 
domoznanskem oddelku.

Il Monte Santo 
appresso Gorizia 
iz leta 1823

Libellus officia 
propria iz leta 
1824

ABC ovvero 
libretto de‘ 
nomi iz 1794
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V objemu besed ... 
Goriška knjižnica v letu 2015

Izdala: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Besedila: Breda Seljak, Irena Škvarč
Fotografije: arhiv Goriške knjižnice, Rok Bezeljak
Oblikovanje: GAF LAB, Rok Bezeljak 
Tisk: Tiskarna Radovljica d.o.o.
Število izvodov: 300 izvodov
Zbirka: Publikacije Goriške knjižnice; 25

Nova Gorica, maj 2016
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