
Draga bralka, 
dragi bralec!

Vabljeni k sodelovanju 
v bralni akciji

Goriške knjižnice

12 mesecev = 12 priložnosti 
za dobro branje.

2023

Več informacij:
ODDELEK ZA LEPOSLOVJE

05 33 09 124
manja.pergar@gkfb.si
marusa.mugerli@gkfb.si

ALI STE VEDELI?

•  V splošne knjižnice je včlanjenega približno 
20% celotnega prebivalstva Slovenije.

•  V Goriško knjižnico je včlanjenih približno 
15.000 uporabnikov.

•  Slovenija sodi v sam svetovni vrh izdanih knjig 
glede na število prebivalcev. V zadnjih letih izide 
približno 5.500 različnih knjig letno.

•  Slovenci smo si v času karantene izposodili 
90.000 e-knjig v spletni knjigarni BIBLOS.

•  V letu 2019 je bilo v splošnih knjižnicah opravljenih 
23,4 milijona izposoj gradiva.

•  V zadnjih letih obišče Slovenka oz. Slovenec 
splošno knjižnico približno 20-krat na leto.

•  Roman Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset 
ter mladinska proza Drejček in trije Marsovčki 
Vida Pečjaka in Košarkar naj bo Primoža 
Suhodolčana so najpogosteje izposojene knjige 
slovenskih avtorjev zadnjih petih let.

•  Bralci splošnih knjižnic najpogosteje posegajo po 
leposlovnih knjigah za odrasle, priročnikih, stvarni 
literaturi ter strokovni znanstveni literaturi.

Viri: https://www.knjiznice.si/sistem-splosnih-knjiznic/statistike/

https://krog.sta.si/2759910/spletna-knjiznica-biblos-z-rekordnoizposojo-v-casu-karan
tene

https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/skoraj-polovica-slovenk-inslovencev-pravi-da-n
e-bere-knjig/584933

https://www.dnevnik.si/1042728806

https://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Novice_in_dogodki/Knj
iga_in_bralci_VI_raziskava_lowres.pdf
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Letos se akciji pridružujejo tudi oddelek za 
mladino, oddelek s strokovnim gradivom, 
časopisni oddelek in Mojstrovalnica.

O vseh prireditvah, ustvarjalnih delavnicah 
in drugih dejavnostih, ki se bodo 
navezovale na mesečne teme bralne 
akcije, vas bomo sproti obveščali.

KAJ BOMO BRALI?

Z našim izborom del bomo vsak mesec obeležili 
izbran svetovni dan.

Med branjem knjig domačih in tujih avtorjev si boste 
širili obzorja ter spoznavali svet in sami sebe.

Teme v letu 2023:
JANUAR: Vzgoja in izobraževanje

FEBRUAR: Materinščina

MAREC: Ženske

APRIL: Zemlja

MAJ: Družine

JUNIJ: Glasba

JULIJ: Prebivalstvo

AVGUST: Mladi

SEPTEMBER: Srce

OKTOBER: Živali

NOVEMBER: Otroci

DECEMBER: Solidarnost

    KAKO SODELUJETE?

Obiščite oddelek z leposlovnim gradivom v 
Goriški knjižnici ali eno izmed krajevnih 
knjižnic (Branik, Deskle, Kanal, Miren, 
Solkan, Šempeter), kjer vas bodo vsak 
mesec, čez celo leto, čakale izpostavljene 
knjige na določeno temo.

Izberite knjigo, ki vas pritegne, jo 
preberite, nato pa izpolnite bralno 
znamenje in iz knjige izpišite citat, ki se 
vas je še posebej dotaknil. Izpolnjeno 
bralno znamenje vrnite v knjižnico.

Če želite dokončati bralno akcijo, morate 
do konca leta prebrati vsaj 6 tematsko 
različnih knjig.

Vsem, ki bodo bralno akcijo uspešno 
zaključili, bomo podelili praktične nagrade.

Akciji se lahko pridružite kadarkoli.
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