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POSLOVNO POROČILO 

 

1 PREDSTAVITEV KNJIŽNICE IN NJENE DEJAVNOSTI 
 

1.1 PODATKI O KNJIŽNICI 

Naziv: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 

Skrajšan naziv: Goriška knjižnica 

Naslov: Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica 

Telefon: 05 33 09 100 

Spletna stran: www.gkfb.si  

Elektronski naslov: goriska.knjiznica@gkfb.si  

Ustanovitev: 18. januarja 1949 je bila z odlokom 776/1-49 ustanovljena 

Okrajna študijska knjižnica Gorica s sedežem v Šempetru. 
  

Št. proračunskega uporabnika: 37.311 

Šifra dejavnosti: 91.011 

Davčna številka: SI27962547 

Matična številka: 5052777000 

Številka TRR: 01284-6030373153 

 

1.2 USTANOVITELJI 

Ustanovitelji Goriške knjižnice so opredeljeni v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica 

Franceta Bevka Nova Gorica1. 

Občine ustanoviteljice: 

∙ Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica 

∙ Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo 

∙ Občina Kanal, Trg svobode 23, Kanal 

∙ Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, Miren 

∙ Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici 

Občina pogodbena partnerica: 

∙ Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga 

 

                                                           
1 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 49-

2001/2005, št. 99-4237/2011) 

http://www.gkfb.si/
mailto:goriska.knjiznica@gkfb.si
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1.3 ORGANI KNJIŽNICE 

DIREKTORICA  

Ime in priimek: Irena Škvarč 

Izobrazba: Univerzitetna diplomirana bibliotekarka in profesorica zgodovine 

Imenovanje: 25. april 2018 

Mandat: 5 let 

  

SVET KNJIŽNICE 

Svet knjižnice sestavlja deset članov: 

∙ pet predstavnikov Mestne občine Nova Gorica, 

∙ po en predstavnik občin: Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba, 

∙ predstavnik delavcev zavoda. 

Imenovanje:  15. 2. 2021 

Konstituiranje: 31. 3. 2021 

Mandat: 5 let 

Predsednik: Ana Zavrtanik Ugrin (MONG) 

Člani: Dragana Marošević (MONG) 

Eda Pelicon (MONG) 

Haideja Černe (Občina Šempeter-Vrtojba) 

Ivan Mognozzi (MONG)  

Kristina Hoffmann (Goriška knjižnica Franceta Bevka) 

Marjetka Velušček (Občina Kanal ob Soči)  

Nives Zelenjak (Občina Miren-Kostanjevica) 

Romana Velišček (Občina Brda) 

Tina Krog (MONG) 

  

 

STROKOVNI SVET  

Strokovni svet knjižnice sestavlja šest članov: 

∙ dva člana izvolijo zaposleni delavci v knjižnici, 

∙ po dva člana predlaga Kulturniška zbornica Slovenije in Zveza splošnih knjižnic. 

Imenovanje:  Združenje splošnih knjižnic: 13. 11. 2016 

Kulturniška zbornica Slovenije: 16. 11. 2016 

Konstituiranje: 21. 12. 2016 

Mandat: 5 let 

Predsednik: Artur Lipovž 

Člani: Irena Tul 

Luana Malec 

Magdalena Svetina Terčon 

Maja Vunšek 

Valentina Podgornik - namestnica predsednika strokovnega sveta 
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1.4 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

Najpomembnejši predpisi, ki opredeljujejo delovanje in financiranje knjižnice, so:  

Zakoni in podzakonski predpisi:  

∙ Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 45/1994 in spremembe) 

∙ Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 49-

2001/2005, št. 99-4237/2011) 

∙ Pravilnik o bibliotekarskem izpitu (Ur. list RS, št. 75/16)    

∙ Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Ur. list RS, št. 90/07 ) 

∙ Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Uradni list RS, št. 107/2008 in spremembe) 

∙ Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/2004, 14/2009) 

∙ Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 97/2003, 93/2005) 

∙ Pravilnik o načinu določanja skupin stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več 

občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/2003) 

∙ Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/2003) 

∙ Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003, 70/2008, 

80/2012) 

∙ Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/2003) 

∙ Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/2016) 

∙ Pravilnik o vrstah in naboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (Ur. list RS, št. 90/07) 

∙ Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003) 

∙ Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/1995 in spremembe) 

∙ Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in spremembe) 

∙ Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in spremembe) 

∙ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999 in spremembe) 

∙ Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002 in spremembe) 

∙ Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK, 92/2015) 

∙ Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/2006, 86/2009) 

∙ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002 in spremembe) 

∙ Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 96/2002 in spremembe) 

∙ Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 86/2004 in spremembe) 

∙ Zakon o zavodih (ZZ) (Uradni list RS, št. 12/1991 in spremembe) 

∙ Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/2012 in spremembe)  

 

Drugi dokumenti:  

∙ Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1995) 

∙ Nacionalni program za kulturo 2014–2017 

∙ Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega 

gradiva v splošnih knjižnicah (2012) 

∙ Navodila za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika (2012) 

∙ Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (2013) 

∙ Pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI (2018) 

∙ Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028) (Nacionalni svet za 

knjižnično dejavnost, 2018) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12748
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201675&stevilka=3214
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV8484.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074421
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12749
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797?sop=2016-01-2797
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8482
https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2016/Navodila_domoznansko.pdf
https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2016/Navodila_domoznansko.pdf
https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2015/Navodila%20za%20ugotavljanje%20lastnosti%20kulturnega%20spomenika.pdf
http://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/doc00771320130131141048.pdf
http://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2018/Pridobitev%20dovoljenja%20za%20vzajemno%20katalogizacijo%20v%20sistemu%20COBISS.SI.PDF
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1.5 ORGANIZIRANOST IN DEJAVNOST KNJIŽNICE 

Goriška knjižnica Franceta Bevka je splošna knjižnica, ki deluje na območju Mestne občine Nova Gorica 

ter sosednjih občin Brda, Kanal, 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 ne glede na starost, spol, izobrazbo, politično ali versko prepričanje, narodnost, 

jezik ali socialni status. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim 

potrebam ter razvijanju pismenosti, zato: 

∙ omogoča dostop do knjižničnega gradiva in informacij v knjižničnem informacijskem sistemu in v 

drugih informacijskih sistemih 

∙ zagotavlja dostop do vseh vrst informacij in gradiva, ki so pomembni za lokalno skupnost 

∙ seznanja z dosežki preteklega in sedanjega človekovega delovanja in ustvarjanja ter podpira 

dialog med kulturami 

∙ omogoča dostop do domoznanskega gradiva in informacij 

∙ vključuje se v vseživljenjsko učenje 

∙ utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske dejavnosti 

∙ oblikuje in utrjuje bralne navade ter vzpodbuja prebivalce k uporabi knjižnice 

Skladno z Zakonom o knjižničarstvu (ZKnj-1)2 je Goriška knjižnica osrednja območna knjižnica, ki 

opravlja za širše Goriško območje posebne naloge, določene v zakonu in Pravilniku o osrednjih območnih 

knjižnicah3, ter splošna knjižnica na obmejnem območju, ki zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva 

tudi Slovencem v zamejstvu in pomaga pri razvoju knjižnic slovenske manjšine v Italiji. 

Kot osrednja območna knjižnica za širše Goriško območje opravlja z zakonom določene naloge: 

∙ 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 

∙ usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja 

Pri tem sodeluje z  naslednjimi splošnimi knjižnicami: 

∙ Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 

∙ Lavričeva knjižnica Ajdovščina 

∙ Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 

Kot obmejna knjižnica oz. knjižnica, ki izvaja dejavnosti za podporo razvoju knjižnične dejavnosti 

na obmejnih območjih skrbimo za območje Goriške in Videmske pokrajine v Italiji.  

Goriška knjižnica s svojim delovanjem pokriva področje z 58.477 prebivalci (od tega 31.845 v 

MONG), kot osrednja območna knjižnica Goriškega območja pa območje s 118.525 prebivalci4. 

                                                           
2 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001 in spremembe) 
3 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/2003) 
4 Statistični urad RS: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C4003S.px – podatki na dan 1. 1. 2021. 
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Knjižnica ima 11 organizacijskih enot: 

∙ osrednja knjižnica, 

∙ 9 krajevnih knjižnic: Bilje, Branik, Deskle, Kanal, Miren, Prvačina, Renče, Solkan in 

Šempeter, 

∙ potujoča knjižnica (v letu 2021: 84 postajališč v 59 krajih). 

 

Slika 1     Krajevne knjižnice v posameznih občinah 

 

 

 

Slika 2     Potujoča knjižnica – izposojevališča in obiskani kraji po občinah v letu 2021 
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1.6 FINANCIRANJE 

Sredstva za izvajanje javne službe pridobiva knjižnica na osnovi programa dela in finančnega načrta, 

pripravljenega v skladu z Zakonom o knjižničarstvu5 in Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov 

osrednjih knjižnic6, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic.7 

Zakona o knjižničarstvu v 52. členu določa, da sredstva za izvajanje javne službe knjižnice zagotavlja 

ustanovitelj oziroma soustanovitelji in drugi pogodbeni partnerji na podlagi pogodbe ter na osnovi 

programa dela in finančnega načrta. 

Goriška knjižnica opravlja knjižnično dejavnost kot javno službo za občine ustanoviteljice in Občino Renče 

- Vogrsko, s katero sklene letno pogodbo o zagotavljanju knjižnične dejavnosti na svojem območju. 

53. člen zakona ureja deleže občin pri sofinanciranju splošnih knjižnic: 

➢ Če več občin soustanovi splošno knjižnico ali posamezna občina sklene pogodbo o zagotavljanju 

knjižnične dejavnosti na svojem območju s splošno knjižnico v drugi občini, se finančna obveznost 

za skupne stroške razdeli na te občine premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem 

ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije vsaka občina 

sama. 

➢ Občine zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v dvanajstinah v 

skladu s pravilnikom iz 36. člena tega zakona in glede na število prebivalcev občine. 

➢ Občine zagotavljajo sredstva za materialne stroške in nakup gradiva v skladu s sprejetim 

finančnim načrtom knjižnice. 

➢ Skupni stroški iz prvega odstavka tega člena obsegajo predvsem materialne stroške in stroške 

dela, povezane z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke 

in bibliobusa ter z delovanjem skupnih služb. 

Skupni stroški se skladno z zakonom delijo med občine ustanoviteljice in pogodbene partnerice 

sorazmerno številu njihovih prebivalcev. Razdelitev skupnih stroškov med občine ustanoviteljice je 

razvidna iz finančnega načrta knjižnice. 

Tabela 1:   Število prebivalcev in delež financiranja občin (skupni stroški) v letu 2021 

Občina Število prebivalcev v letu 20218 Delež v % 

Brda 5.639 9,64 

Kanal 5.289 9,04 

Miren-Kostanjevica 5.029 8,60 

Nova Gorica 31.845 54,46 

Renče-Vogrsko 4.383 7,50 

Šempeter-Vrtojba 6.292 10,76 

SKUPAJ 58.477 100 

                                                           
5 Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1),  Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002 - ZUJIK, 92/2015 
6 Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, 
in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03) 
7 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 49/2005 z 
dne 18. 5. 2005) 
8 Statistični urad RS: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C4003S.px – podatki na dan 1. 1. 2021. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0742
https://www.uradni-list.si/1/content?id=56137
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Slika 3     Delež financiranja občin v letu 2021 - skupni stroški 

 

Ministrstvo za kulturo zagotavlja sredstva preko različnih pozivov: 

∙ Neposredni poziv za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, 

∙ Neposredni poziv k predložitvi predloga programa dela in finančnega načrta za izvajanje 

posebnih nalog osrednje območne knjižnice, 

∙ Neposredni poziv k predložitvi predloga programa dejavnosti splošne knjižnice za podporo 

razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih, 

∙ Neposredni poziv k predložitvi predlogov projektov za sofinanciranje nakupa IKT v splošnih 

knjižnicah, 

∙ Neposredni poziv k predložitvi predloga za sofinanciranje nakupa bibliobusa za potrebe splošnih 

knjižnic iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo. 

 

Dejavnost potujoče knjižnice, ki jo izvajamo v Italiji, krijemo preko: 

• Neposrednega poziva k predložitvi predloga programa dejavnosti splošne knjižnice za podporo 

razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih, ki ga vsako leto razpiše Ministrstvo za 

kulturo, 

• Javnega razpisa Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu za finančno podporo avtohtoni 

slovenski narodni skupnosti v zamejstvu. 
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2 OPRAVLJENE NALOGE IN DOSEŽENI CILJI 

Leto 2021 je bilo pravzaprav nadaljevanje leta 2020, ki ga je 

zabeležila epidemija novega koronavirusa SARS-CoV-2 oziroma 

bolezni, ki jo virus povzroča, COVID-19. 

Če smo v letu 2020 z grozo in strahom spremljali dogajanje doma in 

po svetu, smo se v letu 2021 že usmerili v prihodnost. Začeli smo se 

zavedati, da je čas epidemije prinesel zelo velike spremembe. In na 

te spremembe se moramo pripraviti in primerno odzvati. 

Izkazalo se je, da je naša naravnanost k nakupu e-zbirk in ustvarjanju virtualne knjižnice pravilna, saj 

so jo uporabniki prepoznali in uporabljali več kot prejšnja leta. Močno je narasla izposoja e-knjig, ki jih v 

slovenskem jeziku ponuja Biblos, in zvočnih e-knjig v slovenskem jeziku Audibook. 

V knjižnici je bilo sicer manj obiskovalcev, zato pa smo zabeležili zelo veliko naročil gradiva in izposoje 

Vrečk presenečenja. Veliko načrtovanih aktivnosti nismo mogli izpeljati, nekatere dogodke smo preselili 

na splet. 

Uporabnike smo spodbujali k branju, izobraževanju in drugim aktivnostim ter jim pri tem ponujali številne 

možnosti: 

• Spodbujanje branja: 

 Bralne akcije: Primorci beremo, Branje za znanje in sanje (poletni bralni izziv) … 

 Promocija portala Dobreknjige.si (https://www.dobreknjige.si/ ) 

 E-knjige: Biblos in Audibook. Poleti 2020 smo začeli nabavljati avdio knjige Audibook, 

ki omogočajo poslušanje knjig kjerkoli in kadarkoli. 

 Uporaba e-virov Goriške knjižnice 

• Knjiga na dom – uporabnikom, ki so potrebovali knjige in niso mogli priti do njih (zaprtost 

knjižnice, zaprtost občinskih meja, nezmožnost obiska knjižnice zaradi starosti ali bolezni …) smo 

knjige pripeljali na dom ali pa jim jih pošiljali po pošti (plačljiva storitev). 

• Vrečke presenečenja – z njimi smo uporabnikom ponujali po tri knjige po našem izboru, vendar 

enakega literarnega žanra ali področja. Sami so izbrali literarni žanr in/ali starostno stopnjo. V 

letu 2021 smo izposodili 12.110 vrečk presenečenja (2020: 7.283 vrečk). 

• Veliko naših članov prihaja iz Italije in zaradi oteženega 

prehajanja meje smo se povezali z Narodno in študijsko 

knjižnico Trst in Državno posoško knjižnico (Biblioteca 

Statale Isontina) in skupaj organizirali pomoč 

uporabnikom vseh treh knjižnic pri vračanju gradiva.  

• Preko projektov, spletnih in drugih vsebin smo ponujali 

vpogled v različna znanja: razstave, obiski zaključenih 

skupin, Kamra, dLib, Obrazi slovenskih pokrajin, 

Knjižnica semen, Mojstrovalnica …  

https://www.dobreknjige.si/
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• Pripravili smo različna predavanja (Radovedni ponedeljki) ter predstavitve knjig in avtorjev 

(Literarni četrtki, Domoznanski večeri). V času, ko izvedbe v knjižnici niso bile mogoče oz. 

smiselne, smo dogodke preselili na splet. 

• Organizirali smo prve Dneve Goriške knjižnice s 

sloganom Reci NE – nevednosti!. Dnevi Goriške 

knjižnice je nov projekt, v sklopu katerega želimo 

poudariti, kaj vse lahko knjižnica ponudi lokalni skupnosti 

oziroma posamezniku, predvsem pa, da lahko širi 

znanje, ki je prosto dostopno, široko, bogato, raznoliko – 

lahko bi rekli neskončno. Prva izbrana tema je bila 

Astronomija – spoznavali smo prešernost vesolja in 

njegove skrivnosti. 

• Novembra praznujemo slovenske splošne knjižnice in v novembru 2021 smo organizirali Teden 

splošnih knjižnic po vsej Sloveniji pod skupnim sloganom Moja knjižnica praznuje z glavno 

tematiko branje oz. branje z ušesi, torej promoviranje zvočnih knjig. 

V misli na naše uporabnike smo se odločili, da temeljito pregledamo knjižnično zbirko in jo prilagodimo 

potrebam naših uporabnikov. Izločili smo večje število neatraktivnega in zastarelega gradiva ter pripravili 

projekt Usmerjen odpis nefrekventnega gradiva, ki ga bomo izvedli v letu 2022. S tem želimo izločiti 

zastarelo gradivo in gradivo, ki že dalj časa ni bilo izposojeno (po tabeli obsoletnosti) ter tako uporabnikom 

ponuditi le verodostojno in uporabno gradivo. Preglednost knjižnične zbirke je odvisna tudi od postavitve 

gradiva na policah. V letu 2021 smo premaknili skoraj vse poučno gradivo v prvem nadstropju. V letu 

2022 želimo preurediti tudi zbirko v pritličju s postavitvami, ki bodo blizu tudi uporabnikom. Ob tem želimo 

pridobiti prostor za ostale dejavnosti. 

Za prijaznejši dostop do knjižnice smo ob vhodu v knjižnico namestili zunanji RFID knjigomat, ki 

omogoča vračanje gradiva tudi v času, ko je knjižnica zaprta. Prvi uporabniki so ga želeli uporabiti še 

preden je bila montaža zaključena. To je bila dobra popotnica, saj se je izkazalo za velik doprinos, ki ga 

uporabniki zelo radi koristijo. Obenem smo začeli izvajati RFID izposojo tudi v knjižnici in tako pospešili 

postopke izposoje in vračanja. 

Za boljše počutje tako uporabnikov kot tudi zaposlenih smo z velikim angažmajem Mestne občine Nova 

Gorica začeli z menjavo klimatskega sistema. Dela so zaključena v 1. in 2. nadstropju, nedokončano 

ostaja še pritličje. Računamo, da bodo dela zaključna še pred poletjem. 

V sodelovanju z lokalnimi oblastmi smo se lotili prenove nekaterih krajevnih knjižnic: 

• Krajevna knjižnica Renče je pridobila dva dodatna prostora, ki ju je krajevna skupnost prenovila 

skupaj z obstoječimi in zamenjala nekaj dotrajane opreme (knjižnične police). Otvoritev 

prenovljene knjižnice: februar 2022. 

• Krajevna knjižnica Branik: MONG je odkupila stavbo Nove KBM in obnovila prostor v pritličju. 

Otvoritev prenovljene knjižnice: februar 2022. Potrebna je še prenova prostora in menjava 

dotrajane opreme v nadstropju, kjer je trenutno knjižnica, ter notranja povezava med nadstropji.  
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Sodelovanje z lokalnimi ustanovami, šolami in društvi se odraža v številnih skupnih projektih (Igralci 

primorskih gledališč berejo pravljice, Rastem s knjigo, Rastem z e-viri, Tačke pomagačke, Vrtec 

na obisku  …).  

Z lokalnimi društvi in organizacijami smo sodelovali v 

projektu Literarna pokrajina Goriške pri organizaciji 

dogodka Literarnozgodovinski sprehod v počastitev 

100-letnice rojstva Dušana Pirjevca ter literarnih in 

znanstvenih zapuščin Lojzke Bratuž, Pavline Pajk, 

Marijana Breclja in Zorana Božiča, ki je bil organiziran 

kot »poučni sprehod« z namenom, da postane 

tradicionalen. Na tak način želimo krepiti sodelovanje 

Slovencev na obeh straneh meje in se spominjati 

osebnosti, ki so močno zaznamovale našo preteklost. 

Nova Gorica je postala Evropska prestolnica kulture 2025. V pripravi programa smo sodelovale tudi 

kulturne ustanove z našimi načrti in tako pomembno prispevale k raznolikosti programa. Program 

predvideva uporabo odsluženega bibliobusa za potrebe aktivnosti EPK 2025 - seveda v primeru, da v 

tem času pridobimo novega. Skladno s svetovno naravnanostjo je program usmerjen tudi v »zelene 

vsebine« kamor spada tudi Knjižnica semen, ki je del Zelene knjižnice, ki jo načrtujemo v Goriški 

knjižnici. 

Še nekaj poudarkov iz leta 2021: 

• Goriška knjižnica s svojim delovanjem pokriva področje šestih občin, ki imajo skupaj 58.477 

prebivalcev. 27 % prebivalcev je članov Goriške knjižnice, kar pomeni, da smo presegli 

slovensko povprečje, ki je 23 %9.  

• Delovanje knjižnice smo v okviru nalog območnosti in obmejnosti izvajali za celotno Goriško 

območje in tudi del Italije (Goriška in Videmska pokrajina), kjer živijo Slovenci. 

• Med 15.797 aktivnimi člani se jih je v letu 2021 vpisalo 1.114. Skupaj so opravili 233.216 

obiskov knjižnice in si izposodili 720.990 enot gradiva. 

• Pridobili smo 16.709 enot knjižničnega gradiva, odpisali 22.434 enot gradiva. Ob koncu leta 

je tako zbirka obsegala 536.633 enot. Z odpisovanjem gradiva želimo aktualizirati knjižnično 

zbirko, ki je bila leta 2019 na 7. mestu med osrednjimi območnimi knjižnicami. Leti 2020 in 2021 

nista primerljivi. 

 

Slika 4     Obrat knjižnične zbirke v letih 2011–2021 

                                                           
9 https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2019/11/ZSK_e-publikacija_SLO_20191117.pdf  
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https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2019/11/ZSK_e-publikacija_SLO_20191117.pdf
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• V letu 2021 smo zabeležili 182.013 obiskovalcev v osrednji knjižnici. Razhajanja med obiskom, 

zabeleženim v COBISSu in evidentiranjem obiskovalcev pomeni, da veliko uporabnikov prihaja v 

knjižnico ne le zaradi izposoje knjižničnega gradiva. K nam prihajajo, ker se udeležujejo naših 

prireditev in drugih dogodkov ter koristijo prostor za druženje, učenje … in prav to je bila težava 

v letu 2021 – spodbujali smo izposojo gradiva, zadrževanja v knjižnici pa, žal, nismo mogli. 

• V zadnjem času pa našim uporabnikom ponujamo vedno več podatkovnih baz, portalov in drugih 

internetnih dejavnosti, ki pa niso pogojeni z obiskom knjižnice. Te podatke smo prikazali pod 

naslovom virtualni obisk (1.041.371 vpogledov), ki postaja vedno bolj aktualen in vsebuje obisk 

naše spletne strani in facebook profila, portalov, ki smo jih sami (ali v sodelovanju) ustvarili, 

zakupljenih podatkovnih zbirk (z oddaljenim dostopom – kar pomeni, da so dostopni od kjerkoli), 

e-knjižnica Biblos … V letu 2020 in 2021 se je ta obisk močno povečal, saj je bil za marsikoga 

stik s knjigami in različnimi verodostojnimi informacijami. 

• V letu 2021 smo pripravili 187 različnih dogodkov; 28 v spletni izvedbi, 159 v živo – v 

prostorih knjižnice. Spletne dogodke je spremljalo (poklikalo) približno 13.029 gledalcev, 

obiskalo pa približno 2.994 obiskovalcev.  

 

 

Leto 2021 je postalo leto priložnosti. Začeli smo se zavedati, da nam ni vse dano in da moramo 

nekatere aktivnosti, predvsem tiste, ki so postale krhke ali obrabljene, nadomestiti z novimi. Vzeli 

smo si čas za pregled našega dosedanjega delovanja in iskanja izboljšav. Zavedamo se, da je 

sodobna knjižnica predvsem prostor, ki uporabnikom ponuja številne možnosti – izobraževanje, 

zabavo, sprostitev, druženje, izposojo knjig ... 

In tak prostor želimo ustvariti. Kjer se bodo naši uporabniki počutili domače in zaželeno. 

Sodelujemo z lokalnim okoljem in aktivnosti načrtujemo skladno z usmeritvami Evropske 

prestolnice kulture 2025 med katerimi je tudi velik del posvečen »zelenim vsebinam«. In prav 

tu se najdemo – želimo postati ZELENA KNJIŽNICA. 
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3 UPRAVLJANJE KNJIŽNIČNE ZBIRKE 

NAKUP GRADIVA: Sredstva: 
Nakup: 

Povprečna cena: 

• 243.676,27 € 

• 10.867 enot gradiva 
• 19,75 € (2020: 19,58 €, 2019: 19,00 €) 

PRIRAST GRADIVA:   • 16.709 enot gradiva  

ODPIS   • 22.434 enot gradiva 

KNJIŽNIČNA ZBIRKA:  
 

Obseg: 
Vrednost: 

• 536.633 enot gradiva 

• 8.113.656,69 € 
 

NABAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA: Glavni poudarki spremenjenega oz. oteženega postopka nabave 

knjižničnega gradiva v letu 2021, ki je nastal zaradi epidemije COVID-19: 

• Zvišanje skupnih sredstev za nabavo glede na plan in predhodno leto (manjša sredstva občin, 

večja sredstva Ministrstva za kulturo), 

• Pozne odločitve o dodeljenih sredstvih in posledično pozno zastavljanje skladov in nabave, 

• Večji nakup e-knjig v Biblosu, 

• Nakup e-knjig v Audibook. 

 

Slika 5     Sredstva za nakup knjižničnega gradiva – v letih 2010-2021  

PRIRAST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA: Glavnino prirasta knjižničnega gradiva predstavlja nakup. 

Sredstva za nakup prejemamo od občin (sorazmerni delež glede na število prebivalcev) in Ministrstva za 

kulturo. 

Skupna sredstva za nakup gradiva so se glede na leto 2020 povečala dobrih 6 %, kar znaša približno 

14.250 € več. Nasprotno so se sredstva občin za nakup gradiva glede na plan občutno znižala za kar 

dobrih 12 % (22.400 €), kar se je občutno poznalo pri količini izvodov, ki smo jih lahko nabavili predvsem 

za osrednjo knjižnico. MONG je odobril za 17.600 € nižji znesek (- 18 %), občina Renče-Vogrsko za 2.800 
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€ nižji znesek (- 20 %) in občina Kanal za 2.000 € nižji znesek (- 8,8 %). Upoštevati je treba tudi dejstvo, 

da imamo v zadnjih treh letih dve krajevni knjižnici več (Šempeter in Miren) za kateri nabavljamo gradivo. 

Sredstva Ministrstva za kulturo za nakup knjižničnega gradiva so se že drugo leto zapored občutno 

povečala in dosegla najvišjo vrednost v zadnjih devetih letih. V primerjavi s prejšnjim letom so se povečala 

za dobrih 5.400 € (skoraj 9 %), v primerjavi z letom 2019 pa za dobrih 15.600 €, kar je 30 % povečanje. 

20 % skupnega zneska je namenjenega za nabavo e-knjig. Ostalih 80 % je porabljenih za nakup publikacij 

v javnem interesu (subvencije JAK in ARRS), za slovensko izvirno leposlovno klasiko in izvirna slovenska 

strokovna dela, za kakovostno otroško in mladinsko literaturo ter zvočne e-knjige. Žal krajevni knjižnici v 

Renčah in Prvačini dosegata le 47 % pričakovane odprtosti skladno z določbami Uredbe o minimalnem 

obsegu obratovalnega časa10, zato jima delež sredstev ne pripada.  

Iz sredstev, ki jih Ministrstvo za kulturo namenja za Slovence v zamejstvu, je bilo 1.000 € namenjenih za 

nakup otroškega in mladinskega gradiva za potujočo knjižnico, ki obiskuje slovenske šole v Doberdobu, 

Špetru in Bračanu. S Slovensko knjižnico Damira Feigla v Gorici smo se dogovorili glede ostalega nakupa 

gradiva in porabe sredstev po posameznih slovenskih knjižnicah. 

Prijavili smo se tudi na razpis Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pridobili smo 1.050 € za 

nakup gradiva za potujočo knjižnico. 

Tabela 2:   Prirast gradiva po enotah v letih 2019 - 2021 

lokacija nakup zamena dar obvezni izvod stari fond lastne izdaje SKUPAJ 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Osrednja 
knjižnica 

7.091 5.711 5.669 0 0 0 1.505 1672 2.005 2.211 2067 2.108 3 33 142 13 7 1 10.823 9490 9.925 
1,05 

Potujoča 
knjižnica 

1.800 1.549 1.523 0 0 0 143 92 53 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1.947 1.642 1.576 
0,96 

Bilje 360 284 314 0 0 0 97 172 39 0 0 0 0 0 0 2 1 0 459 457 353 0,77 

Branik 357 307 297 0 0 0 51 75 18 0 0 0 0 0 0 2 1 0 410 383 315 0,82 

Deskle 349 317 387 0 0 0 76 282 322 0 0 0 0 0 0 2 1 0 427 600 709 1,18 

Kanal 434 324 383 0 0 0 179 170 36 0 0 0 0 0 0 2 1 0 615 495 419 0,85 

Miren  278 397 491 0 0 0 5.353 1235 494 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5.633 1.633 985 0,60 

Prvačina 357 294 319 0 0 0 50 67 17 0 0 0 0 0 0 2 1 0 409 362 336 0,93 

Renče 337 289 322 0 0 0 50 27 19 0 0 0 0 0 0 2 1 0 389 317 341 1,08 

Solkan 323 279 301 0 0 0 120 139 60 0 0 0 0 0 0 2 1 0 445 419 361 0,86 

Šempeter  738 648 861 0 0 0 3.036 787 528 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3.776 1.436 1389 0,97 

Skupaj 12.424 10.399 10.867 0 0 0 10.660 4.718 3.591 2.211 2.067 2.108 3 33 142 35 17 1 25.333 17.234 16.709 0,97 

Indeks 
2021/20 

1,05 0 0,76 1,02 4,30 0,06 0,97 
 

 

                                                           
10 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-1129


GORIŠKA KNJIŽNICA  LETNO POROČILO 2021 

 

22 | 
 

 

Slika 6     Pridobivanje knjižničnega gradiva v letih 2012-2021 

KNJIŽNIČNA ZBIRKA: Upravljanje knjižnične zbirke je ena bistvenih aktivnosti knjižnice, saj želimo z 

njenim učinkovitim upravljanjem oblikovati takšno zbirko, ki bo odgovarjala na potrebe prebivalcev, torej 

mora biti knjižnična zbirka dovolj obsežna, pestra, odzivati se mora na spremembe v okolju, biti pa mora 

tudi aktualna. Upravljanje knjižnične zbirke je sistematična aktivnost, ki zajema načrtovanje, zgradbo, rast, 

vrednotenje in uporabo knjižnične zbirke v daljšem časovnem obdobju.  

V letu 2021 smo veliko pozornosti namenili urejanju knjižnične zbirke. Odpisovali smo nefrekventno in 

zastarelo gradivo ter uredili zbirko KK Renče. 

Tabela 3:   Knjižnična zbirka v letih 2014–2021  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 
2021/20 

Skupaj 
prirast 

18.120 17.213 15.787 15.366 17.598 25.333 17.234 16.709 0,97 

• Od tega 
nakup 

12.475 11.153 11.372 11.606 11.997 12.424 10.399 10.867 1,05 

Sredstva za 
nakup gradiva 
(v €) 

232.190,19 246.129,79 238.759,14 240.902,74 248.850,98 253.234,35 229.425,72 243.676,27 1,06 

Povprečna 
cena  

18,61  € 20,25 € 21,00 € 20,50 € 18,95     

Odpis  11.686 9.552 11.803 8.835 12.752 15.133 26.981 22.434 0,83 

Obseg zbirke 518.883 526.544 530.528 537.059 541.905 552.105 542.358 536.633 0,99 

Vrednost 
zbirke (v €) 

6.891.814,01 7.123.701,15 7.317.956,36 7.503.934,02 7.688.764,65 7.981.703,72 8.041.637,14 8.113.656,69 1,01 
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Slika 7     Obseg knjižnične zbirke ter pridobivanje in odpis knjižničnega gradiva – po letih 2011-2021 

 

3.1 E-KNJIGE 
 

3.1.1 BIBLOS 

NAKUP: Ministrstvo za kulturo je - za 

izboljšanje dostopnosti do digitalnih 

leposlovnih in strokovnih vsebin v 

slovenskem jeziku in v povezavi s promocijo 

branja ter prizadevanji za dvig bralne 

pismenosti - za dostop do e-knjig v 

slovenskem jeziku v letu 2021 namenilo 20 

% skupnih sredstev, ki smo jih porabili za nakup novih licenc e-knjig, uporabnino in DRM zaščito znotraj 

servisa Biblos.  

➢ V letu 2021 smo za Biblos skupno porabili 13.250,97 € (2.615,06 € več kot leta 2020). 

➢ Nakupili smo 356 licenc za 5.917,44 € (povprečno 16,62 € na licenco, leta 2020 pa 376 licenc 

za 14,25 € na licenco). 

➢ Za uporabnino smo porabili 6.365,28 € (kar 2.288,28 € ali dobrih 56 % več kot v letu 2020). Od 

leta 2021 se uporabnino zaračunava na nov način, po 17,88 € na novo nabavljeno licenco.  

➢ Za 6.455 DRM zaščit smo porabili 968,25 € (leta 2020 smo za 8.017 DRM zaščit porabili 

1.202,55 €). 

➢ Nakup e-knjig v Biblosu je v celoti financiralo Ministrstvo za kulturo. 
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Če upoštevamo vse stroške, je povprečna cena na e-knjigo znašala kar 37,22 € (leta 2020 28,29 €), kar 

je skoraj za tretjino več kot v letu 2020. V primerjavi s fizično knjigo za licenco porabimo skoraj dvojni 

znesek. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da fizično gradivo z nakupom pride v trajno last knjižnice, z 

nakupom licence za e-knjigo pa zakupimo le 52 izposoj. Če želimo naslov e-knjige še vedno ponujati 

našim uporabnikom, moramo zakupiti novih 52 izposoj. 

Tabela 4:   Nakup in izposoja e-knjig Biblos v letih 2013–2021 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Ponudba 
Biblosa 

520 971 1.402 1.854 2.199 2.866 3.299 4.003 4.695 
1,17 

Nakup GK 3 254 259 282 340 260 338 376 356 0,95 

Skupaj – 
zbirka GK 

 446 701 983 1.322 1.584 1.913 2.276 2.600 
1,14 

Izposoja v GK 230 393 843 1.357 1.451 2.534 2.828 8.377 6.743 0,80 

Skupni strošek 
GK 

1.817,97 € 3.801,18 € 4.817,49 € 6.160,18 € 6.654,58 € 6.535,18 € 9.267,30 € 
10.635,91 

€ 
13.250,97 

€ 1,25 

Od tega: 

 Licence 

 DRM zaščita 

 Članarina  

 
17,97 € 
0,00 € 

1.800,00 € 

 
2.396,96 € 

62,22 € 
1.342,00 € 

 
2.092,55 € 
142,94 € 

2.582,00 € 

 
3.327,70 € 
233,88 € 

2.598,60 € 

 
3.803,80 € 
252,18 € 

2.598,60 € 

 
3.582,43 
354,15 

2.598,60 

 
4.761,15 € 
407,55 € 

4.098,60 € 

 
5.356,36 € 
1.202,55 € 
4.077,00 € 

 
5.917,44 €  
968,25 € 

6.365,28 € 

 
1,10 
0,81 
1,56 

Povprečna 
cena na 
licenco (e-
knjigo) 

5,99 € 8,56 € 8,08 € 11,80 € 11,19 € 13,78 14,08 € 14,25 € 16,62 € 1,17 

Povprečna cena 
na licenco 
(upoštevajoč 
vse stroške) 

 14,97 € 18,60 € 21,84 € 19,57 € 25,57 € 27,42 € 28,29 € 37,22 € 1,32 

 

OBSEG ZBIRKE: Koncem leta 2021 smo nudili dostop do 2.600 e-knjig (55 % vseh dostopnih v Biblosu). 

Vseh ponujenih e-knjig v Biblosu je bilo 4.695.  

V letu 2021 je Biblos dodal v svojo ponudbo 682 novih e-knjig (v letu 2020 za 778 e-knjig). Osnovni paket 

ponudbe 190 e-knjig v letu 2014, se je v vseh sedmih letih povečal zgolj za 51 e-knjig, tako da je do konca 

leta 2021 ponujal 241 e-knjig. V osnovni paket je bilo v zadnjem letu dodanih 11 e-knjig.  

Sprva je bil portal Biblos zasnovan za izposojo in prodajo slovenskih e-knjig, v zadnjih letih pa se povečuje 

ponudba tujih, predvsem hrvaških e-knjig. Naša knjižnica se praviloma osredotoča na nakup slovenskih 

e-knjig, saj mora zaradi omejenih sredstev še med temi opraviti temeljit izbor. Tudi namen oz. cilj 

sofinanciranja Ministrstva za kulturo je zagotavljanje dostopnosti e-knjig v slovenskem jeziku. 

 
Slika 8     Število e-knjig v Biblosu, ki jih ponuja Goriška knjižnica v letih 2013–2021 

520 444 701 983
1.322 1.584 1.913

2.276 2.600

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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IZPOSOJA: Leta 2021 je bila izposoja nekoliko nižja kot v izjemnem prvem »koronskem« letu 2020, a še 

vedno ostaja na mnogo višji ravni kot pred novimi razmerami v zvezi z epidemijo. 

Leta 2021 je bilo izposojenih 6.743 e-knjig (8.377 leta 2020 in 2.828 leta 2019). Najvišje dnevno število 

trenutno izposojenih e-knjig smo evidentirali v začetku januarja, med poletnimi počitnicami in ostalimi 

dopustniškimi obdobji. 

 
Slika 9     Obseg zbirke in število izposojenih e-knjig v Biblosu v letih 2013–2021 

NAJBOLJ IZPOSOJANE E-KNJIGE: Zaradi velikega povpraševanja po posameznih naslovih e-knjig, ki 

so si jih uporabniki že izposodili 52-krat, smo morali dokupiti kar 39 dodatnih licenc. Na lestvici najbolj 

branih e-knjig uporabnikov naše knjižnice v letu 2021 na prvih desetih mestih kraljujejo: 

• Kurji pastir - Feri Lainšček (74 izposoj) 

• Dolina rož - Tadej Golob (56 izposoj) 

• Devica, kraljica, vdova, prasica - Erica Johnson Debeljak (55 izposoj) 

• Leninov park - Tadej Golob (52 izposoj) 

• Hčerka - Michelle Frances (44 izposoj) 

• Pogodba - Mojca Širok (36 izposoj) 

• Belo se pere na devetdeset - Bronja Žakelj (35 izposoj) 

• Druga žena - Alenka Kesar (35 izposoj) 

• Matilda - Roald Dahl (35 izposoj) 

• Žena ima vedno prav - Kamenko Kesar (33 izposoj) 

E-BRALNIKI in PROMOCIJA: Nove nakupe e-knjig smo mesečno oglaševali na naši spletni strani, kjer 

smo tudi ponujali deset e-bralnikov InkBook za izposojo. 

Uporabniški vmesnik Biblos omogoča izbor šestih naslovov e-knjig. Ob vsaki novi nabavi izpostavimo 

šest priporočenih naslovov za branje in jih objavimo na vstopni strani Biblosa. 

Vpliv uporabnikov na nabavo e-knjig v Biblosu dobro deluje. Klik na nenabavljeno e-knjigo se zabeleži in 

ga ob nabavi upoštevamo, kar je zelo dobrodošla informacija. Redno dokupujemo naslove, po katerih je 

večje povpraševanje in je po izkoriščenju 52 izposoj potreben ponoven nakup licence. 
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3.1.2 AUDIBOOK 

Goriška knjižnica je sredi julija 2020 uvedla novost v svojo ponudbo 

– izposojo zvočnih e-knjig v slovenskem jeziku. Člani knjižnice si 

jih lahko brezplačno izposodijo preko mobilne aplikacije Audibook. 

V začetku leta smo nabavili 100 novih naslovov v t. i. letnem 

paketu. Med letom smo dokupili še dodatne naslove - licence. 

Zbirko smo v maju povečali za 25, v oktobru pa za 23 novih 

naslovov. Vsak naslov oz. licenca omogoča 52 izposoj. Po porabi 

izposoj je potrebno licenco ponovno kupiti, če želimo konkretni naslov še nadalje ponujati v izposojo. 

Na razpolago so zanimivi naslovi za vse starostne kategorije: za otroke, mladino in odrasle. Izbirati je 

mogoče med različnimi žanri – od leposlovja do strokovnih vsebin slovenskih in tujih avtorjev v 

slovenskem jeziku. Med zvočnimi e-knjigami so tudi naslovi za domače branje. 

DELOVANJE: Na mobilni telefon ali tablico si naložimo aplikacijo Audibook, registriramo se s Facebook 

profilom ali naslovom e-pošte ter dodamo številko svoje knjižnične izkaznice in geslo. Pred izposojo 

izbrane zvočne e-knjige lahko preberemo opis vsebine in poslušamo kratek odlomek. Po izposoji si 

zvočno e-knjigo prenesemo na svoj mobilni telefon in pričnemo s poslušanjem. Natančnejša navodila za 

prijavo so na spletni strani Goriške knjižnice ali Audibooka. 

Hkrati si lahko izposodimo pet zvočnih e-knjig za 14 dni, lahko jih tudi predhodno vrnemo. Zamudnine ni, 

saj dostop do naložene zvočne e-knjige po dveh tednih samodejno ugasne. 

AUDIBOOK in COBISS+: Zvočne e-knjige, ki jih ponuja Goriška knjižnica, lahko poiščemo v katalogu 

COBISS+ s ključno besedo Audibook. Od junija dalje je izposoja možna tudi direktno iz Cobiss+ ali preko 

mobilne aplikacije. 

AUDIBOOK V ŠTEVILKAH: 

• Leta 2021 smo za Audibook skupno porabili 3.001,62 € (2020: 1.128,62 €). 

• Letna uporabnina je znašala 1.154,48 €. Leta 2020 je za pet mesecev znašala 481,03 €. 

• 100 licenc v začetnem paketu je znašalo 924,06 € (2020: 499,76 €), dodatno kupljenih 48 licenc 

pa 913,08 €. V letu 2020 smo dokupili 13 licenc v vrednosti 147,83 €. 

• Skupno smo za 148 licenc porabili 1.847,13 € (12,48 € na licenco). V letu 2020 smo za skupno 

113 licenc porabili 647,59 € (5,73 € na licenco). 

• Če pri stroških upoštevamo še uporabnino, znaša strošek na licenco 20,28 €, kar približno ustreza 

povprečnemu znesku, ki ga porabimo za nakup fizične knjige. Prejšnje leto je bil ta znesek le 9,99 

€, tako da se je v povprečju cena zvočne e-knjige podvojila. 

• Koncem leta 2021 smo ponujali 261 različnih naslovov zvočnih e-knjig. 

• Nakup zvočnih e-knjig so financirale občine (50,83 %) in Ministrstvo za kulturo (49,17 %). 

IZPOSOJA: V letu 2021 si je 147 članov Goriške knjižnice (prejšnje leto 84) izposodilo 245 zvočnih e-

knjig (prejšnje leto 112). Izposoja se je več kot podvojila. Poznavanje Audibooka se počasi širi. Prav pride 

v času, ko uporabniki knjižnice prilagajajo obisk glede na trenutne epidemiološke razmere. Ustrezen 

odgovor se ponuja prav v uporabi knjižničnih storitev na daljavo.  
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PROMOCIJA: Za novo storitev Audibooka smo v januarju pripravili prispevek z naslovom Knjigo lahko 

tudi poslušamo in ga objavili v mesečniku Goriška. Storitev smo oglaševali na naši spletni strani v začetku 

leta ob nakupu letnega paketa in v juniju ter oktobru ob nakupu novih naslovov. Pridobili smo tudi knjižne 

kazalke, ki smo jih razdeljevali uporabnikom naše knjižnice, še posebej na bibliobusu. 

Teden splošnih knjižnic v novembru je potekal pod sloganom Beremo z ušesi. »Radovedna knjižničarka« 

je v filmčku, objavljenem na naši Facebook strani, poizvedovala, če in koliko naši uporabniki poznajo 

zvočne e-knjige. 

 

3.2 DOMOZNANSKO IN DRUGO DRAGOCENO GRADIVO 

DOMOZNANSKO GRADIVO: Za pridobivanje domoznanskega gradiva delno skrbita tudi zaposleni na 

oddelku, predvsem ko gre za nakup iz ponudbe antikvariatov, nakup razglednic in nakup v knjigarnah v 

Gorici (Italija): 

∙ Pregledovanje prodajnih katalogov, ki sta jih izdala dva slovenska antikvariata, in sodelovanje s 

predlogi za pridobitev gradiva.  

∙ Obisk Katoliške knjigarne v Gorici (Italiji), pregled in predlog nakupa domoznanskega gradiva, ki 

je izšlo v Italiji.  

∙ Izbor in večji nakup razglednic. 

∙ Redno pregledovanje ponudb, ki jih knjižnica prejme od posameznikov po e-pošti. Jeseni smo 

prejeli obsežen seznam gradiva iz zasebne knjižnice, s katerega sta izbrali gradivo za 

domoznansko zbirko. Prav tako sta čez leto pregledovali večje število darov Narodne in študijske 

knjižnice (Trst) in župnišča v Stomažu. Darove iz NŠK je zaposlena tudi smiselno ponudila drugim 

knjižnicam in ustanovam na območju.  

DRUGO DRAGOCENO GRADIVO: V letu 2021 smo pridobili precej starega, redkega in dragocenega 

gradiva, ki smo ga nabavili v antikvariatih, na dražbah in v redni prodaji. 

➢ REDKEJŠE GRADIVO 

GREGORČIČ, Simon, 1844-1906 

    Oljki / Simon Gregorčič ; [ilustriral Gvido Birolla ; uvodno besedo napisal Joža Lovrenčič]. - Ljubljana : Slovenska socialna 

pomoč za Primorje, 1944 (v Ljubljani : J. Blasnika nasl.) 

Glede na Cobiss+ je nima nobena druga knjižnica v Sloveniji. 

BOMBIG, Enrico 

    Zemljevid poknežene grofije Goriško-Gradiščanske s Trstom in okolico [Kartografsko gradivo] / narisal Enrico Bombig ; 

slovensko izdajo priredila in založila knjigarna "Goriške tiskarne" A. Gabršček v Gorici. - 1:75.000. - Gorica : A. Gabršček, 

1905. - 1 zvd : barve ; 89 x 128 cm 

Redek in zelo dobro ohranjen zemljevid (tudi delno strokovno restavriran) na dveh listih. V Sloveniji naj bi 

ga hranil le še NUK. Sicer naj bi se po dostopnih informacijah nahajal tudi v Trstu in nekje v Ameriki. 

   PRVI zavezniški sestanek v okupirani Evropi. - [S.l.] : Izdal Propagandni odsek pri Pokrajinskem odboru OF za 

Slovensko Primorje, [maj 1944] ([S.l.] : Tehnika Slavnik)  

Za našo knjižnico pomembna pridobitev, saj imamo v zbirki že podoben tisk Tehnike “Matajur”, “Špik” in 

“Nanos”. Manjkala nam je samo še ta – Tehnika “Slavnik”. 
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➢ DRAGOCENEJŠE GRADIVO 

AHAČIČ, Kozma 

    Stati inu obstati : prvih petdeset slovenskih knjig / Kozma Ahačič. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 

Temeljna in izjemno pomembna bibliofilska izdaja knjige o dragoceni kulturni zapuščini glede 

oblikovanja slovenskega knjižnega jezika, književnosti in kulture. V njej je prvič predstavljenih vseh prvih 

50 slovenskih knjig. 

TISOČ in ena noč / prevod iz arabskega jezika Mohsen Alhady in Margit P. Alhady. - 1. natis 1. izd. - Ljubljana : "Maks 

Viktor", 2021-    . - Zv. <1->  

Prvi del integralnega prevoda iz arabskega jezika v omejeni nakladi 149 izvodov. Prvi necenzurirani 

prevod iz izvirnika smo Slovenci prejeli kot četrti narod v svetovnem merilu (za Angleži, Nemci in Rusi). V 

naslednjih letih pričakujemo še drugi in tretji del. 

➢ BEVK IN KOSOVEL 

BEVK, France 

    Knjiga o Titu / France Bevk ; [prevela Emilija Jurišić ; predgovor Jovan Veselinov]. Pinki je video Tita / Jovan Popović. - 

Beograd : Prosveta, 1974 (Beograd : "Radiša Timotić"). - (Biblioteka Prosveta ; 38) 

 

BEVK, France 

    Knjiga o Titu / France Bevk ; [preveo i priredio Muris Idrizović]. - Sarajevo : Svjetlost, 1989. - (Mladi dani. Lektira) 

 

KOSOVEL, Srečko 

    V malém plášti slov / Srečko Kosovel ; [přeložili Vilém Závada a Oton Berkopec ; úvod napsal Vilém Závada ; poznámku o 

autorovi Oton Berkopec]. - 1. vyd. - Praha : Odeon, 1974 

Čeprav smo menili, da imamo skoraj vsa dela, ki jih je izdal France Bevk, nas še vedno katero preseneti. 

Pridobili smo dve knjigi v cirilici, ki jih še nismo imeli v naši zbirki. Tudi Kosovel v češčini je novost za našo 

knjižno zbirko. 

➢ izbor STAREJŠEGA DOMOZNANSKEGA GRADIVA  

TRI obravnave pred goriškimi porotniki v mesecu aprilu l. 1893, namreč: I. nemški profesor Babsch proti "Novi Soči", II. 

Šest slovenskih Podgorcev pred porotniki, III. Zdravnik Braun poti bivšemu uredniku "Rinnovamenta". - V Gorici : Uredništvo 

"Soče", 1893 (v Gorici : A. M. Obizzi).   

 

MOČNIK, Franc, 1814-1892 

    Peta računica za jedno-, dvo- in trirazredne ljudske šole / spisal Franjo Močnik. - 3. izd. - Na Dunaji : V ces. kralj. zalogi 

šolskih bukev, 1884 

 

MOČNIK, Franc, 1814-1892 

    Tretja računica za občne ljudske šole / spisal Franjo Močnik. - 12. izd. - Na Dunaji : V cesarski kraljevski zalogi šolskih 

knjig, 1888 

 

FILLI, J. L. 

    Wem sollen Triest, Istrien, Görz, Krain, u. s. w. gehören? : eine Replik auf die Schrift Libero Liberi's der diese Länder für 

Italien beansprucht / von J. L. Filli. - Fiume : Tipo-Lithographischen Anstalt, 1876 

• Serijska publikacija: 

V poslednji juriš : tekmovalni vestnik IX. korpusa NOV in POJ / izdaja tedensko tekmovalna komisija pri štabu IX. Korpusa 

jugoslovanske armade. - 2 štev. (št. 1, 23. 2. 1945, [2] str. ; št 4., 23. 3. 1945, [2] str.)          

Vestnik je v zadnjem letu 2. svet. vojne izšel v 5 številkah. Služil je predvsem propagandnim in motivacijskim namenom. Moto 

št. 1 je »Naprej z rdečo armado, moto št. 4 pa »Kujmo enotnost fronte in zaledja«. Podatki po Bibliografija NOOR-a, št. 4161 
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• Grafični listi: 

  ŠANTEL, Saša (1883-1945): Slovenski skladatelji I. : 18 izv. lesorezov izrezal Saša Šantel. - Ljubljana : Kolegij jugoslovanskih 

umetnikov-grafikov, 1922. - 1 mapa, [4] str., 6 barv. slik. pril. (signiranih) 

Oštevilčena bibliofilska izdaja, št. 65/130.  

Vsebina prve mape (izšla samo prva mapa): Matej Hubad, p. Hugolin Sattner, Emil Adamič, Oskar Dev, Viktor Parma in Marij 

Kogoj. Iz spremne besede: »Zbirka Slovenski skladatelji izide kot prva zbirka te vrste v naši kraljevini v treh mapah ter se 

natisne samo v 130 numeriranih eksemplarjih. Po natisu se plošče uničijo, da bo očuvana zbiralna vrednost teh listov. S tem 

bode vstreženo predvsem ljubiteljem grafične umetnosti, ker si nabavijo z nakupom teh treh map originalna umetniška dela 

trajne in rastoče vrednosti…« 

➢ GRADIVO ZA RANLJIVE SKUPINE UPORABNIKOV 

• Pri Združenju gluhoslepih Dlan smo nabavili knjige: 

Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi in Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto – 1. in 2. del. 

Z obveznim izvodom smo prejeli še 2. del knjige Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi. 

• Z obveznim izvodom smo prejeli tri knjige Aksinije Kermauner s priredbo v slovenski znakovni jezik:  

David – misija mogoče, David – misija Beethoven in Vse je v naših rokah. 

• Iz Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne smo v dar prejeli 6 zvočnih knjig oz. CD-jev: 

Brez slepomišenja / Stane Padežnik, Misliš resno? / Sonja Pungertnik in Sončnica / Vinko Moderndorfer. 

 

3.3 ODPIS KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

Knjižnično gradivo izločamo v skladu z Navodilom za izločanje in odpis knjižničnega gradiva11, ki določa 

kriterije za izločanje in odpis: 

∙ poškodovano in umazano gradivo ter drugo gradivo v slabem stanju, 

∙ odvečni izvodi, 

∙ nepopolno gradivo, 

∙ gradivo, ki je dostopno tudi v drugih knjižnicah, 

∙ zastarelo gradivo, 

∙ starejše izdaje gradiva, ki jih lahko nadomestimo z novejšimi, 

∙ pogrešano gradivo. 

Odpis knjižničnega gradiva poteka kontinuirano. Od leta 2020 sistematično pregledujemo zbirko in 

izločamo zastarelo in nefrekventno gradivo. Pri tem smo spodbujali k pregledovanju zbirk tudi vse 

krajevne in potujočo knjižnico. V letu 2021 smo temeljito pregledali zbirko v KK Renče in jo z odpisom 

večjega števila zastarelega in nefrekventnega gradiva aktualizirali.  

Odpis knjižničnega gradiva v Goriški knjižnici poteka na dva načina: 

∙ računalniško (odpis enot vnešenih v Cobiss) in 

∙ neračunalniško oz. ročno (odpis enot, ki niso bile obdelane v Cobiss sistemu). 

                                                           

∙ 11 Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (2013) 

http://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/doc00771320130131141048.pdf
http://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/doc00771320130131141048.pdf
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Skupno (računalniško in neračunalniško) je bilo v letu 2021 v Goriški knjižnici odpisano 22.434 enot 

gradiva. Za povečan odpis smo se odločili, ker želimo knjižnično zbirko aktualizirati in tako uporabnikom 

ponujati gradivo, ki je zanimivo in uporabno. Posledično je knjižnična zbirka preglednejša in knjižne police 

rahlo sproščene. 

V letu 2021 smo začeli projekt Usmerjen odpis nefrekventnega gradiva s katerim želimo pregledati 

gradivo, ki po tabeli obsoletnosti gradiva iz Priročnika za izločanje in odpis knjižničnega gradiva ne sodi 

več v knjižnično zbirko. 

Ročni odpis predstavlja odpis gradiva, ki še ni bilo računalniško obdelano. V osrednji knjižnici imamo še 

vedno približno 10.000 enot, ki jih pregledujemo in bodisi vključimo v zbirko (računalniško obdelamo) ali 

pa odpišemo kot ročni odpis. 

Tabela 5:   Odpis gradiva po lokacijah glede na vrsto odpisa v letih 2013–2021 – računalniški in ročni 

odpis ter skupaj 

 Ročni odpis Računalniški odpis Odpis - SKUPAJ 
Indeks 

2021/20 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Osrednja 

knjižnica 
1.077 2.934 2.231 11.539 15.438 14.594 8.192 9.063 8.141 10.331 6.930 7.433 12.616 18.372 16.825 

0,92 

Potujoča 

knjižnica 
2 58 2 889 2.789 1.806 709 669 814 646 1.227 1.028 891 2.847 1.808 

0,64 

Bilje 0 0 0 258 113 148 106 90 117 62 14 18 258 113 148 1,31 

Branik 0 0 0 282 716 511 129 419 87 201 213 90 282 716 511 0,92 

Deskle 0 0 0 132 3.322 233 278 32 62 180 13 110 132 3.322 233 0,07 

Kanal 375 0 0 4 491 9 1 4 5 1 0 3.886 379 491 9 0,02 

Miren   0 0  3 4        3 4 1,33 

Prvačina 0 0 0 476 758 304 148 473 69 96 206 106 476 758 304 0,40 

Renče 0 1 0 0 0 2045 51 709 2 22 0 1 0 1 2.045   

Solkan 0 0 0 99 354 529 151 227 255 264 232 80 99 354 529 1,49 

Šempeter   0 0 0 4 18        4 18 4,50 

SKUPAJ 1.454 2.993 2.233 13.679 23.988 20.201 9.765 11.686 9.552 11.803 8.835 12.752 15.133 26.981 22.434 0,83 

Indeks 

2021/20 
 0,75   0,84           
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4 STORITVE ZA UPORABNIKE 

ČLANI: 
 

Aktivni člani: 
Novi člani: 

• 15.797 aktivnih članov 
• 1.114 novih članov 

IZPOSOJA:   • 720.990 enot gradiva (73 % v osrednji knjižnici) 

OBISK    
COBISS:  

virtualni obisk: 

• 1.274.587 članov 

• 233.216 članov 
• 1.041.371 vpogledov 

OBISKOVALCI:   • 149.932 obiskovalcev (osrednja knjižnica) 
 

V letu 2020 smo zaznali odstopanja od preteklih let na vseh področjih. Delo je bilo močno oteženo, saj je 

bilo potrebno gradivo razkuževati oz. dajati v karanteno, vzpostavljali smo različne sisteme izposoje in 

prilagajali odprtost posameznih enot. 

V letu 2021 se je stanje postopoma izboljševalo, bilo je veliko manj zapiranja in postopoma so se začeli 

tudi vračati uporabniki. Velik problem se je pojavil v septembru (trajal še v leto 2022), ko je bil vstop v 

knjižnico pogojen s PCT pogojem. Žal smo prepričani, da bo potrebno še veliko časa in vloženega truda, 

da bodo podatki primerljivi s tistimi pred epidemijo. 

Tabela 6:   Člani, obisk in izposoja  v letih 2012–2021 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indeks 
2021/20 

Člani  15.816 16.063 16.034 16.036  17.729 16.299 16.830 16.328 15.797 0,97 

Od tega: 
- Novi člani 

1.537 1.693 1.716 1.560 1.716 1.563 1.574 1.681 1.085 1.114 1,03 

Izposoja 854.999 871.033 867.348 858.846 821.252 911.694 869.087 857.929 618.945 720.990 1,16 

Obisk  226.409 231.487 234.487 507.877 508.874 894.122 890.118 917.524 1.546.494 1.268.328 0,82 

Od tega: 
- Obisk (COBISS) 
- Virtualni obisk 

 
226.409 

 

 
231.487 

 

 
234.487 

 

 
229.497 
278.380 

 
224.846 
284.028 

 
230.863 
663.259 

 
223.586 
666.532 

 
253.676 
663.848 

 
225.715 

1.320.779 

 
233.216 

1.035.112 

 

1,03 

0,78 

Obiskovalci 
osrednje knjižnice 

 
    

319.600 304.814 308.364 100.843 149.932 1,49 

 

4.1 ČLANSTVO 

Za primerjavo podatkov smo vzeli daljše obdobje, vendar nekateri podatki niso primerljivi: 

 2013: KK Bilje se je vključila v računalniško izposojo COBISS oktobra 2013. 

 2016: V Goriški knjižnici smo 18. 7. 2016 prešli na COBISS3/Izposojo. Ta prehod je povzročal 

težave pri pripravi določenih statistik in zato nekateri podatki za to leto niso primerljivi. 

 2018: KK Kanal do leta 2018 ni imela računalniške izposoje, zato so podatki pomanjkljivi. V 

obdobju avgust 2017 – junij 2018 je bila zaprta zaradi prenove trga in selitve knjižnice, kar je 

pomenilo tudi velik izpad pri članstvu, obisku in izposoji. 

 2019: KK Šempeter je začela delovati 7. 2. 2019, KK Miren pa 3. 10. 2019. 

 2020: zaradi epidemije je bila odprtost prilagojena trenutnim razmeram in posledično so podatki 

za to leto neprimerljivi z ostalimi leti. KK Deskle je bila zaradi prenove zaprta skoraj 3 mesece. 
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 2021: zaradi epidemije je bila knjižnica (vse enote) zaprta med 1. in 11. aprilom 2021 (vsesplošno 

zaprtje države); nekaj časa so bile zaprte krajevne knjižnice, ki niso omogočale neposrednega 

vstopa v knjižnico; okrnjeno je bilo delo potujoče knjižnice. 

AKTIVNI ČLANI: Število aktivnih članov (člani, ki so letno vsaj enkrat evidentirano uporabili storitev 

knjižnice) se je v času epidemije postopoma manjšalo. Velike spremembe v odprtosti, pogoji za vstopanje, 

strah pred okužbo in spremenjene navade so vplivale tudi na članstvo v knjižnici. 

➢ Tretjino aktivnih članov so predstavljali zaposleni, nekaj manj pa osnovnošolci (26 %).  

➢ Otroci in mladina skupaj (predšolski, osnovnošolci in srednješolci) predstavljajo 38 % vseh 

članov, kar je zelo dobra popotnica za prihodnost.   

➢ 66 % aktivnih članov obiskuje osrednjo knjižnico, tretjina pa potujočo in krajevne knjižnice. Med 

krajevnimi knjižnicami ima največ članov KK Šempeter, nekoliko manj Miren in Solkan. 

➢ Skoraj polovica aktivnih članov prihaja iz Mestne občine Nova Gorica (47 %). Porast članov je bil 

le v Občini Renče-Vogrsko. 

Tabela 7:   Aktivni člani v letih 2012–2021 - po skupinah uporabnikov 

Goriška knjižnica 

AKTIVNI ČLANI / 

KATEGORIJE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Predšolski  1.021 1.057 1.027 1.093  1.013 689 701 544 478 0,88 

Osnovnošolci  3.851 3.896 3.931 4.066  4.480 4.194 4.489 4.261 4.130 0,97 

Srednješolci  1.625 1.631 1.521 1.436  1.778 1.568 1.595 1.521 1.465 0,96 

Študenti  2.010 2.005 1.932 1.710  2.068 1.576 1.430 1.366 1.306 0,96 

Zaposleni 4.988 4.931 4.855 4.729  5.274 5.461 5.561 5.359 5.113 0,95 

Nezaposleni 928 1.023 1.150 1.068  1.024 737 647 551 489 0,89 

Upokojenci 1.393 1.520 1.618 1.616  1.891 1.942 2.203 2.162 2.034 0,94 

Ostali 27   318  201 132 204 564 782 1,39 

SKUPAJ 15.843 16.063 16.034 16.036 
13.280 

13.804 
17.729 16.299 16.830 16.328 15.797 0,97 
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Slika 11     Aktivni člani po skupinah uporabnikov v letih 2012-2021 

Tabela 8:   Aktivni člani v letih 2012–2021 – po enotah in po občinah 

Goriška knjižnica 

AKTIVNI ČLANI / 

ENOTE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Osrednja knjižnica 13.029 12.994 12.915 12.436 10.463 
10.801 

14.074 12.579 12.080 10.961 10.451 0,95 

Potujoča knjižnica 1.922 1.967 1.914 2.058 
1.850 

1.852 
2.160 2.065 2.140 2.419 1.945 0,80 

KK Bilje - 84 161 166 
129 

161 
254 270 248 291 317 1,09 

KK Branik 136 161 161 167 
132 

150 
235 190 219 238 288 1,21 

KK Deskle 185 193 190 202 
154 

177 
262 248 254 238 316 1,33 

KK Kanal - 25  317 120  133 221 243 331 1,36 

KK Miren         217 418 484 1,16 

KK Prvačina 153 171 189 204 
170 

154 
208 212 254 226 239 1,06 

KK Renče 146 173 189 196 
158 

168 
206 213 229 282 293 1,04 

KK Solkan 272 295 315 290 
224 

221 
330 389 388 388 405 1,04 

KK Šempeter         580 624 728 1,17 

SKUPAJ 15.843 16.063 16.034 16.036 
13.280 

13.804 
17.729 16.299 16.830 16.328 15.797 0,97 

 

Goriška knjižnica 

AKTIVNI ČLANI / OBČINE 
2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Brda  1.029 1.134 1.132 1.057 0,93 

Kanal  1.131 1.228 1.157 1.106 0,96 

Miren-Kostanjevica 881 1.080 1.203 1.014 0,84 

Nova Gorica 7.953 8.128 7.625 7.335 0,96 

Renče-Vogrsko 969 1.003 967 1.005 1,04 

Šempeter-Vrtojba 1.475 1.753 1.716 1.616 0,94 

Ostale občine in tujina 2.861 2.504 2.528 2.664 1,05 

SKUPAJ 16.299 16.830 16.328 15.797 0,97 

0
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Slika 12     Delež aktivnih članov v letu 2021 – po enotah in po občinah 

NEAKTIVNI ČLANI: Vsako leto pregledujemo članstvo in v skladu z zakonom brišemo neaktivne člane. 

V letu 2021 je bilo iz baze podatkov COBISS izbrisani 1.428 članov. Razlog: neaktivnost, smrt, podvojen 

vpis. 

NOVOVPISANI ČLANI: Število novovpisanih članov se je v letu 2021 zvišalo v primerjavi s prvim letom 

epidemije, še vedno pa ni primerljivo s preteklimi leti. Zelo velik porast beležimo potujoči knjižnici in 

krajevnih knjižnicah Branik, Bilje in Deskle. 

Med novovpisanimi člani je največ osnovnošolcev (32 %) in zaposlenih (27 %), otrok in mladine skupaj 

(predšolski, osnovnošolci in srednješolci) pa skoraj polovica (48 %). 

Več kot polovica članov (59 %) se je vpisalo v osrednji knjižnici, 43 % manj kot leta 2019 (pred epidemijo). 

V krajevnih knjižnicah se je največ članov vpisalo v Šempetru in Mirnu, kar je posledica odprtja novih 

enot. Vpis v potujoči knjižnici se je spet dvignil na nivo pred epidemijo. 

Zaživel je spletni vpis, ki je uporabnikom omogočal naročanje gradiva in pregledovanje spletnih vsebin 

in predstavlja 8 % vseh vpisov.. 

Med novovpisanimi člani je skoraj polovica (40 %) iz Mestne občine Nova Gorica, 29 % iz ostalih petih 

občin, 31 % pa iz drugih občin po Sloveniji in iz tujine. 

 

 

Osrednja knjižnica
66%

PK
12%

KK
22%

Renče-Vogrsko
6% Miren-Kostanjevica

6%

Brda 
7%

Kanal 
7%

Šempeter-Vrtojba
10%

Ostale občine
17%

Nova Gorica
47%



GORIŠKA KNJIŽNICA  LETNO POROČILO 2021 

 

 | 35  
 

Tabela 9:   Novovpisani člani v letih 2012–2021 - po skupinah uporabnikov, po enotah in po občinah 

Goriška knjižnica 

NOVI ČLANI / 

KATEGORIJE 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Predšolski  224 247 224 208 233 89 135 1,52 

Osnovnošolci  386 379 423 387 469 208 351 1,69 

Srednješolci  119 100 106 111 97 71 48 0,68 

Študenti  155 142 147 151 112 94 81 0,86 

Zaposleni 389 495 367 415 455 311 297 0,95 

Nezaposleni 143 129 110 98 74 42 54 1,29 

Upokojenci 144 173 163 172 210 117 123 1,05 

Ostali  51 23 32 31 17 25 1,47 

SKUPAJ 1.560 1.716 1.563 1.574 1.681 1.085 1.114 1,03 

 

Goriška knjižnica 

NOVI ČLANI / 

ENOTE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Osrednja knjižnica 1.289 1.459 1.488 1.315 1.401 1.269 1.245 1.144 693 658 0,95 

Potujoča knjižnica 215 194 177 185 220 218 195 277 65 240 3,69 

KK Bilje 0 6 12 7 7 8 8 8 1 3 3,00 

KK Branik 5 8 5 9 11 18 13 6 2 7 3,50 

KK Deskle12 0 0 8 15 19 24 18 12 6 15 2,50 

KK Kanal    - 12  64 12 14 12 0,86 

KK Miren         79 36 25 0,69 

KK Prvačina 2 3 2 20 21 13 7 23 4 5 1,25 

KK Renče 19 21 19 5 11 9 19 16 17 10 0,59 

KK Solkan 7 8 5 4 14 4 5 7 4 7 1,75 

KK Šempeter         97 33 37 1,12 

Spletni vpis         210 95 0,45 

SKUPAJ 1.573 1.777 1.756 1.560 1.716 1.563 1.574 1.681 1.085 1.114 1,03 

 

Goriška knjižnica 

NOVI ČLANI / 

KATEGORIJE 

2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Brda  101 109 64 76 1,19 

Kanal  152 106 47 51 1,09 

Miren-Kostanjevica 63 147 80 34 0,43 

Nova Gorica 600 575 375 444 1,18 

Renče-Vogrsko 81 91 42 79 1,88 

Šempeter-Vrtojba 124 159 63 85 1,35 

Ostale občine 453 494 204 345 1,69 

SKUPAJ 1.574 1.681 1.085 1.114 1,03 

 

                                                           
12 Novovpisani člani v KK Deskle so bili v letu 2012 in 2013 evidentirani v osrednjo knjižnico 
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Slika 13     Delež novovpisanih članov v letu 2021 - po skupinah uporabnikov, po enotah in po občinah 

 

OSREDNJA KNJIŽNICA: Število aktivnih članov se je tudi v letu 2021 zmanjševalo, največ članov 

prihaja iz Mestne občine Nova Gorica (52 %). Največji delež predstavljajo zaposleni (33 %), dobra 

tretjina pa so otroci in mladina (35 %). 

Predšolski 
12%

Osnovnošolci 
32%

Srednješolci 
4%Študenti 

7%

Zaposleni
27%

Nezaposleni
5%

Upokojenci
11%

Ostali
2%

Osrednja knjižnica
59%

spletni vpis
8%

KK
11%

PK
22%

Miren-Kostanjevica
3%

Kanal 
4%

Brda 
7%

Renče-Vogrsko
7%

Šempeter-Vrtojba
8%

Ostale občine
31%

Nova Gorica
40%



GORIŠKA KNJIŽNICA  LETNO POROČILO 2021 

 

 | 37  
 

Tabela 10:   Aktivni člani v osrednji knjižnici v letih 2012–2021 - po skupinah uporabnikov in po občinah 

Osrednja knjižnica 

AKTIVNI ČLANI / 

KATEGORIJE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Predšolski  733 745 720 708  695 458 445 322 318 0,99 

Osnovnošolci  2.682 2.638 2.697 2.734  3.045 2.689 2.743 2.303 2.248 0,98 

Srednješolci  1.500 1.480 1.380 1.286  1.587 1.368 1.331 1.185 1.116 0,94 

Študenti  1.911 1.863 1.792 1.575  1.908 1.450 1.269 1.125 1.064 0,95 

Zaposleni 4.197 4.099 3.982 3.872  4.285 4.438 4.115 3.717 3.414 0,92 

Nezaposleni 822 917 1.018 950  907 621 524 416 352 0,85 

Upokojenci 1.164 1.252 1.326 1.311  1.523 1.498 1.567 1.437 1.293 0,90 

Ostali      124 57 86 456 646 1,42 

SKUPAJ 13.029 12.994 12.915 12.436  14.074 12.579 12.080 10.961 10.451 0,95 

 

Osrednja knjižnica 

AKTIVNI ČLANI / 

OBČINE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Brda  777 785 784 732  941 732 783 713 662 0,93 

Kanal  741 668 695 676  844 667 684 587 542 0,92 

Miren-Kostanjevica 574 590 617 605  764 592 612 560 482 0,86 

Nova Gorica 7.036 7.015 6.906 6.607  7.185 6.595 6.521 5.821 5.468 0,94 

Renče-Vogrsko 596 628 618 594  750 633 625 524 543 1,04 

Šempeter-Vrtojba 1.349 1.311 1.333 1.234  1.366 1.192 1.170 1.039 965 0,93 

Ostale občine/tujina 1.956 1.997 1.962 1.988  2.224 2.168 1.685 1.717 1.789 1,04 

SKUPAJ 13.029 12.994 12.915 12.436 
13.280 

13.804 
14.074 12.579 12.080 10.961 10.451 0,95 

 

Trend vpadanja novovpisanih članov se je nadaljeval, vendar ni bilo takega velikega vpada kot leta 2020 

(2021: 5 %, 2020: 39 %), vendar to pripisujemo izrednim razmeram. Največji vpad je bil pri srednješolcih 

in študentih, nekoliko večji vpis pa smo zabeležili pri najmlajših uporabnikih (predšolski in osnovnošolci).  

Tabela 11:   Novovpisani člani v osrednji knjižnici v letih 2012–2021 - po skupinah uporabnikov in po 

občinah 

Osrednja knjižnica  

NOVI ČLANI / 

KATEGORIJE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Predšolski  200 182 182 156 164 156 137 130 61 85 1,39 

Osnovnošolci  240 270 227 283 261 284 256 243 141 150 1,06 

Srednješolci  99 132 128 115 100 105 107 94 68 43 0,63 

Študenti  166 195 196 155 140 145 150 112 94 64 0,68 

Zaposleni 338 347 414 344 440 320 363 357 210 189 0,90 

Nezaposleni 142 201 190 134 120 102 90 70 38 40 1,05 

Upokojenci 104 132 151 125 156 142 118 126 73 79 1,08 

Ostali    3 20 15 24 12 8 8 1,00 

SKUPAJ 1.289 1.459 1.488 1.315 1.401 1.269 1.245 1.144 693 658 0,95 
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Osrednja knjižnica 

NOVI ČLANI / OBČINE 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Brda  54 70 76 58 63 67 72 85 47 45 0,96 

Kanal  64 64 76 74 36 71 61 60 26 24 0,92 

Miren-Kostanjevica 41 85 82 61 54 45 43 50 41 22 0,54 

Nova Gorica 540 604 627 613 478 569 542 483 338 358 1,06 

Renče-Vogrsko 51 53 63 63 61 56 54 62 13 29 2,23 

Šempeter-Vrtojba 99 110 110 93 81 86 95 71 37 47 1,27 

Ostale občine/tujina 440 473 454 353 628 375 378 333 191 133 0,70 

SKUPAJ 1.289 1.459 1.488 1.315 1.401 1.269 1.245 1.144 693 658 0,95 

 

4.2 IZPOSOJA 

Tabela 12:   Izposojene enote gradiva v letih 2011–2021 – po vrsti gradiva13 

Goriška 
knjižnica 
IZPOSOJA / 
GRADIVO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 
2021/20 

Knjižno gradivo 669.627 676.230 671.172 658.797 640.867 690.395 677.693 704.907 567.380 647.474 1,14 

Serijske 
publikacije 

    312 3.325 3.923 3.773 3.142 3.554 1,13 

e-knjige       1.452 2.535 2.831 8.489 6.988 0,82 

AV gradivo 
(videokasete,  
video in zvočni 
DVD,  zvočni 
CD,  kasete …) 

68.245 74.306 70.456 64.786 57.516 58.764 51.468 47.710 25.766 24.385 0,95 

Ostalo neknjižno 
gradivo 
(zemljevidi, 
notno gradivo, 
predmeti, drugo) 

12.607 9.929 9.370 8.544 9.134 10.714 10.330 9.529 4.629 3.774 0,82 

SKUPAJ 
(COBISS) 

750.479 760.465 750.998 732.127 707.829 764.650 745.949 768.750 609.406 713.175 1,19 

Periodika  99.888 108.240 112.623 123.955 111.822 145.088 121.286 88.985 16.834 7.815 0,46 

Domoznanstvo  4.632 2.328 3.727 2.764 1.601 1.956 1.852 194 1.277 550 0,43 

SKUPAJ (vse) 854.999 871.033 867.348 858.846 821.252 911.694 869.087 857.929 627.517 721.540 1,17 

 

Računalniška izposoja gradiva se je v letu 2021 dvignila za 19 % (celotna izposoja za 17 %), vendar je 

še vedno najnižja v obdobju desetih let. Glede na situacijo menimo, da smo dosegli zelo dober približek 

preteklim letom.  

Čitalniška neračunalniška izposoja na Periodiki in Domoznanstvu je posledica daljše zaprtosti teh dveh 

oddelkov in ostalih ukrepov. 

                                                           
13 Upoštevani parametri: c – izposoja na dom, d – izposoja v drug oddelek, nd – določitev novega datuma vrnitve 
gradiva, o – naročanje, oo - rez. prostega izvoda COBISS/OPAC, p – podaljšanje roka izposoje, r – rezervacija, s – 
izposoja v čitalnico 
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OSREDNJA KNJIŽNICA: Izposoja se postopoma dviguje, po padcu v letu 2020 za 24 %, se je v letu 

2021 dvignila za 12 %. Tudi člani iz drugih občin, ki v letu 2020 nekaj časa niso mogli v knjižnico zaradi 

vladnega ukrepa prepovedi prehajanja občinskih in državnih meja, so ponovno več obiskovali osrednjo 

knjižnico. 

Tabela 13:   Izposojene enote gradiva v osrednji knjižnici v letih 2012–2021 (COBISS) – po občinah 

Osrednja knjižnica 

IZPOSOJA / 

OBČINE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Nova Gorica 377.558 383.055 367.750 358.416 341.860 357.951 353.476 360.927 279.178 318.913 1,14 

Brda 32.507 33.258 32.604 30.009 28.882 31.691 32.710 35.613 28.855 32.535 1,13 

Kanal 33.427 31.159 29.616 28.530 27.786 33.069 32.681 31.532 23.538 28.092 1,19 

Miren - Kostanjevica 26.906 27.289 26.262 26.525 27.453 29.689 28.359 29.216 18.480 18.334 0,99 

Renče - Vogrsko 25.011 24.178 23.367 22.545 21.947 23.508 34.327 23.589 19.321 23.130 1,20 

Šempeter - Vrtojba 65.015 66.195 66.767 59.451 58.041 65.288 63.491 57.774 41.771 44.825 1,07 

Druge občine/tujina 84.234 88.754 83.901 81.076 77.974 92.688 73.405 79.767 59.320 61.651 1,04 

SKUPAJ 644.658 653.888 630.267 606.552 583.943 633.884 618.449 618.418 470.463 527.480 1,12 

 

MOJA KNJIŽNICA: Uporabnikom omogočamo samostojen vpogled v informacije o gradivu, rezervacije, 

naročila, podaljševanje preko spleta, in sicer v servisu Moja knjižnica, ki ga omogoča COBISS/OPAC. V 

osrednji knjižnici so v letu 2021 zabeležili 118.101 transakcijo, kar je z izjemo leta 2016 največ v zadnjem 

desetletju.  

Največ transakcij so naredili člani, ki obiskujejo osrednjo knjižnico, in sicer 103.003. Med uporabniki 

krajevnih knjižnic so največ transakcij naredili člani v KK Šempeter (3.912), Deskle (2.180) in Solkan 

(1.661). 

 

Slika 14     Število transakcij v servisu Moja knjižnica v letih 2012–2021 

VREČKE PRESENEČENJA: Uporabnikom smo v branje ponudili tudi vrečke presenečenja. V njih so tri 

knjige po našem izboru, vendar enakega literarnega žanra ali področja. Vsaka vrečka ima oznako, da je 

vsebina prepoznavna. V času koronavirusa smo uporabnikom ponujali še večji nabor in tako v letu 2021 

oddali 12.110 vrečk presenečenja (2020: 7.283).  
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KNJIGOMATI: Uporaba knjigomatov je bila prilagojena razmeram in zato podatki niso primerljivi. Ob 

omejenem načinu izposoje smo za vračanje gradiva uporabljali samo knjigomate, ki pa so gradivo vračali 

z zadržkom zaradi karantene in kasnejšega dokončnega vračanja. 

V letu 2021 smo pridobili zunanji knjigomat za vračanje gradiva, ki je bil med uporabniki zelo dobro 

sprejet. Že v prvem letu je bil uporabljen za vračanje 46.773 enot gradiva (22 % vseh vračil). 

Tabela 14:   Izposoja in vračanje na knjigomatih v letih 2013-2021 

KATEGORIJA 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indeks 2021/20 

Izposoja 167.584 150.946 371.781 131.160 127.439 119.580 55.106 38.013 0,69 

vračanje 188.288 196.780 320.850 204.010 197.348 186.938 179.330 212.043 1,18 

SKUPAJ 355.872 348.726 692.631 335.170 324.787 306.518 234.436 250.056 1,07 

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA: Medknjižnična izposoja se je v začetku leta izvajala na oddelku za 

domoznanstvo, kasneje pa je postala skrb Oddelka s strokovnim gradivom. Člani lahko gradivo naročajo 

preko servisa Moja knjižnica ali osebno v knjižnici. 

Medknjižnična izposoja strokovnega oz. študijskega gradiva med knjižnicami na Goriškem območju je 

brezplačna za končnega uporabnika. Storitev, ki je poznana in dobro sprejeta, je bila pred leti razlog za 

porast naročil. V letu 2021 je bilo opravljenih 708 transakcij. 

Tabela 15:   Medknjižnična izposoja v letih 2014–2021 

 zahtevki  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indeks 2021/20 

Naše 
gradivo, 
posredovano 
drugim 
knjižnicam 

realizirani  327 549 661 581 532 547 492 555 1,13 

 knjige 240 368 516 463 448 445 404 474 1,17 

 fotokopije 87 181 145 118 84 102 88 81 0,92 

nerealizirani14  2 6 11 9 6 7 9 5 0,56 

SKUPAJ  330 555 672 590 538 554 501 560 1,12 
            

Gradivo, 
prejeto iz 
drugih 
knjižnic za 
naše člane 

realizirani  234 234 280 201 182 165 121 138 1,14 

 knjige 204 207 263 180 168 157 113 120 1,06 

 fotokopije 30 14 17 21 14 8 8 18 2,25 

nerealizirani  13 13 16 13 8 10 11 10 0,91 

SKUPAJ  247 234 296 214 182 175 132 148 1,12 

 SKUPAJ  577 789 968 804 720 729 633 708 1,12 

 

4.3 OBISK 

Obisk knjižnice je v letu 2020 nekoliko upadel, vendar se je v letu 2021 ponovno izboljšal. Bistvenega 

povečanja obiska nismo zasledili pri nobeni skupini uporabnikov, nekoliko izstopajo le upokojenci (5 %) 

in zaposleni (4 %), ki so tudi sicer naši najštevilčnejši obiskovalci (zaposleni 41 %, upokojenci 20 %). 

Otroci in mladina (predšolski, osnovnošolci in srednješolci) predstavljajo 28 % vseh obiskovalcev. 

➢ 78 % vseh obiskovalcev je obiskalo osrednjo knjižnico v Novi Gorici (2020: 82 %).  

➢ Več kot polovica (55 %) obiskovalcev prihaja iz MONG. 

➢ Povečal se je obisk krajevnih knjižnic v Desklah (64 %), Šempetru (62 %) in Mirnu (38 %). 

                                                           
14 Nerealizirani zahtevki pomenijo, da so/smo naročilo preklicali, odklonili, da gradiva nimamo/-jo, je trenutno 
izposojeno in nanj ne želimo/-jo čakati oz. se je naročnik premislil.  
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Tabela 16:   Obisk v letih 2012–2021 – po skupinah uporabnikov, občinah in enotah (COBISS) 

Goriška knjižnica 

OBISK / KATEGORIJE 
2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Predšolski  6.994 6.374 5.471 5.556 1,02 

Osnovnošolci  42.612 43.234 43.007 42.531 0,99 

Srednješolci  16.033 16.034 14.661 13.801 0,94 

Študenti  19.231 20.374 17.251 17.267 1,00 

Zaposleni 83.130 86.712 88.270 91.645 1,04 

Nezaposleni 11.457 10.266 7.936 7.625 0,96 

Upokojenci 37.198 39.757 42.642 44.918 1,05 

Ostali15 6.931 30.925 6.477 9.873 1,52 

SKUPAJ 223.586 253.676 225.715 233.216 1,52 

 

 

Goriška knjižnica  

OBISK / OBČINE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Brda  12.035  12.199 13.569 14.353 14.942 1,04 

Kanal  12.717  13.797 14.982 14.555 16.184 1,11 

Miren-Kostanjevica 10.871  10.412 11.228 12.877 13.303 1,03 

Nova Gorica 125.213  124.417 125.293 126.061 127.421 1,01 

Renče-Vogrsko 10.659  10.975 10.942 10.723 11.732 1,09 

Šempeter-Vrtojba 19.691  20.606 20.504 21.054 22.329 1,06 

Ostali16 35.964  31.180 57.158 26.092 27.305 1,05 

SKUPAJ 227.150 230.863 223.586 253.676 225.715 233.216 1,03 

 

 

Goriška knjižnica 

OBISK / ENOTE 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Osrednja knjižnica 201.121 203.864 202.325 197.723 192.301 197.694 191.185 212.688 184.320 182.013 0,99 

Potujoča knjižnica 16.486 17.229 16.353 16.976 17.972 18.629 16.724 18.100 16.357 17.977 1,10 

KK Bilje 800 863 1.332 1.617 1.632 1.673 1.708 1.935 2.137 2.363 1,11 

KK Branik 1.156 1.269 1.627 1.808 1.802 1.936 1.946 2.018 1.701 2.119 1,25 

KK Deskle 2.044 2.116 2.489 2.419 2.403 2.658 2.808 2.946 2.154 3.522 1,64 

KK Kanal   1.280 1.385 3.456  707 2.195 2.337 2.713 1,16 

KK Miren         1.033 3.694 5.106 1,38 

KK Prvačina 1.089 1.376 1.583 1.946 2.024 2.105 2.133 2.142 1.769 1.779 1,01 

KK Renče 1.532 2.064 2.525 2.595 2.476 2.675 2.758 2.924 2.371 3.081 1,30 

KK Solkan 2.181 2.706 3.347 3.028 3.084 3.493 3.617 3.793 4.050 4.716 1,16 

KK Šempeter         3.902 4.825 7.827 1,62 

SKUPAJ 226.409 231.487 232.861 229.497 227.150 230.863 223.586 253.676 225.715 233.216 1,03 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ostali – obisk članov iz drugih občin in tujine ter ročno evidentiranje obiska v čitalnici na oddelku Periodika v 
Osrednji knjižnici 
16 Ostali – obisk članov iz drugih občin in tujine ter ročno evidentiranje obiska v čitalnici na oddelku Periodika v 
Osrednji knjižnici 
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Slika 15     Obisk v letu 2021 - po skupinah uporabnikov, občinah in enotah (COBISS 

 

OSREDNJA KNJIŽNICA:  

➢ Zaradi vseh omejitev in ukrepov za preprečevanje širitve bolezni Covid-19 smo v osrednji knjižnici 

zabeležili nižji obisk uporabnikov (COBISS) vseh kategorij. 

➢ Kar 61 % uporabnikov prihaja iz MONG, nekoliko se je povečal obisk iz Občine Renče – Vogrsko. 
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Tabela 17:   Obisk v osrednji knjižnici v letih 2012–2021 - po skupinah uporabnikov in občinah (COBISS) 

Osrednja knjižnica 

OBISK / KATEGORIJE 
2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Predšolski  5.110 4.346 3.695 3.673 0,99 

Osnovnošolci  31.631 30.470 31.471 28.289 0,90 

Srednješolci  14.940 14.752 13.375 12.103 0,90 

Študenti  18.587 19.545 16.375 16.022 0,98 

Zaposleni 73.642 74.764 75.383 75.464 1,00 

Nezaposleni 10.475 9.167 6.898 6.136 0,89 

Upokojenci 31.824 31.563 32.948 32.271 0,98 

Ostali 4.976 28.081 4.175 8.055 1,93 

SKUPAJ 191.185 212.688 184.320 182.013 0,99 

 

Osrednja 

knjižnica 

OBISK / OBČINE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Brda  10.474 11.026 11.005 10.423 9.697 9.755 9.880 10.702 11.111 10.495 0,94 

Kanal  10.323 9.732 10.005 9.387 9.195 9.435 9.214 9.088 9.054 9.014 1,00 

Miren-

Kostanjevica 
8.053 8.215 8.283 8.194 8.138 8.491 8.074 7.808 7.502 6.433 

0,86 

Nova Gorica 119.485 120.904 120.070 119.599 114.952 116.569 114.314 112.046 113.326 111.619 0,98 

Renče-Vogrsko 7.690 7.889 7.880 7.591 7.506 7.631 7.549 7.214 7.293 7.465 1,02 

Šempeter-Vrtojba 19.530 19.899 19.937 18.080 18.067 18.174 17.884 16.266 16.082 15.085 0,94 

Ostali17 25.566 26.199 25.145 24.449 24.746 27.639 24.270 49.564 19.952 21.902 1,10 

SKUPAJ 201.121 203.864 202.325 197.723 192.301 197.694 191.185 212.688 184.320 182.013 0,99 

 

 

Slika 16     Obisk v osrednji knjižnici v letu 2021 – po občinah (merjeno v COBISSu) 

ŠTETJE OBISKA: Oktobra 2016 smo v osrednji knjižnici na vhodu namestili števec, ki beleži vse obiske 

v knjižnici. Podatki so navadno veliko višji, kot jih izkazuje COBISS. To dejansko število obiskovalcev 

nam dokazuje, da veliko naših uporabnikov prihaja v knjižnico tudi zaradi drugih dejavnosti, ki jih statistika 

COBISS ne beleži. Podatki za leto 2020 so neprimerljivi. Skupaj je obisk v letu 2020 znašal 100.843 

obiskovalcev. 

                                                           
17 Ostali – obisk članov iz drugih občin in tujine ter ročno evidentiranje obiska v čitalnici na oddelku Periodika 
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Slika 17:  Obisk v osrednji knjižnici v letih 2017-2021 (števec na vhodu) 

 

OBISK DOMOZNANSKEGA ODDELKA: 

Tabela 18:   Obisk domoznanskega oddelka v letu 2021  

Goriška knjižnica, domoznanska zbirka - ročna statistika za leto 2021 

mesec uporabniki Bevkova soba 
ročno evidentirano 

gradivo 
e-pošta in druge 

informacije 

jan / / 4 6 

feb / / 13 8 

mar / / 10 5 

apr / / 104 3 

maj 5 (na stroki) / 43 10 

jun 30 3 os 23 15 

jul 34 4 os 39 6 

avg 29 12 os 31 8 

sept 17 17 sk. in 12 os. 107 + 1 arh. škatla 15 

okt 35 4 sk. in 6 os. 55 5 

nov 21 6 sk. in 5 os. 24 4 

dec 25 3 os. 96 7 

SKUPAJ 196 27 skupin in 45 oseb 549 + 1 arhivska škatla 92 
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 Domoznanska zbirka:  196 oseb 

 Bevkova spominska soba:  450 oseb 

- Od tega:  individualni ogledi:  45 oseb 

▪ skupinski ogledi: 27 skupin (pribl. 15 obiskovalcev v skupini) =  405 oseb 

 SKUPAJ obiskovalcev:  646 oseb    

 

 Ročno evidentirano gradivo: 549 enot + 1 arhivska škatla 

 Računalniško evidentirano gradivo: 94 enot 

 

 SKUPAJ gradivo (ročno in računalniško):  740 enot + 1 arhivska škatla 

 E-pošta, telefon in druge zahtevnejše informacije:  92 

 

 

OBISK PERIODIKE: Zaradi zaprtja oddelka v prvi polovici leta, statistika ni primerljiva s preteklimi leti, 

lažje je oceniti obisk uporabnikov na časopisnem oddelku v drugi polovici leta. V povprečju je na mesec 

obiskal oddelek 501 uporabnik, pregledanih pa je 1.303 enot časopisnega gradiva. 

Tabela 19:   Oddelek Periodika – število uporabnikov in ročno izposojenega gradiva v letu 2021 

MESEC  UPORABNIKI GRADIVO 

JULIJ 424 1.266 

AVGUST 481 1.149 

SEPTEMBER 656 1.490 

OKTOBER 481 1.227 

NOVEMBER 508 1.247 

DECEMBER 457 1.436 

SKUPAJ  3.007 7.815 

 

VIRTUALNI OBISK: V primerjavi z letom 2020 smo v Goriški knjižnici zabeležili nekaj manj vpogledov v 

e-vire, ki jih ponujamo uporabnikom. Predvsem je opazen upad vpogledov na spletno stran in družbena 

omrežja, kar je pričakovano, saj je v času epidemije, leta 2020, večino komunikacije potekalo zgolj 

virtualno Zanimiv je tudi upad vpogledov na portal Dobreknjige.si, ki se ga je v času epidemije posluževalo 

res veliko število uporabnikov, saj je bil to eden iz med najlažjih načinov, da so ohranili stik s svojo 

knjižnico in dobili nasveti za dobro branje. Ko pa se je knjižnica ponovno odprla, so se vanjo postopoma 

začeli vračati tudi uporabniki, ki o nasvete spet dobili od svojih najljubših knjižničarjev. Če podatke o 

uporabi e-virov primerjamo z letom 2019, lahko z zadovoljstvom opazimo, da je uporaba e-virov Goriška 

knjižnice še vedno v porastu. 
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Tabela 20:   Virtualni obisk Goriške knjižnice v letih 2015–2021 

    vpogledi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 
2021/20 

1.  Audibook 18 - - - - - 112 245 2,19 

2.  Biblos 834 1.357 1.451 2.534 2.828 8.377 6.743 0,80 

3.  Dobreknjige.si 46.301 58.470 78.740 78.740 114.194 350.570 124.743 0,36 

4.  Ebsco host 36.536 24.747 13.020 11.597 8.936 22.998 10.187 0,44 

5.  Encyclopedia Britannica19 - - 322.929 256.017 277.389 456.251 562.717 1,23 

6.  Facebook 0 4.913 6.536 9.068 11.621 15.675 11.500 0,73 

7.  FinD Info 472 488 199 325 247 192  - 

8.  GVin.com20 4.333 9.861 18.464 52.175 5.582 31.489 62.303 1,98 

9.  IUS-INFO 14.909 13.747 13.366 10.087 5.555 3.942  - 

10.  Kamra 9.854 19.539 65.267 67.222 52.588 80.082 105.864 1,32 

11.  
Lynda.com21 

LinkedIn learning22 
- - 88 755 

Ni 
podatka 

1.536 
1.518 0,99 

12.  PressReader23 - - 7.135 13.764 39.438 224.232 66.709 0,30 

13.  Primorci.si/OSP24 82.502 70.183 61.334 62.061 58.532 31.393 25.448 0,81 

14.  Spletna stran 82.639 80.723 74.730 104.302 97.683 93.615 60.603 0,65 

15.  Tax fin lex - - - - - - 791 - 

16.  You Tube - - - 436 855 315 2.000 6,35 

 SKUPAJ 278.380 284.028 663.259 669.083 669.866 1.320.779 1.041.371 0,78 

 

 
Slika 18     Virtualni obisk Goriške knjižnice v letih 2015–2021  

                                                           
18 Nakup in začetek uporabe: julij 2020 
19 Z letom 2017 se prvič zbira ločeno statistiko za posamezne knjižnice območja. 
20 V letu 2019 se je spremenil način beleženja uporabe e-vira Gvin.com. 
21 Začetek uporabe: december 2017 
22 Lynda.com se je leta 2020 preimenovala v LinkedIn learning. 
23 Aprila 2017 se začne voditi ločeno statistiko za posamezne knjižnice območja. 
24 Štetje ni primerljivo s prejšnjimi leti zaradi pripojitve v portal Obrazi slovenskih pokrajin. 
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5 DEJAVNOSTI ZA UPORABNIKE KNJIŽNICE  
 

5.1 PRIREDITVE IN DRUGI ORGANIZIRANI DOGODKI  

Leto 2021 je bilo na področju prireditev in drugih organiziranih dogodkov polno sprememb in sprotnih 

prilagajanj. Na organizacijo in izvedbo prireditev so predvsem vplivale epidemiološke razmere in ukrepi 

za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. 

V začetku leta 2021 smo dejavnosti v večji meri preselili na splet, vseh pa zaradi drugačnega pristopa 

dela na spletu nismo utegnili izpeljati. Vnaprej smo skušali izpeljati dogodke, ki smo jih v letu 2020 

prestavili ali odpovedali. Epidemiološke razmere niso dopuščale načrtovanj in priprave programa v 

takšnem obsegu kot v letih pred epidemijo, zato smo se odločili, da bomo redni program, načrtovane 

aktivnosti in druge organizirane dogodke ter prireditve Goriške knjižnice pripravljali sproti, spremljajoč 

epidemiološke ukrepe in priporočila za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni.  

V Goriški knjižnici so bile v letu 2021 posamezne dejavnosti razdeljene po naslednjih vsebinskih sklopih: 

1. Radovedni ponedeljki: sklop različnih predavanj s široko vsebino in različno tematiko. V program so 

uvrščeni od maja 2014 dalje. Običajno potekajo prvi ponedeljek v mesecu. Storitev smo zaradi velikega 

povpraševanja povečali že v letu 2016. V letu 2021 so potekali enkrat do dvakrat mesečno. Omejili smo 

jih predvsem zaradi epidemije in večinoma izvajali na spletu. Razdelili smo jih na posamezne vsebinske 

sklope: Na krožniku, O, zdravje! in Starševanje. Zadnjega sklopa Samozavesten ne! nam ni uspelo 

izvesti zaradi zaostrovanja epidemioloških ukrepov in odpovedi dogodkov.  

2. Otroški torki: dogodki za otroke, ure pravljic, ustvarjalne delavnice za otroke, uganka meseca. 

Potekajo dvakrat do trikrat mesečno. V letu 2021 smo vsebine iz tega sklopa v večji meri izvajali preko 

spleta, razen pri projektu Beremo s Tačkami, ki omogoča individualna srečanja otrok s terapevtskim 

parom (vaditelj–pes).  

3. Mladinske dejavnosti: dejavnosti, dogodki in različni projekti, ki spodbujajo bralno kulturo in pismenost 

za mladino. Z epidemijo se je izvajanje mladinskih dejavnosti v večji meri zaustavilo. V poletnem in 

jesenskem času 2021 smo izvedli bralni izziv oz. bralno akcijo Branje za znanje in sanje!  

4. Ustvarjalne srede: v letu 2021 jih nismo izvajali. 

5. Literarni četrtki: predstavitve knjig različnih slovenskih avtorjev. Ciljna skupina so odrasli. 

Organiziramo jih trikrat oziroma štirikrat mesečno. V letu 2021 smo zaradi epidemije organizirali manj 

Literarnih četrtkov kot v prejšnjih letih. Nekatere smo posneli in jih nato predvajali na spletu (platforma 

Zoom, FB profil, YouTube kanal). Obisk literarnih četrtkov želimo približati tudi mlajšim generacijam, zato 

skušamo v program uvrstiti najrazličnejše vsebine in zanimive avtorje, ki bi pritegnili tudi to ciljno skupino.  

6. Domoznanski večeri: V letu 2021 smo v obseg Literarnih četrtkov vključili Domoznanske večere – 

srečanja z lokalnimi avtorji in ustvarjalci.  
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7. Razstave: Goriška knjižnica ima dva razstavna prostora. V večjem, osrednjem razstavnem prostoru 

so običajno razstavljene razstave večjega obsega, v manjšem razstavnem prostoru, na mladinskem 

oddelku, pa manjše. Povpraševanje po razstavah je veliko, zato je frekvenca menjave razstav pogosta, 

menjajo se na tri oziroma štiri tedne. V letu 2021 se je program razstav spremenil zaradi epidemije. V 

želji, da bi razstava o pisatelju Francetu Bevku, ki smo jo v knjižnici pripravili ob pisateljevih okroglih 

obletnicah v septembru 2020, dosegla čim širši in večji krog uporabnikov ter obiskovalcev knjižnice, smo 

jo podaljšali do konca leta 2021. 

 

8. Posebni dogodki in projekti v 2021: Poleg že naštetih izvajamo še veliko zanimivih projektov, vsebin 

in storitev. V letu 2021 nam je pri izvajanju programa načrte prekrižala epidemija koronavirusa, kljub temu 

pa nekatere projekte ohranjamo tudi v prihodnje.  

V sklopu knjižničnega programa izvajamo tudi nekatere vsakoletne projekte, kot so: Dnevi Goriške 

knjižnice, Gregorčičevi dnevi, Bevkovi dnevi, prireditve ob dnevu splošnih knjižnic, vrečke 

presenečenja in druge dejavnosti, ki jih pripravljamo ob dnevih raznih obeleževanj. Nekatere ustvarjamo 

sami, drugim se pridružimo. Med dogodki, ki jih pripravljamo, ne smemo spregledati dejavnosti v sklopu 

območnosti in obmejnosti, ki ravno tako pripomorejo k oblikovanju kulturne zavesti prebivalcev območja, 

ki ga Goriška knjižnica pokriva, in obiskovalcev z druge strani državne meje.  

V septembru 2021 smo pod sloganom: »Reci NE – nevednosti!« organizirali prve Dneve Goriške 

knjižnice, osrednja tema je bila astronomija.  

 

Program v sklopu Radovednih ponedeljkov, Literarnih četrtkov in Domoznanskih večerov v letu 2021 smo 

v večji meri izvajali preko spleta. 

➢ V okviru programov smo izpeljali 30 dogodkov, 24 v spletni izvedbi, 6 dogodkov v prostorih 

knjižnice. 

➢ Dogodkov v okviru Radovednih ponedeljkov, Literarnih četrtkov in Domoznanskih večerov, v 

prostorih knjižnice, se je udeležilo 116 obiskovalcev. 

➢ Dogodke, ki smo jih v sklopu Radovednih ponedeljkov, Literarnih četrtkov in Domoznanskih 

večerov izvajali preko spleta, si je ogledalo (poklikalo) 11.126 oglednikov. 

 

V letu 2021 smo pripravili 187 različnih dogodkov; 28 v spletni izvedbi, 159 v živo – v prostorih 

knjižnice. Spletne dogodke je spremljalo (poklikalo) približno 13.029 gledalcev, obiskalo pa približno 

2.994 obiskovalcev.  

Največji obisk smo zabeležili v sklopu praznovanja Dnevov Goriške knjižnice 2021 pri obisku 

planetarija (691 obiskovalcev). Dneve Goriške knjižnice je obiskalo 1041 obiskovalcev – največji 

obisk v letu 2021. 

Virus COVID-19, epidemija in zaščitni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa (npr. preverjanje PCT) so 

vsekakor dejavniki, ki so tudi v letu 2021 močno vplivali na organizacijo dogodkov in drugih dejavnosti ter 

na obisk in spremljanje dogodkov v Goriški knjižnici. 
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Tabela 21:   Prireditve in drugi organizirani dogodki v letu 2021 – število dogodkov in udeležencev 

 dogodki 
Udeleženci (obiskovalci 

v knjižnici) 

Gledalci na 

spletu 

Radovedni ponedeljki, Literarni četrtki, 

Domoznanski večeri 

30  

(6 v knjižnici,  

24 na spletu) 

116 11.126 

Otroške dejavnosti    

 Igralci berejo pravljice 2   

 Mesečna uganka za otroke 12 144  

 Pravljične urice 3 10  

 Tačke pomagačke 16 16  

 Ustvarjalne delavnice za otroke 2 15  

 Vrtec na obisku 6 129  

Mladinske dejavnosti    

 Bralnice pod slamnikom 1 30  

 Rastem z e-viri 13 369  

Ustvarjalne srede - -  

Razstave 12   

Vodeni ogledi    

 Rastem s knjigo 12 193  

 Ostali vodeni ogledi 23 262  

Drugi dogodki    

 Jezikovna čajanka 1 11  

 Pet pred dvanajsto!: 1   

 Košarica Hospic v Goriški knjižnici 1   

 Festival jezikov in kultur 1 35  

 Dnevi Goriške knjižnice 2021 18 1.041  

 Teden splošnih knjižnic 16 200  

 Dogodki v sodelovanju 3 62 1.180 

 Teden vseživljenjskega učenja 1   

 Goriška literarna pokrajina 1 100  

 XI. Gregorčičevi dnevi 2021 1 30  

 Karierni zmenki 1 30  

 Primorci beremo 2 61 368 

 Karierni zmenki 1 30  

 Mojstrovalnica  6 93  

 10. april – Dan za spremembe 1 17  

SKUPAJ 187 2.994 13.029 
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5.1.1 RADOVEDNI PONEDELJKI 

Predavanja v sklopu Radovednih ponedeljkov smo v letu 2021 vsebinsko porazdelili 

v naslednje sklope: Na krožniku, O, zdravje!, Starševanje in Samozavesten ne!.  

V okviru Radovednih ponedeljkov smo v letu 2021 pripravili in izpeljali naslednja 

predavanja: 

1. 11. januar 2021: spletni Radovedni ponedeljek iz sklopa Na krožniku: Jani 

Konjedic: Zgodovina prehrane.  

2. 1. februar 2021: spletni Radovedni ponedeljek iz sklopa Na krožniku: Katja Simić dipl. dietetičarka: 

Kuhinja brez odpadkov.  

3. 15. februar 2021: spletni Radovedni ponedeljek v sklopu ponovnega odprtja Knjižnice semen: Aljaž 

Plankl: Metoda Vrt brez prekopavanja, permakultura in naravni vzorci.  

4. marec 2021: spletni Radovedni ponedeljek iz sklopa Na krožniku: Sabina Topolovec: Nove težave – 

tisočletne rešitve.  

5. 29. marec 2021: spletni Radovedni ponedeljek iz sklopa O, zdravje!: Mag. Mateja Lenarčič: STRES – 

kako se z njim soočiti in ga obvladovati?, delavnica izkustvenega učenja.  

6. 8. april 2021: spletni dogodek v sklopu Radovednega ponedeljka O, zdravje!: Mag. Mateja Lenarčič: 

MDSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) tehnike za obvladovanje stresa v času koronavirusa, 

drugi del delavnice izkustvenega učenja.  

7. 10. maj 2021: spletni Radovedni ponedeljek iz sklopa O, zdravje!: Center za krepitev zdravja Nova 

Gorica: Tanja Makarovič, prof. zdravstvene vzgoje in Tamara Kofol, dipl. med. sestra, mag. 

dietetike: Med ugodjem, zlorabo in boleznijo – o alkoholu in kajenju.  

8. 11. oktober 2021: Radovedni ponedeljek iz sklopa Starševanje: Miha Kramli: Radosti in pasti nove 

tehnologije.  

9. oktober 2021: spletni Radovedni ponedeljek iz sklopa Starševanje: Irena Stubelj Marinič: Mamice med 

ideali in stisko.  

10. 25. oktober 2021: spletni Radovedni ponedeljek iz sklopa Starševanje: Miha Kramli: Močni starši – 

stabilni otroci.  

Z novembrom 2021 so se ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa ponovno zaostrili do te mere, da 

smo morali načrtovana predavanja v sklopu Radovednih ponedeljkov v celoti odpovedati. Sklopa 

Samozavesten ne! nam ni uspelo izvesti.  

V letu 2021 smo kljub epidemiji in raznim omejitvam organizirali in izpeljali 10 predavanj iz treh različnih 

vsebinskih sklopov Radovednih ponedeljkov. 9 predavanj je potekalo v spletni izvedbi, 1 v prostorih 

Goriške knjižnice. V sklopu Radovednih ponedeljkov smo v letu 2021 pripravili 2 predavanji več kot v letu 

2020. Predavanja v sklopu Radovednih ponedeljkov je v letu 2021 v živo preko platforme Zoom in FB 

profila Goriške knjižnice spremljalo 212 gledalcev oziroma obiskovalcev.  

V letu 2021 je Radovedne ponedeljke spremljalo 54 obiskovalcev manj kot v letu 2020. Če pa obisk 

primerjamo z letom 2019 (pred epidemijo), lahko ugotovimo, da se je prepolovil. S spremljanjem 

Radovednih ponedeljkov v letu 2021 smo lahko zadovoljni, saj smo kljub težkim in negotovim razmeram 

izpeljali večji del programa Radovednih ponedeljkov, čeprav le na daljavo (preko spleta).  

Objavljene posnetke Radovednih ponedeljkov si je na FB profilu in YouTube kanalu Goriške knjižnice 

(do januarja 2022) ogledalo (poklikalo) 3145 oglednikov. 
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➢ V letu 2021 smo največje zanimanje zabeležili pri spletnem predavanju ge. Topolovec, Nove 

težave – tisočletne rešitve iz sklopa Na krožniku, v marcu 2021. Za objavo dogodka nismo 

prejeli soglasja. 

➢ Radovedni ponedeljek, ki ima po objavi največ ogledov (klikov) na FB profilu Goriške knjižnice: 

spletno predavanje iz sklopa Na krožniku, g. Janija Konjedica: Zgodovina prehrane (1.100 

ogledov–klikov). 

➢ Radovedni ponedeljek, ki ima po objavi največ ogledov (klikov) na YouTube kanalu Goriške 

knjižnice: spletno predavanje v sklopu ponovnega odprtja Knjižnice semen, g. Aljaža 

Plankla: Metoda Vrt brez prekopavanja, permakultura in naravni vzorci (94 ogledov–

klikov). 

 

5.1.2 OTROŠKI TORKI / OTROŠKE IN MLADINSKE DEJAVNOSTI 

Za otroke smo pripravili 41 dogodkov, med katere smo uvrstili uganko meseca, 

ustvarjalne delavnice, ure pravljic ter druge vsebinsko zelo različne in barvite 

dogodke, s katerimi smo pripravili pester program za naše najmlajše uporabnike in 

obiskovalce. Povezali smo se s Primorskim dramskim gledališčem Nova Gorica v 

skupnem projektu Igralci primorskih gledališč berejo pravljice. Programa za otroke 

se je v letu 2021 udeležilo približno 314 otrok. Obiskovalcev na spletu nismo šteli. 

➢ TAČKE POMAGAČKE: Izpeljali smo 16 srečanj s Tačkami, obiskalo jih je 16 otrok. 

➢ VRTEC NA OBISKU: Zabeležili smo 6 obiskov vrtčevskih skupin iz Vrtca Kekec, skupaj 129 

otrok. 

➢ PRAVLJIČNE URICE: Pripravili smo tri pravljične urice, ki se jih je udeležilo 10 otrok. 

➢ IGRALCI PRIMORSKIH GLEDALIŠČ BEREJO PRAVLJICE: V tednu splošnih knjižnic smo 

pripravili dve pravljici. 

➢ MESEČNA UGANKA ZA OTROKE: Pripravili smo 12 mesečnih ugank za mlajše in večje 

otroke. Sodelovalo je 144 otrok. 

➢ USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE: Pripravili smo 2 ustvarjalnici, ki se jih je udeležilo 

15 otrok.  

MLADI so naša zelo pomembna skupina obiskovalcev in prav njim je namenjena 

posebna skrb. Preko številnih projektov, ki jih že vrsto let izvajamo v knjižnici in 

drugih ustanovah, se skušamo približati mladim z željo, da bi jim čim bolj približali 

knjižnico in posledično tudi knjigo in branje. 

V letu 2021 smo uspeli izvesti le en dogodek v okviru projekta Bralnice pod 

slamnikom - gostili smo Žigo X. Gombača, ki je svoje delo z navdušenjem 

predstavil 30 učencem iz OŠ Frana Erjavca in OŠ Milojke Štrukelj z mentoricama. Dogodek je potekal v 

atriju knjižnice.  

Čeprav okrnjeno smo izvajali projekta Rastem s knjigo in Rastem z e-viri ter pripravili nov projekt Branje 

za znanje in sanje: poletni bralni izziv. 
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5.1.3    USTVARJALNE SREDE 

Ustvarjalne srede za odrasle v letu 2021 se zaradi epidemioloških ukrepov in 

preprečevanja širjenja bolezni COVID-19 niso izvajale. 

 

5.1.4    LITERARNI ČETRTKI  

V sklopu Literarnih četrtkov smo v letu 2021 predstavili naslednje avtorje in njihova dela: 

1. 7. januar 2021: spletni Literarni četrtek: Zoran Predin: Mongolske pege, 

predstavitev knjige. Z avtorjem se je o knjigi pogovarjal Orlando Uršič, glavni 

urednik založbe Litera Maribor. Dogodek sta sooblikovali Goriška knjižnica in 

založba Litera Maribor.  

2. 4. februar 2021: spletni Literarni četrtek v okviru Goriških literarnih prepletanj: 

Zadnja vaja: predstavitev zbornika naravovarstvene poezije. Z Ano Žunič, vodjo 

literarnega programa v Layerjevi hiši, se je pogovarjala dr. Tanja Badalič. Organizatorji dogodka: ZKD 

Nova Gorica, JSKD Območna enota Nova Gorica, Goriška knjižnica, in MONG. Dogodek je potekal v 

okviru kulturnega praznika 2021.  

3. 11. februar 2021: spletni Literarni četrtek: Vinko Möderndorfer: Nova butalska čitanka: poučne 

zgodbe iz Butal, predstavitev knjige. Z avtorjem se je pogovarjala Tina Podgornik.  

4. 18. marec 2021: spletni Literarni četrtek: Vita Žerjal-Pavlin: Obrazi, predstavitev pesniške zbirke. Z 

avtorico se je o pesniški zbirki pogovarjala pesnica in pisateljica Vida Mokrin Pauer. Dogodek je potekal 

v okviru svetovnega dneva poezije 2021.  

5. 22. april 2021: spletni Literarni četrtek: Feri Lainšček: Kurji pastir, pogovor z avtorjem in predstavitev 

knjige. Dogodek je potekal v okviru svetovnega dneva knjige, projekta Noč knjige 2021 in kot otvoritveni 

dogodek nove sezone bralne akcije Primorci beremo 2021. Srečanje smo najprej posneli, nato pa ga 

objavili na FB profilu in YouTube kanalu Goriške knjižnice.  

6. 13. maj 2021: spletni Literarni četrtek: Pogovor z literarnima ustvarjalcema Goriškega literarnega 

kluba GOVORICA, mag. Darinko Kozinc in Milanom Petkom Levokovom. Mag. Darinka Kozinc je 

predstavila aktualno pravljico z naslovom Virož(ivž)ava: (ali tam, kjer so virusi doma), Milan Petek Levokov 

pa roman Kdo se še boji Anne Riesmann?: kratek roman o nekem zločinu in pozabi.  

7. 23. junij 2021: literarno srečanje v okviru Goriških literarnih prepletanj: predstavitev medgeneracijske 

slikanice Tanje Badalič: Zajčev prostor. Srečanje smo v atriju knjižnice najprej posneli, nato pa ga 

objavili na FB profilu in YouTube kanalu Goriške knjižnice. 

8. 19. avgust 2021: poletni literarni večer v atriju knjižnice v sklopu projekta Beletrinini Trubadurji: Petra 

Pogorevc: RAC: Biografski roman o življenju in delu Radka Poliča. Z avtorico se je o knjigi 

pogovarjala Tina Podgornik.  

9. 14. oktober 2021: okrogla miza v okviru Literarnega četrtka: Slovenski center PEN in Goriška 

knjižnica: Sto let Mednarodnega PEN: 1921 – 2021.  

10. 28. oktober 2021: Literarni četrtek: Lions klub Nova Gorica in Goriška knjižnica: literarno srečanje 

in pogovor z vsestranskim slovenskim literarnim ustvarjalcem Tonetom Partljičem. Z avtorjem se 

je o knjigi Ljudje z Otoka pogovarjala Tina Podgornik. Z Miho Demšarjem se je dotaknil časa fašizma, 

ko so bili Primorci izgnani iz svojih domov in se naselili v Mariboru. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto. 

Avtor je namreč podpisoval svoje knjige – prostovoljne prispevke, zbrane z avtorjevimi podpisi knjig, je 

organizator Lions klub namenil projektom Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica.  

11. 4. november 2021: spletni Literarni četrtek: Barbara Korun: Idioritmija, predstavitev pesniške zbirke. Z 

avtorico se je pogovarjala pesnica in pisateljica Vida Mokrin Pauer.  
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Po izvedbi tega dogodka smo morali zaradi strožjih ukrepov za prepričevanje širjenja koronavirusa 

preklicati in odpovedati vsa literarna srečanja, ki smo jih v Literarnih četrtkih načrtovali do konca leta 2021. 

V Goriški knjižnici smo v letu 2021 organizirali 11 Literarnih četrtkov, 3 več kot v letu 2020. Večino smo 

izvedli preko spleta. Tudi v letu 2021 smo se veliko povezovali z drugimi vzgojno-izobraževalnimi in 

kulturnimi institucijami na Goriškem – še posebno v sklopu Goriških literarnih prepletanj (sodelovanje 

z ZKD NG, JSKD območna izpostava NG, MONG). V celoti nam načrtovanega programa ni uspelo 

izpeljati, saj je vmes posegla epidemija. Dogodke, ki nam jih ni uspelo izpeljati, smo prestavili v prvo 

polovico leta 2022. 

V prostorih knjižnice si je predstavitve avtorjev in njihovih del v letu 2021 ogledalo 82 obiskovalcev. 

Obisk je v primerjavi z letom 2020 neprimerno manjši (trikrat manjši kot v 2020). Razlog je gotovo 

epidemija, res pa je, da smo v živo – v prostorih knjižnice glede na epidemiološke razmere, lahko pripravili 

in izpeljali le 3 literarne četrtke. 8 smo jih izvedli preko spleta. Dogodke si je v živo preko platforme Zoom 

ogledalo 85 gledalcev. 

➢ Objavljene posnetke Literarnih četrtkov si je na FB profilu, YouTube kanalu Goriške 

knjižnice in preko platforme Zoom (do januarja 2022) ogledalo (poklikalo) 3259 oglednikov. 

➢ Literarni četrtek, ki ima po objavi največ ogledov (klikov) na FB profilu Goriške knjižnice je 

spletno literarno srečanje z avtorjem Ferijem Lainščkom (640 ogledov–klikov), ki ima tudi 

največ ogledov (klikov) tudi na YouTube kanalu Goriške knjižnice (378 ogledov–klikov). 

DOMOZNANSKI VEČERI: Z domoznanskimi večeri smo začeli v januarju 2021. 

Potekajo enkrat do dvakrat mesečno. Vključeni so v obseg Literarnih četrtkov. V 

sklopu Domoznanskih večerov prirejamo srečanja z lokalnimi avtorji in ustvarjalci. 

V letu 2021 smo predstavili naslednje avtorje in njihova dela: 

1. 21. januar 2021: spletni Domoznanski večer: Darinka Kozinc: Dobiva se v 

Maxiju: Nežne zgodbe za romantične in tankočutne bralce, predstavitev knjige. Z avtorico sta se o 

knjigi pogovarjali Darica Majer Leban in dr. Megi Rožič. Dogodek je z glasbenim nastopom popestril 

Domen Kozinc.  

2. februar 2021: spletni Domoznanski večer: Literarno srečanje in pogovor z avtorji Goriškega 

literarnega kluba GOVORICA. Sodelovali so: Olga Kolenc s pesniško zbirko Z okna tiste kamre, Milan 

Petek Levokov z romanom Varuh ptic selivk, Andrej A. Golob s pesniško zbirko Ljubim ljubezen 

ljubeznivo in mag. Darinka Kozinc z romanom Dolge sence fašizma. Pogovor je vodil urednik in založnik 

Zavoda za umetnost in kulturo Volosov hram, Robert Titan Felix.  

3. marec 2021: spletni Domoznanski večer: Ana Roš in Kaja Sajovic: Sonce in dež, predstavitev knjige.  

4. marec 2021: spletni Domoznanski večer: Alja Furlan: Ptica resnica, predstavitev knjige. Z avtorico se 

je o knjigi in njenem ustvarjalnem opusu pogovarjala Polona Abram.  

5. 6. maj 2021: spletni Domoznanski večer: Anja Mugerli: Čebelja družina, predstavitev knjige. Z avtorico 

se je o knjigi pogovarjala dr. Tanja Badalič. Dogodek smo posneli, posnetek pa nato objavili na družbenih 

omrežjih. Pripravili smo ga v sodelovanju z ZKD Nova Gorica, JSKD OI NG in MONG, v sklopu Goriških 

literarnih prepletanj. 

6. 27. maj 2021: spletni Domoznanski večer: Miran Rustja: predstavitev kratke povesti Vidko in pesniške 

zbirke Hrup tišine. Z avtorjem se je pogovarjala dr. Tanja Badalič. Dogodek smo posneli, posnetek pa 

nato objavili na družbenih omrežjih. Pripravili smo ga v sodelovanju z ZKD Nova Gorica, JSKD OI NG in 

MONG, v sklopu Goriških literarnih prepletanj.  
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7. 3. junij 2021: spletni Domoznanski večer: David Bandelj: Enajst let in pol tišine, predstavitev pesniške 

zbirke. Z avtorjem se je pogovarjala dr. Tanja Badalič. Dogodek smo posneli, posnetek pa nato objavili 

na družbenih omrežjih. Pripravili smo ga v sodelovanju z ZKD Nova Gorica, JSKD OI NG in MONG, v 

sklopu Goriških literarnih prepletanj.  

8. 26. avgust 2021: poletni Domoznanski večer pri klavirju: Darinka Kozinc: Srce vé: pesmi, predstavitev 

pesniške zbirke. Pesniško zbirko je v pogovoru z avtorico predstavila pesnica Barbara Korun. Izbrane 

pesmi je brala dr. Megi Rožič, za glasbeni utrinek je poskrbel tenorist Domen Kozinc.  

9. 21. oktober 2021: Domoznanski večer v sklopu XI. Gregorčičevih dnevov: dr. Megi Rožič: Gregorčič-

vizionar, kot ga je videl dr. Zoran Božič, predavanje. Sledil je recital Gregorčičevih pesmi v izvedbi 

članov Goriškega literarnega kluba GOVORICA ter predstavitev literarnega glasila GOVORIŠKI 

zapisi. Dogodek se je zaključil z ogledom filma ob 10-letnici Goriškega literarnega kluba GOVORICA.  

V Goriški knjižnici smo v letu 2021 organizirali 9 Domoznanskih večerov. Večino smo izvedli preko 

spleta. Veliko smo se povezovali z drugimi vzgojno-izobraževalnimi in kulturnimi institucijami na Goriškem 

– še posebno v sklopu Goriških literarnih prepletanj (sodelovanje z ZKD NG, JSKD OI NG, MONG). V 

celoti nam načrtovanega programa ni uspelo izpeljati, saj je vmes posegla epidemija. Dogodke, ki nam 

jih ni uspelo izpeljati, smo prestavili v prvo polovico leta 2022. 

V prostorih knjižnice si je Domoznanske večere v letu 2021 ogledalo 29 obiskovalcev, v živo preko 

platforme Zoom ogledalo 49 gledalcev. Vzrok slabega obiska so epidemiološke razmere, zaostrovanje 

ukrepov in preverjanje PCT. V prostorih knjižnice smo glede na epidemiološke razmere lahko pripravili in 

izpeljali le 2 domoznanska večera, 7 smo jih izvedli preko spleta. 

➢ Objavljene posnetke Domoznanskih večerov si je na FB profilu, YouTube kanalu Goriške 

knjižnice in preko platforme Zoom (do januarja 2022) ogledalo (poklikalo) 4510 oglednikov. 

➢ Domoznanski večer, ki ima po objavi največ ogledov (klikov) na FB profilu Goriške knjižnice je 

srečanje z avtorico Aljo Furlan (1400 ogledov–klikov) srečanje z avtorico Anjo Mugerli pa na 

YouTube kanalu Goriške knjižnice (140 ogledov–klikov. 

 

5.1.5    RAZSTAVE  

Goriška knjižnica ima dva razstavna prostora; osrednji razstavni prostor, v 

osrednjem delu pritličja, ki je namenjen večjim, obsežnejšim razstavam ter manjši 

razstavni prostor na mladinskem oddelku. Povpraševanje po knjižničnih razstavnih 

prostorih je veliko. Razstave se menjajo na tri do štiri tedne. Pri posamezni razstavi 

se na željo avtorja lahko pripravi še zgibanka o razstavi (na podlagi izpolnjenega 

vprašalnika), s katero gostujočo razstavo še dodatno oglašujemo. Osebe (fizične 

ali pravne), ki želijo razstavljati pri nas, morajo najprej izpolniti Vlogo za koriščenje razstavnih prostorov v 

Goriški knjižnici, s katero želimo pridobiti nekaj osnovnih informacij o avtorju in razstavi ter soglasje za 

gostovanje razstave v knjižničnih razstavnih prostorih. 

V letu 2021 smo v razstavnih prostorih Goriške knjižnice pripravili 3 večje razstave, 9 manj kot v letu 

2020. Razlog za to ni le epidemija, temveč tudi razstava o pisatelju Francetu Bevku, ki v letu 2020 zaradi 

epidemioloških razmer in nedostopnosti knjižnice ni dosegla želenega obiska (uporabnikov, obiskovalcev 

ter osnovnih in srednjih šol). Razstavo smo zato podaljšali tudi v leto 2021.  
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RAZSTAVA V OSREDNJEM RAZSTAVNEM PROSTORU IN RAZSTAVNEM PROSTORU NA 

MLADINSKEM ODDELKU: od 3. septembra 2020 do 31. decembra 2021: Goriška knjižnica Franceta 

Bevka Nova Gorica: V preseku: V tvoj spomin je moje ime: Pregledna razstava o 

življenju in delu Franceta Bevka ob 130. obletnici rojstva in 50. obletnici smrti. 

17. septembra 2020 smo obeležili 130. obletnico rojstva in 50. obletnico smrti 

pisatelja Franceta Bevka. Ob tej priložnosti smo pripravili razstavo, ki prinaša 

presek življenja in dela Franceta Bevka. Z njo smo predstavili pisateljevo življenje, 

naloge in okoliščine, v katerih se je znašel, ter njegovo ustvarjanje, ki je kakor koli 

povezano s pisano besedo.  

Postavljena je bila v obeh razstavnih prostorih Goriške knjižnice. Otvorili smo jo 3. septembra 2020 pri 

klavirju. V želji, da bi razstava dosegla čim večje število uporabnikov ter obiskovalcev knjižnice, pa tudi 

zardi nedostopnosti knjižnice v času prvih valov epidemije, smo jo podaljšali do konca decembra 2021.  

Razstava je dostopna tudi na portalu Kamra: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/france-bevk-130-let-od-

rojstva-in-50-let-od-smrti.html 

RAZSTAVA V MANJŠEM RAZSTAVNEM PROSTORU NA MLADINSKEM ODDELKU: od 3. do 31. 

decembra 2021: Goriška knjižnica: Skrito — odkrito — ohranjeno — dostopno, razstava.  

Ob 3. decembru, ko praznujemo Ta veseli dan kulture, smo pripravili že četrto razstavo iz sklopa Skrito – 

odkrito – ohranjeno – dostopno, s katero predstavljamo, kaj smo v letu 2021 digitalizirale splošne knjižnice 

na Goriškem območju. Pet plakatov in pet vitrin je prinašalo predstavitev Digitalne knjižnice Slovenije, 

sodelovanja splošnih knjižnic na območju, gradiva, ki smo ga digitalizirali, in izvirnikov, ki jih hranimo. Na 

računalniški tablici, ki je bila priložena k razstavi, so se uporabniki in obiskovalci seznanili tudi z vsebinami 

na dLib-u. Spomnili smo se še na 170. obletnico rojstva Simona Rutarja, zgodovinarja, arheologa, 

geografa in zbiratelja ljudskega slovstva s Tolminskega, in 140. obletnico smrti Josipa Jurčiča, avtorja 

prvega slovenskega romana, pisatelja in časnikarja. 

Razstava je nastala v Goriški knjižnici in bo v prihodnje gostovala tudi vseh treh knjižnicah na območju.  

RAZSTAVE OB DNEVIH GORIŠKE KNJIŽNICE NA TEMO ASTRONOMIJE: 13. 8. – 13. 9. 2021.  

➢ Razstava Trije primorski astronomi je v 

kubusu pred oddelkom za cicibane in predstavlja 

astronome: Matija Vetrovec je prvi v 

slovenskem jeziku pisal in objavljal o astronomiji, 

Lavo Čermelj je napisal prvi in edini uradno 

potrjeni učbenik astronomije na Slovenskem, 

Fran Dominko je bil prvi profesor astronomije na 

univerzi v Ljubljani je na Golovcu zgradil 

Astronomsko-geofizikalni observatorij. 

➢ Razstava Od mitologije do začetkov znanosti kratko preleti človekovo misel o zemlji in njenem 

mestu v vesolju: od razmišljanja, da je ploščata, do prve izmere njenega obsega, torej velikosti 

ter miselni preskok od tega, da je središče vesolja in se vse vrti okoli nje do tega, da je le eden 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/france-bevk-130-let-od-rojstva-in-50-let-od-smrti.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/france-bevk-130-let-od-rojstva-in-50-let-od-smrti.html
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od planetov, ki kroži okoli sonca in se vrti okoli svoje osi. V tem pogledu predstavi Ptolemaja, 

Kopernika in Galileja. 

➢ Razstava Novice o vesolju: Kratek pregled člankov o astronomiji v časopisni zbirki Goriške 

knjižnice Franceta Bevka je bila na ogled od avgusta do septembra in se je tematsko 

navezovala na Dneve Goriške knjižnice. Razstava je bila na ogled na hodniku med oddelkom za 

stroko in časopisnim oddelkom. V sklopu razstave smo obiskovalcem ponudili odpisane revije s 

področja astronomije. 

RAZSTAVE NA MLADINSKEM ODDELKU: 

 Zlata hruška knjig iz leta 2019 

 Slovenski kulturni praznik, Prešernov dan: plakat in razstava njegovih del od 5. - 19.2.2021 

 Jurčičevo leto 2021 : plakat in razstava njegovih del od 3.6.21 – do konca leta 

 Reci NE-Nevednosti od 5.7.2021 do 31. 8. 2021 

 France Bevk - priložnostna razstava: plakat in razstava njegovih del od 15. 9. 2021 - 11. 10. 

2021 

 Simon Gregorčič - priložnostna razstava: 11. 10. 2021 – 26. 11. 2021 

 

5.1.6    OBISK ZAKLJUČENIH SKUPIN 

V Goriško knjižnico prihaja vedno več zaključenih skupin: 

 šole, vrtci: obisk knjižnice povezujejo z drugimi kulturnimi dogodki, najmlajši povezujejo s 

pravljično urico, projekt Rastem s knjigo za sedmošolce in dijake prvih letnikov srednjih šol; 

 strokovni obiski knjižničarjev, 

 zaključene skupine iz tujine, večinoma iz Italije, 

 delegacije, ki so na obisku na MONG, 

 ostale zaključene skupine. 

V okviru projekta Rastem s knjigo za osnovne in srednje šole ter drugih organiziranih skupin nas je v času 

med septembrom 2021 in drugo polovico novembra 2021 obiskalo 455 učencev, dijakov in drugih 

obiskovalcev (v okviru skupin). 

V drugi polovici novembra 2021 smo zaradi ponovnega poslabšanja epidemioloških razmer prekinili z 

obiski organiziranih skupin do konca leta 2021.  

 

RASTEM S KNJIGO ZA OŠ IN SŠ: 

➢ V času med 19. in 22. oktobrom 2021 nas je v okviru projekta Rastem s knjigo OŠ in SŠ za 

preteklo šolsko leto 2020/21 obiskalo 5 skupin sedmošolcev OŠ Fran Erjavec Nova Gorica in 

OŠ Renče – skupaj 122 sedmošolcev. Sedmošolci v okviru šolskega leta 2021/2022 nas še 

niso obiskali (neugodne epidemiološke razmere). 

➢ Obiski srednješolcev – 1. letnikov v okviru Rastem s knjigo v šolskem letu 2021/22: med 3. 

in 17. novembrom 2021 nas je v okviru projekta RSK 2021/2022 obiskalo 7 skupin 

srednješolcev – 71 dijakov. 
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OSTALI VODENI OGLEDI: 

Tabela 22:   Vodeni ogledi v Goriški knjižnici v letu 2021 – skupine, ki niso del projekta Rastem s knjigo   

 

5.1.7    DELAVNICE 

Delavnice se v letu 2021 niso izvajale. 

 

5.1.8 DRUGI DOGODKI IN PROJEKTI (AKCIJE)  

JEZIKOVNA ČAJANKA: brezplačna jezikovna delavnica za odrasle za lažje 

razumevanje besedil: Projekt Jezikovna čajanka je izvedla Jezikovna zadruga 

Soglasnik v sodelovanju z Goriško knjižnico in podporo Ministrstva za kulturo Republike 

Slovenije. Število mest je bilo omejeno. Prednost pri prijavi so imeli člani Goriške 

knjižnice.     

25. marec 2021, ob 17. uri, spletna jezikovna 

delavnica za odrasle v izvedbi Jezikovne zadruge 

Soglasnik: Delavnica je potekala prek spleta (Zoom). 

Namenjena je bila vsem, ki so želeli izboljšati svoje 

jezikovno znanje. Vodil jo je izkušeni lektor in 

slovenist Marko Janša. Na spletno jezikovno 

delavnico se je prijavilo 11 udeležencev. 

10. APRIL – DAN ZA SPREMEMBE: Na vhodu v knjižnico smo v okviru projekta, ki ga je izvajal Dom na 

Krasu v sodelovanju s Slovensko filantropijo, Mladinskim centrom Nova Gorica, Osnovno šolo Frana 

Erjavca Nova Gorica, Osnovno šolo Milojke Štrukelj, Goriško knjižnico Franceta Bevka in ŠENT-om – 

Dnevnim centrom za uporabnike prepovedanih drog Nova Gorica, postavili prav posebno kartonasto 

hišico. V njej smo zbirali prispevke na temo Premagajmo osamljenost, ki je bila lokalno nadgrajena v »Z 

branjem premagajmo osamljenost.« Prispevki so bili v obliki verzov, kolumn, poezij, aforizmov, osebnih 

zgodb, ilustracij, slik, fotografij, besedil.  

Izdelke in prispevke smo zbirali do 9. aprila 2021. Na ta dan smo dogodek obeležili s postavljeno 

instalacijo - leseno hiško in obešenimi članki že izdanih časopisov, ter svežim izvodom »Izhod v skupnost« 

na ploščadi Silvana Furlana med občinsko stavbo ter Goriško knjižnico Franceta Bevka. Prejeti prispevki 

so objavljeni v posebni izdaji časopisa z naslovom »Spremembe«, ki je izšel konec aprila. V Goriški 

knjižnici smo zbrali 17 prispevkov. 

Datum obiska Skupina  skupine osebe Tip: OŠ, SŠ, vrtec, odrasli 

15.–17. 9. 2021 OŠ Fran Erjavec, 3. razredi 6 67 OŠ, ogled knjižnice 

20.–24. 9. 2021 OŠ Milojka Štrukelj, 4. razredi 6 84 OŠ, ogled knjižnice 

17. in 21. 9. 2021 OŠ Kozara 3 20 OŠ, ogled knjižnice, bralna značka, pravljica 

13. 10. 2021 OŠ Vipava, 2. razredi 3 49 
OŠ, kratek ogled oddelka za cicibane, pravljične 
sobe in Bevkove sobe 

4. in 5. 11. 2021 OŠ Šempas, 1. razredi 4 32 
OŠ, kratek ogled oddelka za cicibane, pravljične 
sobe in Bevkove sobe 

29. 10. 2021 
Skupina iz tujine v okviru EPK 
2025 

1 10 odrasli, skupina iz tujine v okviru EPK 2025 

SKUPAJ  23 262  

https://www.soglasnik.si/
https://www.soglasnik.si/
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PET PRED DVANAJSTO!: Knjižnica se je v sodelovanju z drugimi novogoriškimi kulturnimi ustanovami 

pridružila vseslovenski pobudi Pet pred dvanajsto! v boju za kulturo, ki je prišla iz Narodnega doma 

Maribor. Nastop na balkonu med knjižnico in gledališčem smo izpeljali ob upoštevanju vseh varnostnih 

ukrepov za preprečevanje možnosti širjenja novega koronavirusa, v četrtek, 29. aprila 2021, ob 11. 55. 

KOŠARICA HOSPIC V GORIŠKI KNJIŽNICI: V poletnem času smo v Goriški knjižnico sprejeli košarico 

Slovenskega društva Hospic. Društvo je nevladna humanitarna organizacija, ki od leta 1995 nudi pomoč 

in podporo žalujočim ob izgubi ljubljenih oseb in celostno oskrbo umirajočih bolnikov ter njihovih svojcev. 

Goriška knjižnica se je z akcijo skušala približati in podpreti programe društva Hospic, saj opozarjajo na 

vsebine, s katerimi se ljudje srečujemo vsak dan in zajemajo prav vse ciljne skupine – od otrok do 

starostnikov. Takšne izgube so zelo težka preizkušnja za vsakega posameznika in se jim težko izognemo. 

Akcijo – košarico z navdihujočimi mislimi in informacijami o Hospicu smo izvajali od konca junija do 

septembra 2021, v pritličju knjižnice (v prostoru, kjer so na voljo Vrečke presenečenja). 

PRIMORCI BEREMO 2021: V okviru projekta smo v letu 2021 pripravili dva spletna dogodka: 

22. april 2021: spletni Literarni četrtek: Feri Lainšček: Kurji pastir, pogovor z avtorjem in predstavitev 

knjige. Dogodek je potekal v okviru svetovnega dneva knjige, projekta Noč knjige 2021 in kot otvoritveni 

dogodek nove sezone bralne akcije Primorci beremo 2021. Srečanje smo najprej posneli, nato pa ga 

objavili na FB profilu in YouTube kanalu Goriške knjižnice.  

3. december 2021: spletni dogodek v organizaciji Knjižnice Damira Feigla iz Gorice v sodelovanju z 

Goriško knjižnico – zaključna prireditev bralne sezone Primorci beremo 2021 in pogovor o knjigi Anje 

Mugerli Čebelja družina. Z avtorico se je pogovarjal David Bandelj. Dogodek je potekal v okviru 

obmejnosti. Z dogodkom smo zaključili 15. bralno sezono Primorci beremo in obeležili Ta veseli dan 

kulture 2021. 

Zaključna prireditev bralne akcije Primorci beremo 2021 ima na FB profilu Goriške knjižnice 307 

ogledov–klikov, na YouTube kanalu pa 61 ogledov–klikov. 

FESTIVAL JEZIKOV IN KULTUR V NOVI GORICI: 24.–26. AVGUST 2021: V Novi Gorici je med 24. in 

26. avgustom 2021 potekal Festival jezikov in kultur. Enega od dogodkov smo gostili tudi v Goriški 

knjižnici, in sicer v sredo, 25. avgusta 

2021, od 17. do 19. ure v atriju knjižnice. 

Na prireditvi Literatura za otroke in 

najstnike »Branje je cool!« sta nas 

obiskala Nataša Konc Lorenzutti in 

Primož Suhodolčan. 

Organizacija projekta je potekala v domeni 

dr. Mojce Stubelj Ars (Mini poliglotini) in 

Maše Lancner (Zavod iManaLAB). Njuna 

želja je, da bi se Festival linGOcultura 

razvijal tudi v prihodnje in postavil Novo 

Gorico in Gorico v Italiji na zemljevid 

večjezičnih kulturnih mest. Dogodka se je udeležilo 35 obiskovalcev. 
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DNEVI GORIŠKE KNJIŽNICE 2021: 6.–10. SEPTEMBER 2021: To je nov projekt, v sklopu katerega 

želimo poudariti, kaj vse lahko knjižnica ponudi 

lokalni skupnosti oziroma posamezniku, 

predvsem pa, da lahko širi znanje, ki je prosto 

dostopno, široko, bogato, raznoliko – lahko bi 

rekli neskončno. V tem okviru smo pripravili 

vsebine, ki so bile zanimive za vse ciljne skupine 

prebivalcev naše lokalne skupnosti.  

Potekali so 6. do 10. septembra 2021. 

Spoznavali smo prešernost vesolja in njegove 

skrivnosti – letošnja tema je bila namreč 

astronomija!  

Organizatorji: Goriška knjižnica Franceta Bevka 

Nova Gorica, Cosmolab – Zavod za promocijo in 

popularizacijo astrofizike in Odiseja d. o. o. 

V poletnem času 2021 smo za predhodno promocijo projekta, na vseh oddelkih v knjižnici pripravili 

dejavnosti, s katerimi smo uporabnike in obiskovalce knjižnice že nagovarjali o projektu in njegovi vsebini 

(astronomiji).  

➢ Na strokovnem oddelku so na to temo pripravili Zapostavljanke, obeleževali so svetovne dneve, 

povezane z astronomijo, v Mojstrovalnici so naredili časovnico s pomembnimi dogodki na to temo 

(post listič z dogodkom), pripravili so zanimive informacije za knjižnični FB profil, kolegi v 

Mojstrovalnici so tiskali planete našega osončja, promocijski material (obeske, kazalke), dodatne 

šablone na temo vesolja za 3D pisala in začeli pripravo delavnice, ki je bila uvrščena v program 

DGK 2021.  

➢ Na domoznanskem oddelku sta kolegici pripravili priložnostno razstavo o prvih astronomih in 

starejšem gradivu, ki ga hranimo na to temo, razstavo časopisnega gradiva, povezanega z 

astronomijo, sta zaposlena pripravila tudi na časopisnem oddelku.  

➢ Na oddelku za leposlovje so v poletnem času pripravili naslednje dejavnosti: ustvarjanje haikuja 

– iz besed, izrezanih iz časopisnega papirja, so uporabniki in obiskovalci knjižnice ustvarjali čisto 

pravi haiku, ki se je vsebinsko navezoval na vesolje, poudarili so knjige o vesolju, planetih ter 

izdelali plakat za promocijo dejavnosti in uporabnike povabili k izdelovanju mandal (okrasnih 

kamenčkov) s planeti našega osončja.  

➢ V krajevnih knjižnicah so čez poletje zbirali in poudarili misli ter aforizme o vesolju in zvezdah, na 

otroškem oddelku so pripravili mesečno uganko o astronomiji, na mladinskem oddelku pa 

razstavili nekaj gradiva o astronomiji, ki je dostopno na oddelku.  

Dejavnosti in program Dnevov Goriške knjižnice 2021:  

Odprtje projekta: ponedeljek, 6. 9. 2021 

➢ Od 12.00 dalje: grafitar Dario Valetič je izdeloval grafit na temo astronomije. Umetnikovo delo je bilo na 

ogled na ploščadi med Goriško knjižnico in Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici. 

➢ Ob 18.00 na ploščadi med knjižnico in arhivom: Komika Gašper Bergant in Žan Papič, avtorja znanega 

slovenskega podkasta Fejmiči, sta se s Sebastijanom Jakšo (Odiseja, d. o. o.) pogovarjala o astronomiji.  
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Javna astronomska opazovanja 

➢ 7.–9. 9. 2021 v Voglarjih 21, Trnovo pri Gorici: Amatersko astronomsko društvo Teleskop Nova Gorica. 

Opazovanja so potekala od 19.00 do 1.00.  

V ugodni legi za opazovanje sta bila Jupiter in Saturn, poleg preostalih objektov globokega neba, značilnih 

za poletni čas. Predhodne prijave niso bile potrebne. Opazovanje na Voglarjih je dne 7. 9. 2021 odpadlo 

zaradi oblačnega vremena.  

➢ 8. 9. 2021 na ploščadi med knjižnico in arhivom: javno astronomsko opazovanje. Predhodne prijave niso 

bile potrebne. Opazovanja so potekala v dveh sklopih: opazovanje Sonca od 15.00 do 17.00, opazovanje 

planetov od 20.00 do 22.00.  

➢ 10. 9. 2021 na športnem igrišču v Braniku: opazovanje Sonca in planetov v izvedbi Zavoda Cosmolab. 

Predhodne prijave niso bile potrebne. Opazovanja so potekala v dveh sklopih: opazovanje Sonca od 15.00 

do 17.00, opazovanje planetov od 20.00 do 23.59.  

Predavanja v Goriški knjižnici 

➢ 7. 9. 2021, ob 18.00, pri klavirju: Meteoriti, predaval je dr. Miha Jezeršek (Prirodoslovni muzej Slovenije).  

➢ 8. 9. 2021, ob 18.00, pri klavirju: Kako se rodijo in umrejo zvezde, predavala je prof. dr. Andreja Gomboc 

(Cosmolab, Univerza v Novi Gorici).  

Predavanje in orientacijski pohod Osončje 

➢ 9. 9. 2021, od 15.00 dalje, zadnji pohod ob 18.00, začetna točka: Bevkov trg. Na podlagi prejetih navodil so 

pohodniki po Novi Gorici iskali modele planetov našega osončja. Predhodne prijave niso bile potrebne.  

Astronomski kviz v baru 

➢ 8. 9. 2021, od 17.00 do 20.00 v Splendid baru na Bevkovem trgu. Sodelovalo je 5 omizij (približno 15 

sodelujočih). Zmagovalno omizje je nagradil Splendid bar, predstavnik Cosmolaba pa jim je zagotovil 

brezplačno udeležbo na eni od njihovih storitev (npr. astronomska opazovanja). 

Planetarij, od 7. do 9. 9. 2021 v atriju Goriške knjižnice 

➢ Od 8.30 do 13.30 za organizirane skupine (vrtce, šole itd.).   

➢ Od 15.00 do 18.30 za posamezne obiskovalce.  Obisk planetarija je potekal vsakih 30 minut. Program v 

planetariju je trajal 20 minut; sprejeli smo največ 30 obiskovalcev naenkrat. Obisk planetarija je bil 

brezplačen, potrebne pa so bile predhodne prijave. 

Ustvarjalna delavnica v Mojstrovalnici 

➢ 10. 9. 2021, ob 14.00, ponovitev ob 16.00: Spoznajmo planete našega osončja, ustvarjalna delavnica s 

kvizom za mlade astronome. Potrebna je bila predhodna prijava. Vsak udeleženec je prejel tudi manjšo 3D-

figuro astronavta. 

Dejavnosti v okviru Dnevov Goriške knjižnice 2021 se je udeležilo približno 1.041 obiskovalcev. Pri 

organizaciji in izvedbi dogodkov smo spremljali pogoje PCT ter upoštevali priporočila za preprečevanje 

širjenja bolezni COVID-19. 

TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC 2021: 15.-20. NOVEMBER 2021: Splošne 

knjižnice so že peto leto zapored praznovale Teden splošnih knjižnic po vsej 

Sloveniji. Od 15. do 20. novembra je po vseh knjižnicah potekalo trenutnemu 

stanju prilagojeno dogajanje za vse generacije pod sloganom Moja knjižnica 

praznuje z glavno tematiko branje oz. branje z ušesi, torej promoviranje 

zvočnih knjig. 

Aktivnosti v času Tedna splošnih knjižnic 2021 

ODDELEK ZA CICIBANE 

➢ uganka o koroški pripovedki Mojci Pokrajculji: Oddelek za cicibane je najmlajše uporabnike vabil k 

reševanju nagradne uganke o Mojci Pokrajculji.  
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➢ otroški torek, 16. november 2021, ob 17.uri, pri klavirju - Otroška ustvarjalna delavnica  

Otroška ustvarjalna delavnica je, zaradi bolezni ustvarjalke, žal odpadla. 

➢ Otroci, prisluhnite pravljici!, 16. november 2021, ob 20.uri na Facebookovi strani Goriške knjižnice: 

Zgodbico O volku, ki je iskal pravljico, avtorice Mojiceje Podgoršek, je prebrala igralka SNG NG, Ana 

Facchini, v video obliko pa jo je pretvorila Jana Movja.  

➢ Izpostavljamo in priporočamo za branje!: Na Oddelku za cicibane sta so si otroci lahko ogledali in 

izposodili knjige o knjižnicah, knjigah in branju.  

ODDELEK ZA MLADINO 

➢ uganka o fantazijski pripovedi Harry Potter: Oddelek za mladino je najstnike vabil k reševanju nagradne 

uganke o Harryju Potterju. 

➢ Izpostavljamo in priporočamo za branje!: Tudi mladina si je lahko ogledala, izposodila in brala knjige o 

knjižnicah, knjigah in branju. 

ODDELEK ZA LEPOSLOVJE 

➢ nagradna jesenska križanka o spletnem portalu, na katerem so zbrani kakovostni namigi za dobro 

branje: Uporabniki so lahko svoje znanje o naslovih knjig in avtorjih preverili v nagradni jesenski križanki. 

➢ Moja knjižna polica: Moja knjižna polica je drugačen način izmenjave dobrega branja in bralne izkušnje. 

Zaposlenim v Goriški knjižnici Franceta Bevka, uporabnikom knjižnice, pa tudi znanim pisateljem in 

pisateljicam smo dali možnost, da na »njihovo« knjižno polico izpostavijo tiste knjige, ki so jih med branjem 

tako ali drugače zaznamovale in bi jih zato priporočali za branje tudi ostalim.  

➢ Bralci priporočajo: Stolp s priporočili bralcev je zanimiv način za lažji izbor knjig, ko uporabniki ne vejo 

kaj bi brali. Vsak uporabnik je imel možnost, da na za to namenjen listek, zapiše knjigo, ki jo priporoča za 

branje ostalim, priporočilo pa nato pripne na stolp.  

➢ Izpostavljamo in priporočamo za branje!: Tudi na Oddelku za leposlovje so vabili k ogledu, izposoji in 

branju knjig o knjižnicah, knjigah in branju.  

➢ Zakaj je branje v tujih jezikih koristno?: Kolegice iz leposlovja so izpostavljale knjige v tujih jezikih in 

uporabnike s plakatom opozarjale, kakšne koristi prinaša branje tujejezične literature. 

➢ literarni četrtek, 18. november 2021, ob 20.uri na Facebookovi strani Goriške knjižnice  

Odrasli, prisluhnite pravljici!: Humoresko slovenskega pisatelja Josipa Jurčiča, Kozlovska sodba v 

Višnji Gori, je prebral igralec SNG NG Radoš Bolčina, v video obliko pa jo je pretvorila Jana Movja. 

➢ Radovedna knjižničarka: Na Facebookovi strani so imeli sledilci možnost, da prisluhnejo kratkim 

posnetkom z odgovori na vprašanja, ki jih radovedna knjižničarka postavlja obiskovalcem knjižnice. Videi 

so se objavljali od ponedeljka do sobote, knjižničarka pa je zbrala odgovore na naslednja vprašanja: 

▪ Kaj vam pomeni branje z ušesi? 

▪ Raje poslušate zvočne knjige ali berete elektronske knjige? 

▪ Čigav glas bi želeli slišati oz. kdo bi po vašem mnenju bil dober bralec zvočnih knjig? 

▪ Vaš predlog za zvočno knjigo je? 

▪ Kje najpogosteje poslušate zvočne knjige? 

▪ Komu bi priporočili izposojo zvočne knjige? 

ODDELEK S STROKOVNIM GRADIVOM: Izpostavljamo in priporočamo za branje!: Na Oddelku s strokovnim 

gradivom so pripravili razstavo s knjigami o knjižnicah, knjigah in branju, ki so bile na voljo za izposojo. Poleg tega 

so izpostavili še bogato zbirko avdio knjig.  

ČASOPISNI ODDELEK: Podarjamo odpisane revije: Na časopisnem oddelku so v Tednu splošnih knjižnic 

uporabnikom ponujali brezplačne odpisane revije.  

 

KRAJEVNE KNJIŽNICE 

➢ uganka o koroški pripovedki Mojci Pokrajculji 

➢ uganke o branju, knjigah, knjižnici: Maruša Mugerli Lavrenčič je poiskala uganke na temo branja, knjig, 

knjižnic …, ki so jih knjižničarke iz krajevnih knjižnic ob odhodu delile najmlajšim uporabnikom. 
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➢ uganka o fantazijski pripovedi Harry Potter 

➢ Svetuj in se za nagrado poteguj!: V krajevnih knjižnicah so mlade povabili, da na listek zapišejo naslov 

super knjige, ki so jo nazadnje prebrali in jo tako predlagajo v branje tudi svojim vrstnikom. Konec meseca 

so izžrebali enega od predlogov. 

➢ nagradna jesenska križanka o spletnem portalu, na katerem so zbrani kakovostni namigi za dobro branje 

➢ Izpostavljamo in priporočamo za branje!: Tudi krajevne knjižnice so vabile k ogledu, izposoji in branju 

knjig o knjižnicah, knjigah in branju.  

DODATNE AKTIVNOSTI V TEDNU SPLOŠNIH KNJIŽNIC  

➢ Vzemi sporočilce in si polepšaj dan!: misli o branju, knjigah itd. oblikovane v sporočilca, ki so 

uporabnike čakala na vsakem oddelku. 

➢ Ustavi se in preberi vsaj eno od neštetih pesmi o branju, ki te čakajo po različnih knjižničnih 

kotičkih!: Tudi pesmi o branju je izbrala Jana Movja. Oblikovala je plakate z različnimi pesmimi, ki smo 

jih zalepili po različnih kotičkih naše knjižnice. 

➢ Podarjamo odpisane knjige: Ker smo želeli, da skupaj z našo knjižnico praznujejo tudi naši uporabniki, 

smo jih v tednu od 15. do 20. novembra obdarovali z odpisanimi knjigami. Podelili smo 622 knjig. 

DOGODKI V SODELOVANJU 2021: V letu 2021 smo v 

sodelovanju organizirali 3 dogodke. Preko spleta je spremljalo 

(poklikalo) 1.180 oglednikov, meritve krvnega sladkorja pa je 

uporabilo 62 obiskovalcev knjižnice. 

V sodelovanju z drugimi kulturnimi in vzgojno-izobraževalnimi 

institucijami ter posamezniki na Goriškem smo pripravili in 

sooblikovali naslednje dogodke: 

1. 24. maj 2021: spletni dogodek: Gimnazija Nova Gorica v sodelovanju z Goriško knjižnico: V tem 

kaotičnem svetu kar prija malo posedeti pod toplim soncem, globoko vdihniti in umiriti svoje misli: 

predstavitev izvirnega maturitetnega besedila dijakov umetniške gimnazije Nova Gorica smer 

gledališče in film.  

2. 14. junij 2021: spletni dogodek: Gimnazija Nova Gorica v sodelovanju z Goriško knjižnico: Ta 

vegetarijanski dan ali ko Matiček izgine: predstavitev izvirnega dramskega besedila dijakinj 

tretjega letnika umetniške gimnazije Nova Gorica, smer gledališče in film.  

3. november 2021, od 8. do 10. ure, v Goriški knjižnici: Center za krepitev zdravja Nova Gorica 

sodelovanju z Goriško knjižnico: Meritve krvnega sladkorja in svetovanje. Dogodek smo pripravili ob 

svetovnem dnevu sladkorne bolezni, ki ga obeležujemo 14. novembra.  

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN PARADA UČENJA 2021: Potekal je od 6. septembra do 10. 

oktobra 2021, Parada učenja pa 15. septembra 2021. Na Paradi učenja – dnevu učečih se skupnosti, se 

je s promocijo storitev predstavila tudi naša 

knjižnica. Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so 

najvidnejša promocijska kampanja na področju 

izobraževanja in učenja v Sloveniji. Na Paradi 

učenja – Dnevu učečih se skupnosti – se 

srečujejo ponudniki znanj in spretnosti ter 

povpraševalci po obojem. Živahen utrip, barvitost, 

obilo radovednosti, ponosa, upanja … vse to je 

mogoče doživeti v družbi zagovornikov in 

uresničevalcev kulture vseživljenjskosti učenja.  
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»KARIERNI ZMENKI«, 20. oktober 2021 na OŠ Solkan: V okviru 

poklicnega usmerjanja, ki ga je organizirala Ljudska univerza v Novi 

Gorici (LUNG), je na OŠ Solkan Polona Palčič devetošolcem 

predstavila poklic knjižničar/bibliotekar in z njimi izpeljala razgovor za 

prosto delovno mesto v knjižnici 

 

 

 

 

GORIŠKA LITERARNA POKRAJINA - LITERARNOZGODOVINSKI POHOD 2021: V soboto, 18. 

septembra 2021, ob 9. uri smo se odpravili na Literarnozgodovinski sprehod v počastitev 100-letnice 

rojstva Dušana Pirjevca ter literarnih in znanstvenih zapuščin Lojzke Bratuž, Pavline Pajk, Marijana 

Breclja in Zorana Božiča. 

Pohod so organizirali: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica, Zveza kulturnih društev Nova 

Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Kulturni center Lojze Bratuž Gorica, Kulturni dom 

Gorica, Zveza slovenske katoliške prosvete Gorica, Zveza slovenskih kulturnih društev Gorica, Krajevna 

skupnost Nova Gorica. 

Literarno zgodovinskega pohoda se je udeležilo približno 100 pohodnikov. 

XI. GREGORČIČEVI DNEVI 2021 so potekali med 14. in 21. oktobrom 2021, na treh različnih lokacijah; 

ob Gregorčičevem spomeniku na Erjavčevi ulici v Novi Gorici, ob pesnikovem grobu na Sv. Lovrencu in 

v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica (v sklopu Domoznanskih večerov). Potekali so v domeni 

Goriškega literarnega kluba GOVORICA, v sodelovanju z Goriško knjižnico, OŠ Kobarid, Podružnico 

Smast in Šolskim centrom Nova Gorica.  

Program Gregorčičevih dnevov 2021 smo 

predstavili na novinarski konferenci, 11. oktobra 

2021, ob 10. uri, pri klavirju Goriške knjižnice. 

Predstavile so ga: 

• mag. Darinka Kozinc, predsednica 

Goriškega literarnega kluba GOVORICA, 

• Bojana Modrijančič Reščič, prof. 

slovenščine ŠCNG, 

• Irena Škvarč, direktorica knjižnice. 

Dogodek v Goriški knjižnici:  

21. oktober 2021: Domoznanski večer v sklopu XI. Gregorčičevih dnevov: dr. Megi Rožič: Gregorčič-

vizionar, kot ga je videl dr. Zoran Božič, predavanje. Sledil je recital Gregorčičevih pesmi v izvedbi 

članov Goriškega literarnega kluba GOVORICA ter predstavitev literarnega glasila GOVORIŠKI 

zapisi. Dogodek se je zaključil z ogledom filma ob 10-letnici Goriškega literarnega kluba GOVORICA. 
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5.2    PROJEKTI 

V knjižnici izvajamo številne projekte, ki predstavljajo dopolnitev naše dejavnosti. Namenjeni so različnim 

starostnim skupinam in različnim zanimanjem. 

Izvajamo jih v prostorih knjižnice, v drugih knjižnicah našega območja, šolah in vrtcih na našem območju 

ter v Italiji, kjer so šole s slovenskim programom. Tako krepimo sodelovanje s splošnimi knjižnicami 

našega območja, drugimi območnimi knjižnicami, slovenskimi knjižnicami v Italiji, vzgojno-izobraževalnimi 

ustanovami našega območja in zamejstva … 

V letih 2020 in 2021 smo nekatere projekte izvajali oziroma izvedli le deloma, nekatere pa smo morali 

odpovedati ali pa smo jih prenesli v leto 2022. 

 

5.2.1 PROJEKTI ZA MLADE 

5.2.1.1 BEREMO Z LETNIMI ČASI (MINI BRALNA ZNAČKA ZA MLADE) 

Mini bralna značka za mlade je namenjena mladim v starostnem obdobju 9-18 let. Sodelujejo mladi v 

vseh enotah Goriške knjižnice. Razdeljena je na štiri sklope - glede na letne čase. Vsak sklop je vsakič 

drugače poimenovan: Zaljubljeno pomladno branje, Sproščeno poletno branje, Barvito jesensko 

branje,  Razposajeno zimsko branje. 

Namen je spodbujanje branja tudi pri tistih učencih in dijakih, ki ne opravljajo »klasične« bralne značke v 

šoli. Prednost je, da lahko preberejo katerokoli knjigo, opišejo jo v nekaj besedah in ovrednotijo  

piktogramom. Vsak, ki pravilno izpolni zgibanko, dobi ob koncu obdobja simbolično nagrado.  

Projekta v letu 2021 nismo izvajali. 

5.2.1.2 BRALNICE POD SLAMNIKOM  

Mladinski literarni festival Bralnice 

pod slamnikom organizira MIŠ 

založba in povezuje več slovenskih 

splošnih knjižnic. Namen festivala je povezovanje in promoviranje branja, literaturo skuša povezati s 

strpnostjo in medgeneracijskim povezovanjem. V okviru festivala se odvijajo različni dogodki, obiski 

slovenskih in tujih avtorjev in druženja različnih skupin. Nadgradnja so literarni in likovni natečaji, javna 

branja in razstave del, ki nastanejo pod okriljem festivala. 

Goriška knjižnica je k projektu pristopila z letom 2015. V letu 2016 smo projekt razširili tudi med slovenske 

šolarje v Italiji (Osnovna šola Doberdob, Državni stopenjski zavod s slovensko-italijanskim dvojezičnim 

poukom v Špetru, Osnovna šola Romjan). 

V letu 2021 smo uspeli izvesti le en dogodek - gostili smo Žigo X. Gombača, ki je svoje delo z 

navdušenjem predstavil 30 učencem iz OŠ Frana Erjavca in OŠ Milojke Štrukelj z mentoricama. Dogodek 

je potekal v atriju knjižnice. 
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5.2.1.3 BRANJE ZA ZNANJE IN SANJE: POLETNI BRALNI IZZIV 

V poletnem času julija in avgusta smo na otroškem in mladinskem oddelku 

pripravili Poletni bralni izziv za celotno družino. Namen projekta je 

spodbuda k družinskemu sodelovanju, povezovanju in mogoče  tudi 

družinskemu obisku knjižnice. Otroci, ki sodelujejo v projektu, morajo k 

sodelovanju privabiti tudi ostale družinske člane.  

Vsak izmed članov družine, ki je sprejel izziv, je v poletnih mesecih moral 

prebrati 4 knjige:  

∙ knjigo, katere avtorjev priimek se začenja s katerokoli črko tvojega priimka, 

∙ knjigo, ki opisuje počitnice, morje, hribe, doživetja s prijatelji, prvo ljubezen, itd., 

∙ knjigo nagrajeno z zlato hruško, odrasli pa knjigo, ki je bila vključena v projekt 

Primorci beremo,  

∙ knjigo s pesmicami oz. poezijo in izpiši verz, kitico, ki ti je bila najbolj všeč. 

S projektom smo začeli 1. julija in je trajal do 31. avgusta. Sodelovanje je 

bilo možno tako v vseh enotah Goriške knjižnice. Prejeli smo 13 izpolnjenih 

knjižic za sodelovanje. Skupaj je v projektu sodelovalo 44 bralcev.  

5.2.1.4 IGRALCI PRIMORSKIH GLEDALIŠČ BEREJO PRAVLJICE 

Projekt je nastal v sodelovanju treh primorskih gledališč (SNG Nova Gorica, Slovensko stalno gledališče 

Trst in Gledališče Koper) s knjigarnami in knjižnicami iz Nove Gorice, Gorice, Trsta in Kopra. 

Prvotno je bil projekt zastavljen tako, da igralci vseh treh gledališč enkrat mesečno v svojih krajih berejo 

pravljice z namenom otrokom ponuditi kakovostno izkušnjo povezovanja kulture in jih pritegniti v knjižnico 

in gledališče. Igralci SNG Nova Gorica enkrat mesečno berejo pravljice v krajevnih knjižnicah in na 

bibliobusu Goriške knjižnice.  

Začeli smo ga izvajati v začetku leta 2020, vendar se je po prvi izvedbi že preselilo na splet. Igralci so 

brali pravljice po izboru knjižničarjev, objavljali pa smo jih na družbenih omrežjih Goriške knjižnice in SNG 

Nova Gorica. V letu 2021 smo v tednu splošnih knjižnic smo pripravili dve pravljici. 

5.2.1.5 VRTEC NA OBISKU 

Projekt Vrtec na obisku spodbuja povezovanje knjižnice in 

okoliških vrtcev. Nastal je spontano z vedno pogostejšimi obiski 

vrtčevskih skupin v knjižnici. Otroci preko projekta spoznajo 

knjižnico in njen pomen ter storitve. Srečajo se z različnim 

knjižničnim gradivom in prisluhnejo pravljici, ki je tematsko 

povezana z njihovim kurikulumom. Pripravljeno je tudi didaktično 

gradivo (uganke, učni listi,… ), ki ga rešijo v vrtcu ali doma. 

V letu 2021 smo v okviru projekta sodelovali z dvema skupinama iz 

vrtca Kekec – 6 obiskov, 129 otrok: 

 Skupina Ribice (3-6 let): 19 otrok – 3 obiski: 4. oktober, 10. november, 1. december 

 Skupina Metuljčki (5- 6 let): 24 otrok – 3 obiski: 5 oktober, 15. november, 1. december 
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5.2.1.6 RASTEM S KNJIGO 

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne 

kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce 

motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih 

avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. 

Izvajamo ga v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter 

osnovnimi in srednjimi šolami našega območja. Poteka  vsako šolsko leto, od septembra do junija. 

Obiski skupin v šolskem letu 2020/21: Z obiski organiziranih skupin smo ponovno lahko začeli, ko so 

to dopuščale epidemiološke razmere in ukrepi – v mesecu septembru 2021, ob začetku novega šolskega 

leta 2021/22.  

Projekt RSK se je v šolskem letu 2021/2022 začel 2. novembra 2021 in bo trajal do zaključka šolskega 

leta. Z obiski skupin (sedmošolcev in dijakov prvih letnikov) smo sicer začeli novembra 2021, a smo 

obiske organiziranih skupin kmalu morali opustiti zaradi poslabšanja epidemioloških razmer.  

V okviru projekta učenci/dijaki ob obisku splošne knjižnice prejmejo knjigo: 

∙ za OŠ: Vinko Möderndorfer: Jaz sem Andrej, z ilustracijami Jureta Engelsbergerja, Založba 

Mladinska knjiga, 

∙ za SŠ: Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne, založba Miš. 

V šolskem letu 2021/22 (med 19. in 22. oktobrom 2021) nas je v okviru RSK za preteklo šolsko leto 

2020/21, obiskalo 5 skupin sedmošolcev OŠ Fran Erjavec Nova Gorica in OŠ Renče – skupaj 122 

sedmošolcev.  

Sedmošolci v okviru šolskega leta 2021/2022 nas še niso obiskali (neugodne epidemiološke razmere). 

Obiski srednješolcev – 1. letnikov v okviru Rastem s knjigo v šolskem letu 2021/22: med 3. in 17. 

novembrom 2021 nas je v okviru projekta RSK 2021/2022 obiskalo 7 skupin srednješolcev – 71 dijakov. 

Učenci oz. dijaki so nas zaradi epidemioloških razmer obiskali »v mehurčku«; lahko nas obišče 

posamezen razred, več različnih skupin naenkrat pa ne. Razred je bil lahko razdeljen v dve manjši skupini. 

Žal smo bili zaradi razmer omejeni na ogled knjižnice do 60 minut. 

Učenci in dijaki so na obisku spoznali značilnosti in lastnosti Goriške knjižnice. Sprehodili so se po knjižnici 

in si ogledali posamezne oddelke. Po ogledu knjižnice so prejeli v dar izbrano knjigo. 

Za osnovnošolske skupine, ki so sodelovale v projektu RSK OŠ 2020/2021 in si knjižnice zaradi epidemije 

niso mogli ogledati, je bil pripravljen »virtualni ogled«. Polona Palčič je za predstavitev Goriške knjižnice 

pripravila powerpoint prosojnice z glasovnimi posnetki. Sledilo je javljanje v živo; preko aplikacij Tims ali 

Zoom se je učencem predstavilo Bevkovo spominsko sobo, kovčke potujoče knjižnice, Časopisni oddelek, 

Mojstrovalnico in Knjižnico semen. 
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5.2.1.7 RASTEM Z E-VIRI  

Kljub zahtevnim epidemiološkim razmeram smo nadaljevali s projektom 

Rastem z e-viri, ki ga še vedno izvajata Polonca Kavčič in Saša Vidmar. Za 

velik dosežek si lahko štejemo, da izobraževalne ustanove same stopijo v stik 

z nami in skupaj nato pripravimo ustrezen program za učence oz. dijake. 

Programe prilagajamo in oblikujemo glede na predznanje slušateljev, temo in 

cilje, ki jih želijo učitelji doseči pri posameznem predmetu. V okviru delavnic 

vedno več poudarka dajemo tudi informacijskemu opismenjevanju 

slušateljev, s katerimi iščemo in raziskujemo relevantne vire, poudarjamo 

njihovo uporabnost in predstavimo pomembnost doslednega navajanja avtorstva. 

V letu 2021 smo obiskali 4 osnovne šole (6 skupin) ter 3 srednje šole (7 skupin). Izvedba posamezne 

delavnice traja 2 šolski uri (90 minut), kar je 20 delovnih ur na izvajalko. Skupaj - 369 slušateljev. 

Tabela 23:  Predstavitve in delavnice Rastem z e-viri v letih 2018 in 2021 

 2018 2019 2020 2021 Indeks 2020/19 

Število dogodkov 18 10 12 11 1,20 

Število udeležencev 398 246 293 369 1,19 

Število skupin  14 13 13 0,93 

 

Ustanova Št. slušateljev E-vir 

OŠ Miren 34 Encyclopedia Britannica 

OŠ Dobrovo 36 Encyclopedia Britannica 

SŠ Veno Pilon - Gimnazija 41 Cobiss, dLib, Encyclopedia Britannica 

SŠ Veno Pilon - Gimnazija 38 Cobiss, dLib, Encyclopedia Britannica 

OŠ Miren 32 Encyclopedia Britannica 

SŠ Veno Pilon - Gimanzija 27 Cobiss, dLib, Encyclopedia Britannica 

SŠ Veno Pilon - Gimnazija 45 Cobiss, dLib, Encyclopedia Britannica 

OŠ Solkan 41 Encyclopedia Britannical, Cobiss 

SŠ Gimnazija Nova Gorica 45 Vsi e-viri 

Tehniška  gimnazija Nova Gorica 26 dLib, PressReader, Encyclopedia Britannica 

OŠ Milojka Štrukelj 4 dLib, Kamra 

  

5.2.1.8 TAČKE POMAGAČKE  

Srečanja s Tačkami smo izvajali v sodelovanju s članicami goriške enote Društva Tačke pomagačke, v 

okviru programa R.E.A.D. ali Beremo s tačkami. Program pomaga otrokom izboljšati bralne in 

komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Pes v programu R.E.A.D. je 

izšolan terapevtski pes, ki skupaj s svojimi vodnikom obiskuje šole, knjižnice in ostale ustanove, kot 

poslušalec otrok, ki berejo. 

 Program poteka po vnaprej dogovorjenem razporedu, urnik srečanj objavimo za 

vsak mesec vnaprej. Prijava je obvezna. Srečanja s Tačkami potekajo v pravljični 

sobi, individualno. Prisoten je terapevtski par (vaditelj in pes) ter otrok, ki se je 

prijavil na srečanje s Tačkami. V prvi polovici leta 2021 srečanja s Tačkami nismo 

izvajali zaradi epidemioloških ukrepov. Ponovno izvajanje projekta smo začeli v drugi polovici oktobra 

2021.  
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5.2.1.9 KNJIŽNE POPslastice 

Knjižne POPslastice je izjemno uspešen projekt, ki je nastal v 

Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Cilj projekta je najstnikom 

s pomočjo gostov, znanih osebnosti, ki se ukvarjajo z 

najrazličnejšimi področji človekovega ustvarjanja, ponuditi 

možnost branja, razpravljanja, srečanja in druženja z njimi ter z vrstniki; na aktualen, zabaven način 

širiti bralno kulturo, zagotavljati višjo bralno sposobnost mladih tudi tako, da jih k branju in 

kritičnemu razmišljanju vzpodbudijo zanimivi gostje. Z gostom se na prireditvi pogovarja moderator, 

ki se skuša čim bolj približati mladim in jih na ta način navdušiti za literaturo, kritično branje in ustvarjanje. 

Knjižne POPslastice smo na Goriško območje prenesli v letu 2016. K sodelovanju smo povabili Šolski 

center Nova Gorica, Gimnazijo Nova Gorica ter devete razrede osnovnih šol na območju delovanja 

Goriške knjižnice. Zaradi epidemije in upoštevanja navodil NIJZ projekta v letu 2021 nismo izvajali.  

 

5.2.2 PROJEKTI SPODBUJANJA BRALNE KULTURE 

5.2.2.1 DOBREKNJIGE.SI 

Goriška knjižnica je že od vzpostavitve portala 

Dobreknjige.si – slovenske splošne knjižnice 

priporočamo ena od upravljalk portala. Glavno 

uredništvo si v razmerju 50 : 50 delita Knjižnica Koper 

in  Goriška knjižnica. Knjižnici zagotavljata administrativno in računovodsko podporo upravljanju in 

delovanju portala. Glavna urednica in njena namestnica sta obenem tudi območni urednici za Obalno-

kraško in Goriško območje.  

STATISTIČNO POROČILO: Splošna slika uporabe portala Dobreknjige.si skozi statistične podatke 

pokaže, da se portal uporablja, saj prirast ogledov in obiskov portala po letih eksponentno narašča. V letu 

2021 smo zabeležili skoraj 3 mio ogledov portala, skupno (do konca leta 2021) pa 11 mio. 

• Od leta 2015 do leta 2019 se je število vnosov iz leta v leto zniževalo, v letu 2020 smo nato 

zabeležili porast novih vnosov: 561 (2019: 347). Število vnosov v letu 2021 je bilo enako kot v 

letu 2020, tj. 561. Trenutno je na portalu objavljenih 4.252 priporočil (stanje na dan 10. 2. 2021). 

• Tudi število sodelujočih knjižnic se je malce spremenilo – v preteklem letu sta se  portalu pridružili 

še 2 splošni knjižnici; portal torej trenutno soustvarja 49 slovenskih splošnih knjižnic. 

• Portalu se je v letu 2021 pridružilo 16 vnašalcev (2020: 10). Skupno je bilo konec leta 2021 na 

portalu registriranih 227 vnašalcev, od teh jih je bilo v letu 2021 aktivnih 77. 

Dobreknjige.si in Goriško območje: V soustvarjanje portala so vključene vse 4 knjižnice Goriškega 

območja. Število vnašalcev ostaja nespremenjeno v primerjavi z letom 2020 – vseh vnašalcev je 22, 

od teh je bilo v letu 2021 aktivnih 8, kar je 4 manj kot v letu 2020 – 6 iz Goriške knjižnice ter 2 iz 

Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Vnašalci so v letu 2021 na portal prispevali 60 vnosov – 22 vnašalci 
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iz Goriške knjižnice, 38 vnašalci iz Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Število vnosov je nižje v primerjavi 

z letom 2020, ko so knjižnice Goriškega območja na portal prispevale 97 zapisov. 

Goriško območje je izmed vseh slovenskih knjižničnih območij po številu vnosov v letu 2021 na 

tretjem mestu – največ vnosov v letu 2020 so prispevali vnašalci Osrednjeslovenskega območja (186), 

vnašalci Obalno-kraškega območja pa 62. 

Ogledi: Število ogledov se je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 povišalo: Goriško območje je zabeležilo 

396.306 ogledov (2020: 350.570), skupno smo konec preteklega leta imeli več kot 1,7 mio ogledov. 

Goriško območje tudi po številu ogledov zaseda drugo mesto na seznamu vseh slovenskih knjižnični 

območij – v letu 2021 je največ ogledov zabeležilo Osrednjeslovensko območje (785.503), ki ima skupno 

več kot 3,3 mio ogledov, na tretjem mestu je Obalno-kraško območje s 334.663 ogledi v letu 2021 ter 

skoraj 1,6 mio vseh ogledov.  

5.2.2.2 PRIMORCI BEREMO  

Tudi v letu 2021 smo pristopili k izvedbi projekta Primorci beremo, ki ga primorske knjižnice namenjamo 

spodbujanju bralne kulture in branju slovenskih avtorjev.  

Na seznam smo uvrstili 75 proznih proznih in 11 pesniških del 

uveljavljenih avtorjev. Na seznam smo uvrstili tudi izbor mladinskega 

leposlovja in poljudno-znanstveno literaturo z različnih področij. S 

posebno oznako smo označili dela, ki so v e-obliki dostopna na portalu 

Biblos. Na seznamu je tudi nekaj klasičnih del slovenskih avtorjev, ki se 

jih bomo letos spomnili ob okroglih obletnicah. Projekt se je začel 23. 

aprila in zaključil 9. novembra 2021. 

V okviru projekta smo v letu 2021 pripravili dva spletna dogodka: 

1. 22. april 2021: spletni Literarni četrtek: Feri Lainšček: Kurji pastir, pogovor z avtorjem in 

predstavitev knjige.  

2. 3. december 2021: spletni dogodek v organizaciji Knjižnice Damira Feigla iz Gorice v 

sodelovanju z Goriško knjižnico – zaključna prireditev bralne sezone Primorci beremo 2021 in 

pogovor o knjigi Anje Mugerli Čebelja družina. Z avtorico se je pogovarjal David Bandelj. 

 

5.2.3 DOMOZNANSKI PROJEKTI 

5.2.3.1 DIGITALIZACIJA  

Goriška knjižnica kot osrednja območna knjižnica že vrsto let pridobiva sredstva za digitalizacijo gradiva 

v okviru neposrednih pozivov Ministrstva za kulturo k predložitvi predlogov programov dela in finančnih 

načrtov za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice. Vse digitalizirano gradivo je objavljeno 

in prosto dostopno na portalu dLib (Digitalna knjižnica Slovenije). 

V letu 2021 smo digitalizirali 24 različnih naslovov časopisov, revij, verskih tiskov in knjig (poučne, 

zgodovinske, strokovne, leposlovne), skupno 7.654 strani. 
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Nadaljevali smo z digitalizacijo Primorskega dnevnika, ki osrednjo pozornost namenja življenju in delu 

Slovencev v Goriški, Tržaški in Videmski pokrajini, posega pa tudi v širši prostor. Glasilo Kulturni odmevi 

je v ciklostirani tehniki izhajalo med letoma 1958–1959 in prinaša zapise, podobo kulturnega dogajanja v 

Ajdovščini tistega časa. Časopis Družinski prijatelj, »poučno zabavni list za slovenske družine«, se lahko 

pohvali kot prvi, ki je objavil nekaj Bevkovega – črtico Vstajenje. Časopis Sloga pokriva predvsem 

delovanje KUD Sloga Črni Vrh in kulturno ter družabno življenje na Črnovrškem nasploh. Glasilo tovarne 

Tekstina v Ajdovščini prinaša prispevke, ki se nanašajo na delovanje tovarne, v glasilu so objavljeni tudi 

različni kulturni in zgodovinski sestavki. Tovarniški časopis je dragocen dokument časa, v katerem je 

izhajal, ter ponuja vpogled v takratne gospodarske razmere in v življenje delavcev. Tudi Gospodarski 

list je časopis, pomemben za spoznavanje različnih gospodarskih panog Goriškega območja, digitalizirali 

smo še humorističen list Petelinček.  

Digitalizirali smo nekaj poučnih in zgodovinskih knjig (Zveden kmet ali Najpotrebniši nauki kmetijstva 

za nedeljske šole po deželi, Zemljepisna začetnica za gimnazije in realke, Mali občni zemljepis, Tabor pri 

Šempasu, 18. oktobra 1868, Občna zgodovina: za niže razrede srednjih šol. 1. del, Opis in zgodovina 

Tersta in njegove okolice, Poduk o ženskih ročnih delih za učiteljice, učiteljske pripravnice in gospodinje, 

Tolmino: incantevole luogo di villeggiatura, La guerra. L'alto Isonzo), od leposlovnih pa Podučne povesti 

italijanskega patra in učitelja Francesca Soaveja (1743–1806), ki jih je prevedel duhovnik, zgodovinar in 

jezikoslovec Štefan Kociančič. 

 

5.2.3.2 KAMRA 

Slovenski splošni knjižničarji objavljamo digitalizirane vsebine s področja 

domoznanstva na spletnem portalu Kamra, ki ga v imenu splošnih knjižnic 

in že vse od leta 2011 upravlja splošna knjižnica Celje. Regijsko uredništvo 

portala ima sedež v Goriški knjižnici, kjer regijska urednica skrbi za redno redakcijo organizacijo in 

načrtovanje dela, organizira interna izobraževanja za vnašalcev in spodbuja aktivno udeležbo osrednjih 

knjižnica na portalu, skrbi za promocijo … 

V letu 2021 je Goriška knjižnica na portal vnesla 5 digitaliziranih zgodb (76 podzbirk, 415 multimedijskih 

elementov):  

o Kam so šle vse Fabrike (10.3.): zbirka spominov na slovita podjetja na Ajdovskem. Zgodba je nastala v 

sodelovanju treh partnerjev: Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Goriški muzej in Goriška knjižnica. Besedilo 

in fotografije smo vnesli in uredili v Goriški knjižnici. 

o Muzej na tolminskem (1950-2020) (26.5.): zgodba je nastala v Tolminskem muzeju ob obletnici 

delovanja ustanove. Vnesli smo jo v Goriški knjižnici. 

o Obeležja vojne za Slovenijo – ohranjanje spomina na Goriškem (24.6): zgodba je nastala na 

domoznanskem oddelku Griške knjižnice, ob 30-letnici vojne za Slovenijo. 

o Prve posoške tovarne (5.11.): zgodba je nastala v Tolminskem muzeju in ponuja pregled posoškega 

gospodarstva po panogah in znotraj tega po posameznih podjetjih. Na portal smo jo dodali v Goriški 

knjižnici. 

o Ob 170-letnici Simona Rutarja (11.11.): zgodba je nastala na domoznanskem oddelku Goriške knjižnice 

ob obletnici rojstva za Goriško območje vidnega zgodovinarja, arheologa, geografa in etnologa. 
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Slika 19     Obisk digitalnih zbirk Goriškega območja na portalu Kamra v letih 2018 - 2021  

Tabela 24:   Obisk digitalnih zbirk Goriškega območja na portalu Kamra v letih 2018 - 2021  

 Ime digitalne zbirke 2018 2019 2020 2021 

1.  Nova Gorica: Zgradili smo mesto 21.287 16.528 18.764 19.679 

2.  Zbirka starih razglednic v Goriški knjižnici 5.694 6.012 10.077 10.411 

3.  Zgodovina vinogradništva in vinarstva na naših tleh 3.054 3.402 6.569 6.594 

4.  Goriški izobraženci skozi zgodovino - 2.718 5.818 6.621 

5.  Ta ´n ta druj it tandadrujeve dežele 4.642 2.668 4.040 5.208 

6.  Misli o materinščini 3.002 2.584 3.687 4.535 

7.  France Bevk - 130 let od od rojstva in 5o let od smrti - - 378 4.167 

8.  Negativi fotografij Vena Pilona - 3.051 7.767 4.021 

9.  Mlini na reki Vipavi in na njenih pritokih 2.570 1.868 4.376 3.630 

10.  Med nebom in zemljo 2.754 1.691 3.389 3.511 

11.  Aleja zaslužnih mož v Novi Gorici 2.158 1.304 3.206 3.461 

12.  Kam so šle vse fabrike? - - - 3.316 

13.  Življenje v času tolminskega punta 1.666 1.401 3.157 3.148 

14.  
Obeležja vojne za Slovenijo – ohranjanje spomina na 

Goriškem 
- - - 3.140 

15.  Prve posoške tovarne - - - 2.294 

16.  Od kala do vodnjaka: učna pot vodnjakov v Braniku in okolici 1.751 1.268 1.651 2.148 

17.  Javorca (1916 -2016) 2.477 1.953 1.333 1.660 

18.  Tiskarji v  Gorici 790 693 972 1.410 

19.  Muzej na tolminskem - - - 1.357 

20.  Sprehod po goriških trgih 390 806 835 1.287 

21.  Goriška kronika 1750-1775 263 411 650 1.218 

22.  "Zgradili bomo Novo Gorico!" 725 550 755 1.056 

23.  Novogoriški grb in njegova predzgodba - - 479 945 

24.  Svetolucijska skupina - železna doba v Zgornjem Posočju 295 633 984 898 

25.  Od čitalnice do Krajevne knjižnice Branik 738 549 573 878 

26.  Štefan Kocijančič (1818-1883) 775 410 589 804 

27.  Govoričke 383 277 662 790 

28.  Življenjska zgodba Franca Pračka 282 271 425 778 

29.  Ob 170-letnici Simona Rutarja - - - 656 

30.  Alojz Bajc - olimpijec iz Ajdovščine 440 241 340 645 

31.  Zgodba o prvi svetovni vojni, ruskem ujetništvu in vrnitvi domov 257 220 411 477 

32.  300 let velikega tolminskega punta 151 168 308 474 

33.  Urbanistični razvoj Gorice in gradnja vil v 19. stoletji 604 852 517 415 

34.  Ekslibrisi Pavla Medveščka 105 106 186 373 

 Skupaj 57.143 52.635 82.898 82.898 
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5.2.3.3 NACIONALNA LISTA UNESCO ZA SPOMIN SVETA 

Priprava predloga za vpis pisne kulturne dediščine na slovensko Nacionalno listo UNESCO za 

Spomin sveta  

V Sloveniji je bil na pobudo Slovenske nacionalne komisije za UNESCO  v letu 2020 ustanovljen 

Nacionalni Odbor UNESCO za spomin sveta. Nacionalni Odbor UNESCO je v sodelovanju z arhivi, 

knjižnicami in muzeji v letu 2021 zbiral predloge za vpis pisne kulturne dediščine na nacionalno listo 

UNSECO. Tako smo splošne knjižnice 1. 4. 2021 s strani NUK prejele Vabilo k nominacijam pisne kulturne 

dediščine za slovensko Nacionalno listo UNESCO za Spomin sveta (MoW) (št. dokumenta: 511-3/2020-

11), s katerim so povabili k posredovanju predlogov pisne kulturne dediščine, ki jih hranimo slovenske 

splošne knjižnice.  

Goriška knjižnica se je na povabilo odzvala s pripravo predloga nominacije dela zapuščine pisatelja 

Franceta Bevka (rokopisi literarnih del).  

5.2.3.4 OSKAR KOGOJ – ŽIVLJENJE IN DELO  

»Oskar Kogoj – življenje in delo« (vzpostavitev digitalne baze izdelkov in pričevanj oblikovalca 

Oskarja Kogoja) 

Goriška knjižnica je od meseca maja 2021 dalje partnerica v projektu Vzpostavitev digitalne baze izdelkov 

in pričevanj oblikovalca Oskarja Kogoja »Oskar Kogoj – življenje in delo«, katerega vodilni partner je LAS 

V objemu sonca, ostali partnerji (poleg Goriške knjižnice) pa Galerija Oskar Kogoj Nature Design, Javni 

zavod za turizem občine Miren - Kostanjevica ter Društvo gluhih in naglušnih severne Primorske. 

Umetnik Oskar Kogoj je eden izmed slovenskih najvidnejših (industrijskih) oblikovalcev sodobnega časa, 

širši javnosti danes poznan predvsem kot oblikovalec dekorativnih izdelkov. Umetnikov opus del obsega 

precej širši spekter oblikovanja, skupen oziroma zaključen fond njegovih del za zdaj ne obstaja. Glavni 

namen projekta je vzpostavitev inovativne digitalne baze izdelkov in pričevanj Oskarja Kogoja, eden 

glavnih ciljev pa zbrati čim več podatkov o umetnikovem življenju in delu in s tem strokovni in širši javnosti 

predstaviti njegovo vsestransko udejstvovanje.  

Projekt bo potekal v treh fazah in se zaključil junija 2023. Aktivnosti predvidevajo naslednje rezultate: 

inventarna knjiga (popis izdelkov), pridobljen certifikat umetnikovih izdelkov, kratek dokumentarni 

izobraževalni film (prilagojen ljudem s posebnimi potrebami), knjiga o življenju in delu Oskarja Kogoja, 

potujoča zbirka knjig, popis del oblikovalca Oskarja Kogoja, vodeni ogled galerije s predstavitvijo 

oblikovalca Oskarja Kogoja. 

Naloga Goriške knjižnice v projektu bo vzpostavitev bibliografije in potujoče zbirke: v lasti galerije 

Oskar Kogoj in v zasebni lasti Oskarja Kogoja je gradivo, ki se nanaša na oblikovalca in njegovo delo in 

ga je treba ustrezno pregledati in vnesti v sistem Cobiss (vzpostavitev bibliografije). Izbor gradiva o 

Oskarju Kogoju, ki je v lasti Goriške knjižnice, bo kot »potujoča zbirka« na razpolago in ogled v krajevnih 

knjižnicah in v Potujoči knjižnici v urbanih naseljih (Dobrovo, Branik, Prvačina, Miren, Renče, Šempeter) 

skupaj z bibliografijo. 
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5.2.3.5  SKRITO-ODKRITO-OHRANJENO-DOSTOPNO 

Digitalizirano gradivo Goriške knjižnice je objavljeno in prosto dostopno na portalu dLib (Digitalna knjižnica 

Slovenije), a opažamo, da je portal dLib še vedno premalo poznan in uporabljen. 

Do sedaj smo digitalizacijo promovirali le preko projekta Rastem z e-viri, s ciljem promocije in uporabe 

portala dLib. Z uvedbo projekta »Skrito–odkrito–ohranjeno–dostopno« pa želimo zajeti širši krog 

uporabnikov knjižnic in jim pokazati: 

∙ kaj vse hranimo v knjižnicah in partnerskih ustanovah Goriškega območja (SKRITI zakladi),  

∙ usmerjenost k uporabnikom: povečana dostopnost do dragocenosti in zanimivosti, obenem pa 

originali niso podvrženi fizični rabi in s tem obrabi (ODKRITO z digitalizacijo in objavljeno na dLib-

u, a hkrati skrbno (O)HRANJENO) 

∙ DOSTOPNOST: kadarkoli za vse, ki dostopajo do spleta 

∙ kdo vse je zaslužen, da gradivo lahko digitaliziramo, kdo sodeluje pri digitalizaciji,  

∙ koliko sodelovanja in priprav je potrebnih, 

∙ kaj vse je dostopno preko dLiba (ne samo gradivo, ki ga z digitalizacijo prispevamo knjižnice 

Goriškega območja).  

Ob 3. decembru, na Ta veseli dan kulture, smo v Goriški knjižnici pripravili že četrto razstavo iz sklopa 

Skrito – odkrito – ohranjeno – dostopno, s katero predstavljamo, kaj smo v letu 2021 digitalizirale splošne 

knjižnice Goriškega območja s sredstvi MzK za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice.  

Letošnja razstava prinaša predstavitev Digitalne knjižnice Slovenije, sodelovanja splošnih knjižnic na 

območju, gradiva, ki smo ga digitalizirali. Spomnili 

smo se še na 170. obletnico rojstva Simona 

Rutarja, zgodovinarja, arheologa, geografa in 

zbiratelja ljudskega slovstva s Tolminskega, in 140. 

obletnico smrti Josipa Jurčiča, avtorja prvega 

slovenskega romana, pisatelja in časnikarja. Ob 

razstavi je uporabnikom na voljo tudi 

predstavitvena zgibanka. Obenem ta razstava že 

gostuje tudi v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. 

Razstava Skrito – odkrito – ohranjeno – dostopno, 

ki smo jo pripravili v letu 2020 (torej tretja), je v letu 

2021 gostovala v vseh knjižnicah na območju: 

 v  Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin od 26. januarja do 28. februarja 2021  
https://www.kcktolmin.si/razstava-skrito-odkrito-ohranjano-dostopno/ 

 v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija od 18. marca do 12. aprila 2021 
https://www.idr.sik.si/si/novica/403/nova-razstava-skrito-odkrito-ohranjeno-dostopno/ in 

 v Lavričevi knjižnic Ajdovščina v juniju 2021 (samo Fb objava:  
https://www.facebook.com/lavriceva/photos/pcb.4255212151190447/4255208971190765/?type=3&theater). 

https://www.kcktolmin.si/razstava-skrito-odkrito-ohranjano-dostopno/
https://www.idr.sik.si/si/novica/403/nova-razstava-skrito-odkrito-ohranjeno-dostopno/
https://www.facebook.com/lavriceva/photos/pcb.4255212151190447/4255208971190765/?type=3&theater
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5.2.3.6 OBRAZI SLOVENSKIH POKRAJIN (in PRIMORCI.SI) 

V Sloveniji je nastalo več spletnih biografskih leksikonov in pojavila se je želja, da bi se vsi leksikoni 

združili na skupnem portalu. Tako je nastal nov spletni portal spletni portal Obrazi slovenskih pokrajin 

(OSP), ki združuje 10 regionalnih leksikonov (Gorenjci, Primorci, Spodenjpodravci, Dolenjci, 

Celjskozasavski leksikon, Pomurci, Osrednjeslovenski leksikon, Korošci, Štajerci, Slovenci v zamejstvu 

in po svetu), v letu 2021 pa se je leksikonu pridružilo še 6 splošnih knjižnic. Spletni portal Primorci.si je 

bil v letu 2021 ukinjen, vsi zapisi so prestavljeni na portal Obrazi slovenskih pokrajin. V sodelovanju s 

Knjižnico Koper izvajamo regijsko uredništvo za zapise o Primorcih, ki so objavljeni na podstrani Primorci 

(osnova je spletni portal Primorci.si: (https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/primorci/) in jih ustvarjamo 

primorske splošne knjižnice. 

V letu 2021 je bilo na portal OSP vnesenih skupno 238 novih biografskih gesel. 11 vnašalcev v leksikon 

Primorci je v letu 2021 skupno prispevalo 32 vnosov biografij (5 manj kot v letu 2020).  

Knjižnice Goriškega območja so v letu 2021 na portal Primorci prispevale 18 vnosov (Obalno-

kraško 14), kar je enkrat več kot leta 2020 (9). Goriška knjižnica je v letu 2021 prispevala 5 vnosov, 

3 manj kot 2020, Lavričeva knjižnica Ajdovščina 8, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 4, Knjižnica Cirila 

Kosmača Tolmin 1. 

Vnosi Goriške knjižnice:  

 Edvard Rusjan 3. 3. 2021 (Breda) 

 Simon Rutar  17. 9. 2021  (Breda) 

 Pavla Medvešček  28. 12. 2021  (Daša) 

 Pavel Medvešček – Klančar  28. 12. 2021  (Daša) 

 Geslo Radko Rudež samo objava, avtorica gesla je Vasilija Rupnik 11. 5. 2021 

Število ogledov portala Primorci v letu 2021 je 233.434, kar leksikon uvršča na 3. mesto (za 

Gorenjce 295.352 in Dolenjce 284.352). Goriška knjižnica je v letu 2021 zabeležila 25.488 ogledov, 

kar jo med vsemi knjižnicami Goriškega in Obalno-kraškega območja uvršča na 3. mesto (Knjižnica 

Koper: 64.735, Knjižnica Tolmin: 33.656).   

 

https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/primorci/
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Slika 20     OSP - število vnesenih biografij in ogledi portala v letu 2021 
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5.2.4 ZELENA KNJIŽNICA - PROJEKTI 

5.2.4.1 KNJIŽNICA SEMEN  

V letu 2021 smo Knjižnico semen za uporabnike 

odprli v februarju. Ob tej priložnosti smo gostili g. 

Aljaža Plankla, ki je na spletnem predavanju govoril 

O vrtu brez prekopavanja. Predavanje smo 

predvajali na Facebook in You tube profilu Goriške 

knjižnice.  

Čeprav smo uporabnikom tudi v času omejenega 

dostopa do knjižnice omogočali naročanje semen prek elektronske pošte, smo naleteli na težave pri 

vračanju semen v zbirko, saj zaradi neprestanega spreminjanja epidemioloških razmer Knjižnica semen 

še ni ustaljeno delovala. Uporabniki so zaradi tega izgubili stik s storitvami knjižnice, ki niso neposredno 

vezane na izposojo gradiva, zato jih bomo morali v letu 2022 na novo zastaviti. 

Oktobra 2021 smo uporabnike obvestili o tem, da se Knjižnica semen čez zimo zapre in jih ob tem pozvali 

k vračilu izposojenih semen. S člani Knjižnice semen smo ves čas ohranjali stike preko e-pošte in jih sproti 

obveščali o vseh spremembah in dogodkih.  

Leta 2021 je bilo v Knjižnici semen aktivnih le 21 članov, kar lahko pripisujemo že prej opisanimi razlogi. 

Kljub vsemu pa je zbirka bogatejša za 23 novih vrst rastlinskih semen.  

Knjižnica semen je požela veliko zanimanja tudi s strani medijev: 

o Radio Študent: oddaja Kilavo seme, februar, intervju Saša Vidmar, Franka Koren 

Dostopno na: https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/kilavo-seme/knji%C5%BEnice-semen 

o Radio Trst, intervju o Knjižnici semen, marec, Saša Vidmar, novinarka Elena Husu  

o Prispevek na spletni strani Eko civilne iniciative Slovenije  

Dostopno na: https://ekoci.si/zadnje/brez-semen-ni-suverenosti/  

o Objava na spletnem portalu Dovolj za vse   

Dostop za vse: https://dovoljzavse.si/praksa/knjiznica-semen-nova-gorica/  

o Objava v reviji Bukla: Saša Vidmar: Knjižnica semen 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/76574979#full  

o Objava v spletnem časopisu Družina: Mesojedec, Marko: V knjižnico ne le po knjige 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/69668611#full  

Knjižnica semen je v slovenskih splošnih knjižnicah prepoznana kot primer dobre prakse in vedno več 

knjižnic se zanima za prenos projekta tudi v njihove knjižnice. Prva knjižnica, ki je »posvojila« projekt, je 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Projekt je bil v njihovi lokalni skupnosti odlično sprejet, zato 

Knjižnica semen tam dobro deluje. 

Ob koncu leta smo že začeli s pogovori še s tremi splošnimi knjižnicami, ki bodo Knjižnico semen odprle 

v letu 2022. 

 

https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/kilavo-seme/knji%C5%BEnice-semen
https://ekoci.si/zadnje/brez-semen-ni-suverenosti/
https://dovoljzavse.si/praksa/knjiznica-semen-nova-gorica/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/76574979#full
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/69668611#full
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5.2.5 OSTALI PROJEKTI 

5.2.5.1 BREZPLAČNA MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 

Za člane knjižnic Goriškega območja je velikega pomena projekt Brezplačna medknjižnična izposoja 

(MKI) za končnega uporabnika na območju, ki ga izvajamo na podlagi Dogovora o izvajanju za 

uporabnike brezplačne medknjižnične izposoje med knjižnicami. Dogovor predstavlja enoten model 

izvajanja medknjižnične izposoje za vsa slovenska knjižnična območja. MKI je torej brezplačna za 

končnega uporabnika v vseh knjižnicah Goriškega območja, pri čemer mora uporabnik navesti 

znanstvenoraziskovalni, kulturni, izobraževalni ali publicistični namen.  

Izredno uspešen projekt slovenskih osrednjih območnih knjižnic, ki ga že vrsto let koordinira Koroška 

osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, izvajamo že od leta 2014. Z izjemo leta 2020 (storitev je bila nekaj 

časa nedostopna) si uporabniki na ta način izmenjajo vedno več gradiva. 

 

Slika 21     Brezplačna MKI za končnega uporabnika: izposojene enote – knjižnice Goriškega območja v 

letih 2014-2021 

5.2.5.2 KNJIŽNICE.SI 

Knjižnice.si je portal slovenskih splošnih knjižnic, ki na enem mestu združuje vse pomembne informacije 

o dejavnosti slovenskih splošnih knjižnic. Namen portala je nuditi celovite informacije o delovanju 

slovenskega splošnega knjižničarstva najširši domači in tuji javnosti. S strokovnimi informacijami podpira 

profesionalno delovanje in razvoj slovenskega knjižničarstva ter krepi pojavnost splošnih knjižnic v 

virtualnem okolju. 

Portal so leta 2019 ob finančni podpori Ministrstva za kulturo in v okviru Združenja splošnih knjižnic 

oblikovali knjižničarji  osrednjih območnih knjižnic. Portal upravlja Mariborska knjižnica v sodelovanju z 

Združenjem splošnih knjižnic in osrednjimi območnimi knjižnicami. 

Uredniški odbor portala, sestavljen iz po enega predstavnika vsake osrednje območne knjižnice in 

predstavnika Združenja splošnih knjižnic, skrbi za ažurno spremljanje dogajanja na področju splošnega 

knjižničarstva in redno posodabljanje vsebin posameznih tematskih področjih, spremljanje delovanja 

osrednjih knjižnic na svojem območju, dopolnjevanje vsebin na portalu in promocija portala v svojem 

okolju.  

Uredniški odbor je bil vzpostavljen v začetku leta 2020; članica uredniškega odbora iz Goriške knjižnice 

je Polonca Kavčič, ki je zadolžena za spremljanje in ažuriranje vseh podstrani znotraj zavihka  

Knjižničarji/Izobraževanje, v letu 2021 je prevzela tudi skrb za ažuriranje podstrani Knjižnice izven zidov 

in sodelovala pri vzpostavitvi in zasnovi strani Knjižnice v novi realnosti. 
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5.2.5.3 MENTORSTVO  

Mentorstvo je proces, usmerjanje, vodenje mladega/neizkušenega človeka z nasveti in pojasnili; je 

vodstvo v smislu izobraževanja in vzgajanja posameznika. V splošni knjižnici pomeni vpogled v različna 

strokovna področja knjižničnega dela, in sicer s kvalitetno predstavitvijo dela, posredovanjem izkušenj 

kompetentnih zaposlenih posameznikom, prihodnjim strokovnim sodelavcem. Kot tako nadalje pomeni 

evalvacijo/kritičen pogled tako mentorja kot praktikanta in posledično možnost nenehnih izboljšav v 

procesih dela za zagotavljanje kvalitetnih knjižničnih storitev.  

V Goriški knjižnici, tako kot v vseh splošnih knjižnicah, izvajamo različne oblike mentorstva: za 

novozaposlene, bibliotekarski izpit, dijake, študente bibliotekarstva in drugih strok, prostovoljce, 

zaposlene preko programa javnih del … 

V mentoriranje so vključeni bolj ali manj vsi zaposleni v knjižnici, saj se kandidati tekom usposabljanja 

vedno seznanijo z vsemi področji dela v knjižnici. Na ta način se krepi zavedanje med zaposlenimi o 

pomenu vloge, ki jo ima mentor oziroma vsak, ki kandidatu predstavlja svoje področje dela: že takoj na 

začetku pomembno vplivamo na kandidatov odnos do dela v knjižnici, s čimer posredno dvigujemo in 

poudarjamo pomen bibliotekarske stroke, oziroma znižujemo, če je naš odnos površen. V obdobju 

usposabljanja torej ključno vplivamo na kandidatovo dojemanje knjižnice, njene vloge v lokalnem okolju 

in širše, kandidata pripravljamo na samostojno strokovno delo.  

S pravilnim pristopom tudi kandidat veliko pridobi: s premišljenim in strukturiranim pristopom je prenos 

znanja med mentorjem in kandidatom kvaliteten in učinkovit; s svetovanjem, opazovanjem in ustrezno 

podporo kandidat pridobi ustrezne smernice za delo, razvija in krepi svoja zanimanja znotraj stroke; splete 

tesnejše vezi in sodelovanja s sodelavci; podrobno se seznani z vsemi področji dela v knjižnici. Obdobje 

usposabljanja je lahko tudi dobra podlaga za pripravo kandidatovega kariernega načrta, saj lahko v 

tem času dodobra spoznamo zanimanja, odlike novih sodelavcev in jih uskladimo s potrebami knjižnice. 

Strukturiran pristop k mentoriranju smo v Goriški knjižnici začeli leta 2020, in sicer s pripravo prvega 

»Programa strokovnega usposabljanja za bibliotekarski izpit za KNJIŽNIČARJA«, ki mu je sledila še 

priprava »Programa strokovnega usposabljanja za bibliotekarski izpit za BIBLIOTEKARJA«.    

Povod za spremenjen pristop na tem področju dela je bila sprememba postopka opravljanja 

bibliotekarskega izpita leta 2017: nov Pravilnik o bibliotekarskem izpitu (Ur. list RS, št. 75/16) sistemsko 

ureja strokovno usposabljanje strokovnih knjižničarskih delavcev in s tem terja večjo angažiranost knjižnic 

in njihovih zaposlenih (zlasti mentorjev kandidatom za bibliotekarskih izpit), pa tudi njihovo večjo 

odgovornost v vseh fazah strokovnega usposabljanja (imenovanje ustreznega mentorja, priprava 

programa usposabljanja, spreminjanje in nadzor kandidata, svetovanje in pomoč pri pripravi pisne naloge 

ipd.). Opravljen bibliotekarski izpit pa je po 39. b členu Zakona o knjižničarstvu in Pravilniku o 

bibliotekarskem izpitu pogoj za opravljanje strokovnega knjižničarskega dela v knjižnici ali drugi 

organizaciji, ki deluje na področju knjižnične dejavnosti.  

Ker zakon in pravilnik zavezujeta vse splošne knjižnice, smo se kot osrednja območna knjižnica tudi 

na tem področju dela povezali s knjižnicami Goriškega območja ter z njimi delili pripravljena 

programa usposabljanja, skupaj smo vzpostavili sistem kroženja kandidatov med knjižnicami območja. 
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V letu 2021 je usposabljanje opravljalo 7 kandidatov:  

1. Ana Kosič je pod mentorstvom Irene Troha Jejčič opravljala usposabljanje za opravljanje 

bibliotekarskega izpita za bibliotekarja s pripravo pisne naloge Izzivi prenove spletne 

strani Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. 

2. Daša Medvešček je pod mentorstvom Emanuele Blažko Kalin opravljala usposabljanje za 

opravljanje bibliotekarskega izpita za bibliotekarja s pripravo pisne naloge Goriška knjižnica 

Franceta Bevka kot zelena knjižnice.  

3. Andrejka Simčič je pod mentorstvom Janija Kuštrina opravljala usposabljanje za opravljanje 

bibliotekarskega izpita za bibliotekarja s pripravo pisne naloge Zadovoljstvo uporabnikov 

z mrežo krajevnih knjižnic Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. Nalogo bo 

zaključila in zagovarjala v letu 2022.    

4. Marko Jeram je pod mentorstvom Polonce Kavčič opravljal usposabljanje za opravljanje 

bibliotekarskega izpita za knjižničarja. 

5. Jaka Zavrtanik in Petra Bric sta se pod mentorstvom Mojce Podgornik opravila 14-dnevni 

program usposabljanja.  

6. Andrej Rot (vključen v program javnih del ZRSZ) je pod mentorstvom Mateja Blažka opravil 

14-dnevni program usposabljanja. 

V letu 2021 smo vzpostavili sodelovanje z Univerzo v Novi Gorici: na domoznanskem oddelku Goriške 

knjižnice bomo študentom 3. letnika 1. bolonjske stopnje programa Kulturna zgodovina Fakultete za 

humanistiko Univerze v Novi Gorici omogočali praktično usposabljanje. Cilji praktičnega usposabljanja 

so: seznanitev s pomenom in nalogami knjižnice ter s strokovnim delom in delovnim procesom, deležen 

naj bo praktičnega dela ter dela v okviru izbrane teme študentove diplomske naloge (zbiranje praktičnih 

in teoretskih informacij – virov in literature).  

5.2.5.4 MOJSTROVALNICA 

Mojstrovalnica je nova javna storitev Goriške knjižnice, kjer 

so za kreativno ustvarjanje na voljo 3D tiskalnik, 3D skener, 

3D svinčniki, računalnika za 3D modeliranje objektov in tihi 

glasbeni studio. 

Zaradi covid-19 ukrepov je bila Mojstrovalnica prve štiri 

mesece zaprta. V tem času so se izvajala vzdrževalna dela 

strojne in programske opreme, uporabnikom omogočali tiskanje predmetov preko e-poštnih naročil, tiskali 

smo tudi promocijski material za knjižnico. Mojstrovalnico je v letu 2021 obiskalo 93 obiskovalcev, od 

tega je bila večina odraslih, ki so želeli natisniti 3D predmet. Novembra sta nas obiskali 2 skupini dijakov 

(18 in 15 dijakov). 

Projekti in izdelki:  

▪ Manjša delavnica, Življenje v morju, na kateri so otroci s 3D peresi ustvarjali, z vnaprej 

narejenimi shemami, morske živali. Delavnica je potekala 17.8.2021.    

▪ V Dnevih astronomije so udeleženci lahko barvali planete, ki smo jih predhodno natisnili s 

3D tiskalniki. Za barvanje so uporabljali akrilne barve, ki so se lepo prijele na površino tiskanih 

planetov. Vse barve ter tudi plastiko za 3D tisk je zagotovila knjižnica. Udeleženci pa so imeli 
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tudi možnost, da se preizkusijo v znanju astronomije, saj smo jim v Mojstrovalnici pripravili 

kratek kviz, na katerega je bilo mogoče odgovarjati na naših računalnikih. Delavnica 

astronomije je potekala 10.9.2021. 

▪ Predstavitev Mojstrovalnice s pomočjo kioska. V kiosk, ki se nahaja v središču Solkana, 

smo iz Mojstrovalnice prenesli 3D tiskalnik in 3D peresa ter obiskovalcem predstavili 

delovanje in uporabo omenjene  3D opreme.  Še isti dan, 29. septembra 2021, je bila 

izpeljana delavnica s 3D peresi. 

▪ Na delavnici Osnove programiranja smo udeležence seznanili z osnovnimi pojmi pri 

programiranju v programskem jeziku Python. Seznanili smo jih s koncepti kot so tipi 

spremenljivk, for, while zanke, ter jim pojasnili osnove objektnega programiranja. Delavnica je 

potekala 18., 21., 22., 25. in 26.10. 2021.  

▪ več kot 200 natisnjenih izdelkov s 3D tiskalnikom 

▪ natisnjenih 110 kosov promocijskega materiala (GKFB ključi in kazalke)    

▪ številne 3D slike narejene s skenerjem   

▪ številni izdelki ustvarjeni s 3D peresi (motivi živali, vozil, stavb itd.)  

▪ več modeliranih 3D slik skeniranih oseb in predmetov   

▪ številni narisani predmeti v programu Sketchup  (lonček, stojalo za lepilni trak, kocke, 

distančnik itd.)   
 

Tabela 25:   Mojstrovalnica – statistika vseh aktivnosti v letu 2021  

MESEC ŠTEVILO DNI VSE AKTIVNOSTI POVPREČJE/DAN

JANUAR / /

FEBRUAR / /

MAREC / /

APRIL / /

MAJ 21 56 2,7

JUNIJ 21 94 4,5

JULIJ 22 72 3,3

AVGUST 22 135 6,1

SEPTEMBER 22 47 2,1

OKTOBER 21 102 4,6

NOVEMBER 21 76 3,6

DECEMBER 23 95 4,1

SKUPAJ 173 677 31  

 
Slika 22     Mojstrovalnica v letih 2017–2021 – odprtost, število obiskovalcev in število natisnjenih izdelkov 
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5.2.5.5 SIGNALIZACIJA 

V Goriški knjižnici že od leta 2016 poteka celostna prenova signalizacije.  

➢ V letu 2017 smo z novo signalizacijo opremili Oddelek s strokovnim gradivom v 1. nadstropju 

knjižnice ter toaletne prostore, namenjene uporabnikom, stopnišče in kletne prostore (dvorana) 

knjižnice.  

➢ V letu 2018 smo z zaposlenimi usklajevali napise za Oddelek za mladino in Oddelek za 

leposlovje, jezikoslovje, umetnost in šport in jih natisnili v letu 2019.  

➢ V letu 2020 je bilo delo zaustavljeno. Nadaljevali bomo v letu 2022, ko bomo z napisi opremili 

tudi nekatere krajevne knjižnice. 

5.2.5.6 USMERJEN ODPIS NEFREKVENTNEGA GRADIVA 

V goriški knjižnici redno odpisujemo knjižnično gradivo. Izločamo in odpisujemo neuporabno, zastarelo, 

obrabljeno in izgubljeno gradivo ter gradivo, ki je izgubljeno, uničeno ali neizterljivo. Z rednim odpisom 

vzdržujemo primeren obseg knjižnične zbirke in skrbimo za njeno aktualnost. Izločamo gradivo glede na 

njegovo akualnost, poškodovanost in iztrošenost, dostopnost prenovljenih izdaj in ponatisov na knjižnem 

trgu in odvečnost izvodov, ko dvojnice zaradi zmanjšanega povpraševanja uporabnikov niso več 

potrebne.  

Seznam odpisanega gradiva v skladu z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 2003) 

najprej ponudimo v izbor Narodni in univerzitetni knjižnici, nato knjižnicam Goriškega območja, šolam, 

vrtcem, domovom starejših in drugim ustanovam. Preostalo gradivo prodamo po simbolični ceni ali ga 

podarimo. 

Kljub rednemu odpisu, je še vedno veliko gradiva, ki že dalj časa ni bilo izposojeno in ni več aktualno. 

Zato smo pripravili projekt Usmerjen odpis nefrekventnega gradiva s katerim želimo prečistiti knjižnično 

zbirko in tako omogočiti našim uporabnikom nabor aktualnega gradiva. Pri tem bomo upoštevali kriterije: 

 Gradivo, ki že dalj časa ni bilo izposojeno (npr. 10 let) 

 Zastarelo oz. neaktualno gradivo (po tabeli obsoletnosti gradiva iz Priročnika za izločanje in odpis 

knjižničnega gradiva) 

Potek projekta: 

1. Določanje kriterijev in priprava seznamov gradiva, ki ustreza kriterijem 

2. Pregledovanje zbirke s pomočjo seznamov in odpis gradiva  

3. Izločeno gradivo ponudimo v NUK, ostalim knjižnicam, šolam in drugim ustanovam, damo v 

prodajo, podarimo. 
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5.3 PROMOCIJA  

V letu 2021 je bila Goriška knjižnica izpostavljena/omenjena v naslednjih medijih in priložnostih: 

1. Radio Robin, 6. 1. 2021: Spletne dejavnosti v letu 2021 – najava predstavitve knjige Zorana 

Predina Mongolske pege in informacija o tem, kaj so naši bralci brali v decembrskih dneh, po 

kakšnem gradivu so najbolj povpraševali, katero zvrst iskali … Intervju je opravila Tina. 

2. Radio Koper, 25. 3. 2021: Goriška knjižnica; delovanje knjižnice v času epidemije, promocija 

knjižnice in njenih storitev. Sodelovale so: direktorica, Saša, Polonca, Lara, Tina. 

3. Promocija knjižnice z razstavo Povezani!: od 1. februarja do 30. marca 2021. Pripravile so jo 

Saša, Franka in Tina. 
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4. Izjava za medije: Prihajajo Dnevi Goriške knjižnice!: Besedilo o najavi projekta. Medijem 

poslano po e-pošti v drugi polovici avgusta 2021 in predstavljeno na novinarski konferenci 

dne 1. 9. 2021, ob 11. uri, pri klavirju Goriške knjižnice. Pripravila: Tina Podgornik. 

5. Izjava za medije: Literarnozgodovinski pohod, novinarska konferenca v Goriški knjižnici: 

torek, 14. 9. 2021, ob 10. uri, pri klavirju. Sodelovanje Goriške knjižnice je predstavila 

direktorica Irena Škvarč, konferenco je povezovala Tina Podgornik.  

6. Izjava za medije: XI. Gregorčičevi dnevi, novinarska konferenca: ponedeljek, 11. 10. 2021, 

ob 10. uri, pri klavirju. Sodelovanje Goriške knjižnice je predstavila direktorica Irena Škvarč 

7. »KARIERNI KLEPET«, julij 2021: V okviru projekta Karierni plac- Karierni center za mlade 
na Ljudski univerzi v Novi Gorici (LUNG) izvajajo aktivnosti na področju karierne orientacije 
oz. poklicnega usmerjanja. Za karierni klepet, predstavitev poklica bibliotekar je Polona Palčič 
posnela zabaven informativno-izobraževalni video.  
Video je dostopen na spletni povezavi: https://karierniplac.si/asset/oFW5tYrxvFJYHdgBp 

Članki in prispevki o Goriški knjižnici v letu 2021:  

   

1. 
Od svobode govora do skrbi za planet: stoletnica PEN: Munih, Katja - Primorski dnevnik 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/81496067  

2. 
Odvisnost ni zasvojenost: Miha Kramli o pretirani rabi sodobne tehnologije: Munih, Katja - Primorski dnevnik 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/81094659  

3. 
S pravimi orodji tudi nad zahtevna besedila: jezikovna čajanka: Munih, Katja - Primorski dnevnik 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/57746435  

4. 
V knjižnici so izzvali cele družine: Cukijati, Ana - Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/71800323  

5. 
Manj naravne hrane, več bolezni: spletno predavanje o spremembah prehranskih navad v zgodovini: Munih, Katja - Primorski 

dnevnik, https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/49140227  

6. 
Pen je pomagal tudi Kosmaču in Bevku: Pertič, Maja - Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/81409539  

7. 
Letos bodo v fokus postavili pesnikovo vizijo prihodnosti: Munih, Katja - Primorski dnevnik 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/80198915  

8. 
Prijetno branje za nežne romantične duše: spletna predstavitev knjige Darinke Kozinc Dobiva se v Maxiju: Koršič, Iva - Novi 

glas, https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/52380931  

9. 
V knjižnici vse o vesolju: Sardoč, Ambrož - Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/75120387  

10. 
Vesolje jih je pritegnilo: Sardoč, Ambrož - Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/76153091  

11. 
Knjižnica semen: Vidmar, Saša - Bukla 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/76574979  

12. 
Zgodba jo vodi sama, včasih v neznano: Cukijati, Ana - Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/62839555  

13. 
V knjižnico ne le po knjige [Elektronski vir]: Mesojedec, Marko - Družina 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/69668611  

14. 
Kako obvladati stres?: Primorski dnevnik 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/57750787  

15. 
Paola Bertolini Grudina: slovo od izvirne ustvarjalke z otroško [!] dušo: Devetak, Danijel - Koledar Goriške Mohorjeve družbe 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/43275779  

16. 

Brecljeva zapuščina: (Marijan Brecelj, 1931-2019): Škvarč, Irena - Literarna pokrajina Goriške: literarnozgodovinski sprehod v 

počastitev 100-letnice rojstva Dušana Pirjevca ter literarna in znanstvena zapuščina Lojzke Bratuž, Pavline Pajk, Marijana 

Breclja in Zorana Božiča: 2. sprehod, https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/89751811  

https://karierniplac.si/asset/oFW5tYrxvFJYHdgBp
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/81496067
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/81094659
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/57746435
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/71800323
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/49140227
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/81409539
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/80198915
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/52380931
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/75120387
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/76153091
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/76574979
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/62839555
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/69668611
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/57750787
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/43275779
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/89751811
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17. 
V knjižnico je hotela s sposojenim potrdilom PCT: Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/85054723  

18. 
Festival jezikov in kultur: Marussig, Mitja - Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/74693123  

19. 
Kmalu tudi zunanji knjigomat: Marussig, Mitja - Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/61804803  

20. 
Knjigo lahko tudi poslušamo: Pegan, Sara - Goriška 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/48308227  

21. 
Pozitiven stres stimulira, negativen pa je škodljiv: spletno predavanje na pobudo Bevkove knjižnice: Munih, Katja - Primorski 

dnevnik, https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/59385603  

22. 
Med nezavednim in resničnim svetom: knjiga Čebelja družina: Ciglič, Petra - Primorski dnevnik 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/62573571  

23. 
"Vsak čas je pravi čas": srečanje s pisateljico Aljo Furlan: Ciglič, Petra - Primorski dnevnik 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/60486147  

24. 
Vzhod ni le sledilec zahoda, Nova Gorica in Chemnitz krepita vezi: Ožbot-Klančič, Alenka -  Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/83904771  

25. 
Primorci so najbolj brali življenjepise: Pertič, Maja - Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/86067459  

26. 
XI. Gregorčičevi dnevi: Gombač, Andraž - Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/80428547  

27. 
Za kulturo spet z balkonov: Marussig, Mitja - Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/61463043  

28. 
Opozorili so na pomen kulture za obstoj družbe: Pet pred dvanajsto!: Munih, Katja - Primorski dnevnik 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/61515523  

29. 
Astronomija na dnevih Bevkove knjižnice: Nova Gorica: Munih, Katja - Primorski dnevnik 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/75357187  

30. 
Prvi festival jezikov: Munih, Katja - Primorski dnevnik 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/74837763  

31. 
Pozitiven stres stimulira, negativen pa je škodljiv: spletno predavanje na pobudo Bevkove knjižnice: Munih, Katja - Primorski 

dnevnik, https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/59385603  

32. 
Skupaj prebrali že 90.000 del domačih pisateljic in pisateljev: Pertič, Maja - Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/61884163  

33. 
Ustvarjanje kot način življenja: prekmurski pisatelj Feri Lainšček o romanu Kurji pastir: Kralj, Katja - Primorski dnevnik 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/61227011  

34. 
Simon Gregorčič - vizija prihodnosti: Kozinc, Darinka - Svetogorska kraljica: glasilo prijateljev Svete Gore 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/92120835  

35. 
Jutri po poti literature: Gombač, Andraž - Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/76804867  

36. 

Naklonjenost Marijana Breclja (1931-2019) do Beneške Slovenije in furlanske soseščine: Marušič, Branko - Trinkov koledar za 

Beneške Slovence za leto 2020/21 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/54635779  

37. 
Skupaj prebrali že 90.000 del domačih pisateljic in pisateljev: Pertič, Maja - Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/61884163  

38. 
Miran Treplak je zadnjič sedel za volan bibliobusa: Ožbot-Klančič, Alenka - Primorske novice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/91174403  

39. 
Kaj takega. Miran gre v penzijo!: Magajne, Urška; Jeram, Marko - Potujoče novice: časopis Sekcije za potujoče knjižnice 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/91335939  

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/85054723
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/74693123
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/61804803
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/48308227
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/59385603
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/62573571
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/60486147
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/83904771
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/86067459
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/80428547
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/61463043
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/61515523
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/75357187
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/74837763
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/59385603
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/61884163
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/61227011
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/92120835
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/76804867
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/54635779
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/61884163
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/91174403
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/91335939
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6    KNJIŽNIČNA MREŽA 
 

6.1    POTUJOČA KNJIŽNICA - BIBLIOBUS 

STANJE: Potujoča knjižnica že več kot 50 let obiskuje prebivalce oddaljenih krajev ter 

krajev brez enote knjižnice s knjižnično dejavnostjo.  

Že več kot 40 let z bibliobusom prevažamo gradivo po terenu. V tem času smo oblikovali 

skrbno načrtovano mrežo postajališč, ki obsega več kot 80 postajališč v dobrih 50 krajih. V okviru nalog 

obmejnosti že več let obiskujemo šole v Italiji (dve osnovni šoli z dvojezičnim učnim programom in eno 

slovenska osnovna šola), s čimer izpolnjujemo našo nalogo in utrjujemo slovensko besedo med Slovenci 

v Italiji.  

Uporabnikom ponujamo pester nabor gradiva ter dodatne storitve, ki so prilagojene prostoru bibliobusa. 

Zadnji bibliobus smo dobili leta 2005 in je dotrajan, potrebuje pa tudi vedno več popravil. Kljub 

rednemu vzdrževanju in sprotnim popravilom ne moremo več zagotavljati ustrezne varnosti vozila, 

zato je potreben nakup novega, ki bo omogočal redne obiske na terenu. 

LETO 2021: Epidemiološke razmere, ki so spomladi leta 2020 preplavile svet, so se nadaljevale tudi v 

leto 2021.  

➢ Tako smo to leto začeli oziroma nadaljevali prilagojeni razmeram. Kljub neugodni epidemiološki 

sliki smo se odločili, da bomo po dvomesečnem premoru (ko se v novembru in decembru 2020 

nismo odpravili na pot z bibliobusom – z izjemo terenov v Goriška Brda, saj tam znotraj občinskih 

meja ni krajevne knjižnice) leto 2021 le začeli z rednim delovanjem potujoče knjižnice in s tem 

izvajanjem knjižnične dejavnosti v običajni obliki.  Uporabniki so naše storitve že zelo pogrešali. 

Na teren smo se odpravili po letnem razporedu, urnik pa smo zaradi zaprtih šol in vrtec prilagajali 

mesečno oziroma sproti. Obsegal je manj terenov.  

➢ Pred ponovnim odprtjem vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki se je zgodilo sredi februarja, smo 

nekaterim vrtcev, ki so nudili nujno varstvo otrok, ponudili storitev Knjiga na dom. Obenem smo 

gradivo z avtomobilom odpeljali tudi v nekaj bolj oddaljenih krajev, kjer je manj uporabnikov.  

➢ Vstop na bibliobus v začetnih mesecih leta 2021 ni bil možen. Spodbujali smo predhodno 

naročanje gradiva (telefonsko, po e-pošti, Moj profil Cobiss) in prevzem na vratih bibliobusa. 

Kdor gradiva ni predhodno naročil, ga je kljub temu lahko »izbral« na samem postajališču 

(knjižničarji smo uporabniku poiskali željeno literaturo na knjižnih policah in mu jo ponudili na 

vratih). Za vrtčevske otroke in šolarje smo največkrat pripravili izbor slikanic na mizici pred 

bibliobusom. Ponekod pa so se vzgojiteljice raje odločile, da bibliobus obiščejo same.  

➢ Po priporočilih NIJZ-ja smo uporabnike osveščali, da so v knjižnico prihajali zdravi in brez znakov 

okužbe dihal. Obvezna sta bila razkuževanje rok in nošenje zaščitne maske ter vzdrževanje 

varnostne razdalje 2 m od drugih ljudi.  

➢ Gradivo, ki so ga uporabniki prinesli vrniti, smo nekaj časa prevzemali na mizici pred bibliobusom 

ali pri prednjih vratih. Vračali smo ga z zadržkom (uporabnik je gradivo vrnil, a je v karanteni in 

tako še ni na razpolago drugim) ter odlagali v za to namenjene zaboje. Po končanem terenu smo 

gradivo razporedili na vozičke in v škatle ter ga hranili v garaži. Po tridnevni karanteni smo v 
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sistemu Cobiss oblikovali paketno vračanje gradiva, s čimer je bilo uporabnikom dokončno 

razdolženo. Vrnjeno gradivo se je ločevalo od ostalega vse do meseca julija. Obenem smo 

uporabnikom omogočili vračanje gradiva potujoče knjižnice v vseh enotah Goriške knjižnice.  

➢ Naše delo je bilo ponovno prekinjeno med 1. in 11. aprilom 2021, ko je šlo za vsesplošno zaprtje 

države.  

➢ Od aprila dalje smo uporabnike postopoma začeli spuščati na bibliobus. Vstopanje smo omejili 

na enega uporabnika oziroma eno družino po priporočilih NIJZ-ja. Epidemiološkim razmeram 

smo prilagodili tudi obiske v vrtcih in šolah – razred ali vrtčevska skupina predstavlja mehurček, 

ki pa smo ga še dodatno razdelili na več skupinic oziroma mehurčkov po 4-6 otrok.   

➢ Tudi v nadaljnjih mesecih je urnik bibliobusa obsegal manj terenov, saj še vedno nismo obiskovali 

zamejcev. Teh nismo obiskali vse do jeseni, saj je bilo spomladi prehajanje državne meje 

oteženo. Ko pa bi jih v maju in juniju lahko obiskali, se je zanje šolsko leto že zaključevalo. Redne 

obiske smo po skoraj enoletnem premoru ponovno obudili v septembru 2021.   

➢ V jesenskem času so se razmere uredile in zavile v normalne tirnice.  Na teren smo začeli voziti 

redno, po mesečnem razporedu. Ni bilo več potrebno izvajati karantene gradiva. Vstopanje je 

bilo še vedno omejeno, vendar na dva posameznika oziroma dve družini, s PCT pogojem za vse 

osebe nad 12 let. Tudi pri vstopanju vrtčevskih otrok in šolarjev smo ohranili spomladansko 

prakso, saj se je to izkazalo za boljšo varianto, ker so otroci lažje brskali med gradivom.  

 

PRIMERJAVA STATISTIČNIH PODATKOV: Podatki za leto 2021 so pokazali, da smo delali vsekakor 

boljše kot v koronskem letu 2020, s katerim je podatke nesmiselno primerjati. Nekoliko slabši so podatki 

v primerjavi z letom 2019, a boljši kot v letu 2018. Narastlo je število novo vpisanih, obisk in izposoja, le 

aktivnih članov je bilo manj.   

Tabela 26:   Potujoča knjižnica – primerjava statističnih podatkov v letih 2018–2021 

 
2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Vpis 195 277 65 240 3,69 

Aktivni člani 2.065 2.140 2.419 1.945 0,80 

Obisk 16.724 18.100 16.357 17.977 1,10 

Izposoja 60.996 67.003 50.128 64.675 1,29 

 

IZPOSOJEVALIŠČA IN ODPRTOST ZA UPORABNIKE: Potujoča knjižnica deluje v šestih občinah 

Severne Primorske in v treh zamejskih občinah. Leto 2021 smo naše postanke imeli v 59 krajih in na 84 

izposojevališčih. Ker v prvi polovici leta nismo delovali redno in po urniku, se načrtovana odprtost 

potujoče knjižnice ni realizirala. Namesto 68,25 ur na mesec smo bili odprti v povprečju 40,13 ur. Od 

septembra dalje smo planirano odprtost 65,83 ur na mesec realizirali (upoštevajoč, da briških vrtcev v 

septembru še en obiščemo).  
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Tabela 27:   Izposojevališča potujoče knjižnice v letu 2021 - po občinah in časi postankov  

Občina 
Število 

izposojevališč 

Število krajev 

s postajališči 

bibliobusa 

Čas postanka na postajališču 

(min./mesec) 

jan. - jun. sept. - dec. 

Brda 20 16 725 725 

Kanal 12 9 380 385 

Miren-Kostanjevica 9 8 365 300 

Nova Gorica 26 17 950 880 

Renče-Vogrsko 8 4 330 340 

Šempeter-Vrtojba 6 2 685 660 

Italija 3 3 660 660 

SKUPAJ 2021 84 59 4095 / 68,25 ure 
3950 / 65,83 

ure 

REALIZIRAN ČAS    
2407,5 / 40,13 ur 

(in 4 ure KND) 

3915 / 65,25 ur 

 

 

Pridobili smo dve novi izposojevališči: marca 2021 Zavod Svet Montessori, kjer delujeta šola in vrtec, 

ter Vojščico na Krasu, kamor smo na pobudo krajanov ponovno zapeljali po večletni prekinitvi septembra 

2021. Izposojevališče Varstveno-delovni center Solkan smo na njihovo željo z marcem začeli obiskovati 

dvakrat mesečno.  Prenehali smo z izposojo v Volčji Dragi, Hiši dobre volje v Mirnu in v POŠ Kostanjevica, 

kjer vodstvo šole ni pokazalo več interesa po obiskih potujoče knjižnice. V prvi polovici leta začasno nismo 

obiskovali POŠ Vrtojba, saj so bili zaradi epidemije previdni.  

AKTIVNI IN NOVOVPISANI ČLANI: V letu 2021 smo vpisali 240 novih članov, kar je skoraj 4-krat več 

kot leto prej, ko so potekale izredne epidemiološke razmere. Število aktivnih uporabnikov se je zmanjšalo, 

in sicer za 19,6 %. Manjši delež je bil evidentiran pri vseh kategorijah, razen pri pravnih osebah (vrtci, 

šole). Kot vsako leto so naši najštevilčnejši aktivni člani šoloobvezni otroci, ki so dosegli skoraj polovico 

celotnega števila aktivnih članov. Upad števila aktivnih članov je zabeležen v vseh občinah, razen za 

občine v zamejstvu.  

Tabela 28:   Aktivni člani v potujoči knjižnici v letih 2013–2021 - po skupinah uporabnikov in občinah 

PK 

AKTIVNI ČLANI 

/ KATEGORIJE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/

20 

Predšolski  215 178 247  201 144 115 106 53 0,50 

Osnovnošolci  909 883 945  1.010 1.017 1.045 1.157 986 0,85 

Srednješolci  71 50 76  63 56 69 120 68 0,57 

Študenti  43 55 53  48 42 34 69 32 0,46 

Zaposleni 512 532 513  520 503 545 599 489 0,82 

Nezaposleni 62 59 62  56 45 37 47 31 0,66 

Upokojenci 153 157 162  188 186 194 228 192 0,84 

Ostali     74 72 101 93 94 1,01 

SKUPAJ 1.967 1.914 2.058 
1.850 

1.852 
2.160 2.065 2.140 2.419 1.945 0,80 
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PK 

AKTIVNI ČLANI / 

OBČINE 

2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Brda  242 266 318 280 0,88 

Kanal  147 172 188 120 0,64 

Miren-Kostanjevica 163 162 242 122 0,50 

Nova Gorica 577 622 712 578 0,81 

Renče-Vogrsko 126 120 134 118 0,88 

Šempeter-Vrtojba 197 154 206 90 0,44 

Ostale občine/tujina 613 644 619 637 1,03 

SKUPAJ 2.065 2.140 2.419 1.945 0,80 

 

Tabela 29:   Novovpisani člani v potujoči knjižnici v letih 2017–2021 - po skupinah uporabnikov in občinah 

PK 

NOVI ČLANI / 

KATEGORIJE 

2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Predšolski  49 46 49 14 24 1,71 

Osnovnošolci  107 88 162 21 161 7,67 

Srednješolci  0 1 0 0 0  

Študenti  0 1 0 0 1  

Zaposleni 38 34 38 17 35 2,06 

Nezaposleni 7 5 1 1 1 1,00 

Upokojenci 9 12 10 4 7 1,75 

Ostali 8 8 17 8 11 1,38 

SKUPAJ 218 195 277 65 240 3,69 

 

PK 

NOVI ČLANI / OBČINE 
2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Brda  28 22 15 29 1,93 

Kanal  12 23 2 2 1,00 

Miren-Kostanjevica 12 16 8 4 0,50 

Nova Gorica 34 49 22 39 1,77 

Renče-Vogrsko 7 11 9 12 1,33 

Šempeter-Vrtojba 28 9 3 4 1,33 

Ostale občine 74 147 6 140 23,33 

SKUPAJ 195 277 65 10 0,15 
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GRADIVO IN IZPOSOJA: Na dan 31. 12. 2021 smo v potujoči knjižnici razpolagali z nekaj več kot 51.700 

enotami gradiva. Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva je znašal 1.576 enot, odpisali smo 1.808 enot.  

Tabela 30:   Izposojene enote gradiva v potujoči knjižnici v letih 2017–2021 (COBISS) – po občinah 

PK 

IZPOSOJA / OBČINE 
2017 2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Brda 10.792 10.540 12.848 10.806 14.791 1,37 

Kanal 6.624 6.194 6.377 5.364 6.301 1,17 

Miren - Kostanjevica 6.736 5.595 6.923 5.075 6.691 1,32 

Nova Gorica 21.321 20.490 22.673 17.027 22.899 1,34 

Renče - Vogrsko 2.340 2.142 2.289 2.201 3.333 1,51 

Šempeter - Vrtojba 5.618 5.232 5.456 2.733 3.541 1,30 

Druge občine/tujina 11.739 10.803 10.437 2.076 7.119 3,43 

SKUPAJ 65.170 60.996 67.003 45.282 64.675 1,43 

Izposoja knjižničnega gradiva je ponovno narasla, kar je bilo pričakovati, saj smo bili skoraj ves čas na 

terenu. Kljub temu, da so bili obiski zlasti spomladi prilagojeni in zelo okrnjeni, je izposoja narasla za 

skoraj 30 %. Ustreznejša je primerjava z letom 2019 – izposoja je večja v občinah Brda, Nova Gorica in 

Renče-Vogrsko. Opazen je upad izposoje v občini Šempeter-Vrtojba, a le po občini prebivališča, za 

katerega nam vzrok ni poznan. Izposoja v zamejstvu pa je pričakovano primerljiva z letom 2020. 

Tabela 31:   Izposojene enote gradiva v potujoči knjižnici v letih 2018–2021 (COBISS) – po vrstah gradiva 

Vrsta gradiva 2018 2019 2020 2021 Indeks 2021/20 

knjižno 53.087 58.822 46.041 60.446 1,31 

serijske publikacije 575 591 383 563 1,47 

CD 1.738 1.748 807 1.039 1,29 

CD-ROM 65 95 36 17 0,47 

zemljevidi 9 19 10 3 0,30 

notno gradivo 78 90 36 47 1,31 

video DVD 5.306 5.434 2.728 2.482 0,91 

drugo 138 204 87 78 0,90 

SKUPAJ 60.996 67.003 50.128 64.675 1,29 

Običajno uporabniki na bibliobusu sami izbirajo gradivo. V preteklem letu pa smo jim to možnost 

(predvsem v prvi tretjini leta) močno okrnili, saj niso smeli vstopiti na bibliobus in sami pobrskati med 

gradivom. Kasneje, ko jim je bilo to omogočeno, pa so z izbiro morali pohiteti, ker sta se v prostoru lahko 

zadrževala le do dva uporabnika istočasno. Uporabnike smo zato spodbujali k predhodnem naročanju 

gradiva (telefonsko, po e-pošti ali preko servisa Moj profil Cobiss), in številni so se tega načina naročanja 

že kar navadili. Število naročil se je v primerjavi z leto prej povečalo za skoraj 44 % (naročila preko 

Cobiss+ ali mCobiss: 501, naročila knjižnice: 6088). 

Tabela 32:   Moja knjižnica in naročila gradiva v potujoči knjižnici v letih 2018–2021  

 
2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Naročilo prostega izvoda 2.853 3.554 4.580 6.589 1,44 

Vse aktivnosti Moja knjižnica 567 532 570 1.443 2,53 

Gradivo smo vse do poletja vračali z zadržkom. Uporabnik je na izpisku razbral, kaj je prinesel nazaj, 

knjižničarji pa smo po tridnevni karanteni vrnjeno gradivo razdolžili »paketno«. V potujoči knjižnici je bilo 

vrnjenih 40.016 enot gradiva, z zadržkom 9415 enot. 
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OBISK: V potujoči knjižnici smo v letu 2021 ponovno povečali obisk. Vseh obiskov v potujoči knjižnici je 

bilo 17.977, kar je za skoraj 10 % več v primerjavi z letom prej, s čimer smo se približali obisku v letu pred 

epidemijo. Največji obisk smo zabeležili pri kategoriji osnovnošolci, sledijo zaposleni in upokojenci. Obisk 

nečlanov je bil v preteklem letu zelo majhen, saj nismo dosledno beležili obiska vrtčevskih otrok. 

Tabela 33:   Obisk v potujoči knjižnici v letih 2016–2021 - po skupinah uporabnikov, občinah prebivališča 

in postajališč 

PK 

OBISK / KATEGORIJE 
2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Predšolski  715 732 665 689 1,04 

Osnovnošolci  6.967 7.302 5.908 6.404 1,08 

Srednješolci  153 172 234 256 1,09 

Študenti  101 91 130 152 1,17 

Zaposleni 4.654 4.824 4.578 5.522 1,21 

Nezaposleni 338 261 268 388 1,45 

Upokojenci 1.994 2.154 2.625 3.077 1,17 

Ostali 1.802 2.564 1.949 1.345 0,69 

SKUPAJ 16.724 18.100 16.357 17.977 1,10 

 

PK 

OBISK / OBČINE članov 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Brda  2.089  1.974 2.331 2.660 3.861 1,45 

Kanal  1.406  1.429 1.517 1.573 1.644 1,05 

Miren-Kostanjevica 1.529  1.214 1.384 1.344 1.442 1,07 

Nova Gorica 3.886  2.794 4.801 4.525 5.506 1,22 

Renče-Vogrsko 839  807 691 665 835 1,26 

Šempeter-Vrtojba 1.487  2.268 1.002 799 748 0,94 

Ostale občine/tujina 6.736  6.238 6.374 4.791 3.941 0,82 

SKUPAJ 17.972  16.724 18.100 16.357 17.977 1,10 

Normaliziranje razmer in našega dela se odraža tudi v obisku potujoče knjižnice. Obisk se je ponovno 

povečal v vseh občinah, upadel je le v občini Šempeter-Vrtojba in pri zamejskih občinah, kar je razumljivo, 

saj smo jih obiskali le štirikrat. 

PK 

OBISK / OBČINE postajališč 
2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Brda  2.047 1.627 1.858 1,14 

Kanal  1.333 731 838 1,15 

Miren-Kostanjevica 1.268 669 768 1,15 

Nova Gorica 3.189 1.885 2.306 1,22 

Renče-Vogrsko 852 389 475 1,22 

Šempeter-Vrtojba 2.410 1.169 1.175 1,01 

Italija  3.678 2.035 1.641 0,81 

drugo 3.324 7.852 8.916 1,14 

SKUPAJ 18.100 16.357 17.977 1,10 

Beleženje obiska in aktivnih članov je povezano s kakršnokoli izvedeno aktivnostjo pri članu (priprava 

naročil, rezervacij, sprememb podatkov o članu, podaljševanje gradiva,…). Preglednica pokaže velik 

delež pri kategoriji drugo, ki je izkaz tega, da smo veliko aktivnosti naredili na samem oddelku (t.j. 

končnem postajališču), ko smo npr. podaljševali gradivo zamejcem, saj jih zaradi zaprtja države nismo 

mogli obiskati.  
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AKTIVNOSTI ZA MLADINO IN ODRASLE:  

➢ V letu 2021 smo zaradi izrednih razmer imeli uro pravljic le v jesenskem času v vrtcu Deskle in 

Čepovan, na katerih je prisostvovalo okoli 60 otrok. Vezani smo bili na lepo vreme, tako da smo 

»pravljico pod krošnjami« izpeljali le v oktobru v okviru Tedna otroka.  

➢ V vrtcu Sonček v Vrtojbi pa je najstarejša vrtčevska skupina imela v juniju zaključek Bralnega 

palčka. Izpeljan je bil pred bibliobusom.  

➢ Osnovnošolci prve triade so tudi v potujoči knjižnici pridno reševali mesečno nagradno uganko. 

Vsak mesec smo prejeli okoli 25 rešenih ugank.  

➢ V bralni akciji Primorci beremo so v letu 2021 

sodelovali štirje uporabniki potujoče knjižnice.  

 

6.2 KRAJEVNE KNJIŽNICE 

Krajevna knjižnica predstavlja lokalnemu okolju velik doprinos. Marsikdaj smo našim 

uporabnikom ne zgolj servis za izposojo knjig, ampak edini stik oz. pogovor v dnevu. V 

času epidemije in omejitev se je občutek osamljenosti med ljudmi še povečal in tako 

velikokrat marsikomu, pa čeprav le z lepo besedo in kratkim pogovorom, polepšamo 

dan. In tudi zato smo tu. Osebno menim, da je ima ta osebni stik, človeški faktor čedalje večji pomen v 

družbi. In na tem gradimo in na tem bomo gradili.25  

Tako kot na mnoga druga področja je koronavirus vplival tudi na delovanje krajevnih knjižnic in njihovo 

dostopnost uporabnikom. Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev 

končnim uporabnikom v RS (ULRS 2/2021) so bile zaradi nezmožnosti zagotavljanja prevzema 

knjižničnega gradiva na zunanjih prevzemnih mestih primorane svoja vrata zapreti kar štiri krajevne 

knjižnice: Bilje, Deskle, Prvačina in Solkan. Zaprte so bile od 18. januarja do 9. februarja 2021. Zaradi 

popolnega zaprtja države pa je bilo od  1. aprila do 11. aprila 2021 zaprtih vseh devet krajevnih knjižnic.  

V prvi polovici leta 2021 smo imeli v krajevnih knjižnicah obvezno tridnevno karanteno vsega vrnjenega 

knjižničnega gradiva in brezstično izposojo, uporabnikom je bil onemogočen prost pristop do knjižničnega 

                                                           
25 Anita Komel: Krajevne knjižnice – poročilo za leto 2021 
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gradiva. Izposoja je bila možna le ob predhodnem naročanju in rezerviranju gradiva. 15. septembra 2021 

je začelo veljati novo pravilo, in sicer obveznost izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) 

za uporabnike, starejše od 12 oz. 15 let in v krajevnih knjižnicah smo se in se zaposleni tega vestno 

držimo; aplikacijo za preverjanje PCT pogoja smo si naložili na svoje osebne telefone. 

Ne glede na zaprtost oz. delno odprtost posameznih enot smo zabeležili dober obisk in izposojo. 

Verjamemo, da se bo situacija z izboljšanjem epidemioloških razmer še izboljšala; zaposleni delamo v tej 

smeri, saj upoštevamo vse ukrepe za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom, hkrati pa uvajamo 

nove projekte, ki bi znali biti za člane knjižnice zanimivi, nove uporabnike pa bi utegnili privabiti. 

V letu 2021 so zaposlene v krajevnih knjižnicah podprle idejo o še večjem skupnem delovanju in 

povezovanju med posameznimi krajevnimi knjižnicami in pripravile program z namenom, da bodo 

krajevne knjižnice s skupnimi močmi in projekti še bolj zaživele.  

Prirast knjižničnega gradiva 2021 

 V letu 2021 se je nakup knjižničnega gradiva v nekaterih krajevnih knjižnicah (predvsem v 

MONG) opazno manjši. 

 Zadovoljstvo uporabnikov je ena ključnih, če ne kar najpomembnejših rezultatov našega dela in 

tako imajo krajevne knjižnice za pestrejšo ponudbo pri izbiri gradiva veliko knjig medoddelčno 

izposojenih. Največ medoddelčno izposojenih enot je iz osrednje knjižnice, dobro sodelovanje 

pri posojanju gradiva je tudi z oz. med krajevnimi knjižnicami in potujočo knjižnico. 

 Sodelovanje z nabavno službo glede predlogov za nakup knjižnega gradiva: Aprila 2021 smo 

od nabavne službe dobili vprašalnik, ki se je navezoval na potrebe in želje uporabnikov glede 

nakupa knjižnih novosti v smeri določanja prioritet za nabavo v posameznih enotah.  

Odpis knjižničnega gradiva 2021: Kontinuiran odpis poteka v tistih enotah, kjer so zaposleni strokovni 

delavci. V ostalih enotah se odpis izvaja redkeje. Odločitev za odpis gradiva v krajevnih knjižnicah je težja 

od odločitve v osrednji knjižnici, saj ima krajevna knjižnica načeloma le 1 izvod določenega naslova.  

Knjižnična zbirka: Preteklo leto smo si zadali, da bomo v krajevnih knjižnicah označili celotno 

domoznansko zbirko in vpeljana je bila nova oznaka gradiva: DK oz. domoznanstvo kraja.  

Uporabniki knjižnice: Posebnost krajevne knjižnice je v tem, da v malem pokriva potrebe po knjižničnih 

storitvah vseh starostnih skupin. 

Da bi svojo ponudbo obogatili in privabili tudi nove uporabnike je bilo v preteklem letu v krajevnih 

knjižnicah izpeljanih več projektov: 

➢ Otroci in mladina 

 Mesečna uganka za cicibane (enaka kot v osrednji knjižnici) 

 Poletni bralni izziv »Branje za znanje in sanje« nagradna igra za celo družino. 

 Svetuj in se za nagrado poteguj: S tem projektom smo začeli meseca novembra, v tednu 

splošnih knjižnic. Namen projekta je vzpodbuditi otroke in mladino k svetovanje literature 

svojim sovrstnikom; aktivno vključevanje in spodbujanje k bralni pismenosti mladih.  

 ure pravljic zaradi epidemioloških razmer niso bile izpeljane. 

 Obiski knjižnice: Obiski osnovnošolcev so zaradi epidemioloških razmer večinoma odpadli, 

tudi obiski vrtcev so bili le redki. 
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➢ Odrasli uporabniki 

 Poleti smo ponudili Mesečno uganko/križanko za odrasle, ki se spreminja z letnim časom. 

V tem projektu sodelujemo z Oddelkom za leposlovje v osrednji knjižnici. Zanimanje oz. 

sodelovanje za reševanje oz. izpolnjevanje raste.  

 Z novembrom smo začeli ponujati izbor leposlovnega kot tudi strokovnega gradiva, ki je 

vezan na določeno temo oz. svetovne dneve. Izbor gradiva mesečno menjamo. V 

novembru je bila tema oz. ozaveščanje na temo strpnosti, decembra o gorah. S projektom 

bomo nadaljevali, saj si uporabniki izpostavljeno gradivo z veseljem pogledajo in izposodijo. 

 Uporabniki, predvsem starejši, večkrat izrazijo željo po znanju uporabe COBISS-a, tako za 

iskanje gradiva kot tudi možnosti podaljševanja, rezerviranja in vpogleda v zgodovino že 

prebranega  gradiva. Z veseljem jim portal predstavimo in jih poučimo o uporabi. 

 Kot možnost izbora kakovostne literature uporabnikom velikokrat ponudimo in pokažemo 

možnost uporabe portala Dobreknjige.si;  predvsem mlajšim uporabnikom ponudimo 

zloženko Rastem z e-viri in jim svetujem njihovo uporabo. 

 V knjižnici so uporabnikom na voljo vse zloženke in letaki, ki predstavljajo našo dodatno 

ponudbo oz. ozaveščajo uporabnike o drugih poteh iskanja informacij: Dobreknjige,si, 

Knjižnice.si, biblos, Rastem z e- viri, Bukla, seznam Zlata Hruška, Knjižnica semen, itd. 

Projekt Primorci beremo 2021: Že 15. leto zapored je od 23. aprila do 9. novembra 2021 potekal projekt 

Primorci beremo 2021, katerega namen je spodbuditi odrasle uporabnike k branju slovenskega 

leposlovja. Uporabniki so si predlagane knjige izposojali in sodelovali z izpolnjenimi bralnimi znamenji. 

Teden presenečenja v krajevnih knjižnicah: projekt smo izvedli v tednu od 21. junija do 25. junija 2021. 

Nudili smo brezplačen vpis novih članov, brezplačno podaljšanje članstva, mladoletne uporabnike pa smo 

obdarili s simboličnimi darili. Tako smo skušali privabiti nove uporabnike, obstoječim pa na ta način 

pokazati, da so nam zelo pomembni in smo njihovega obiska zelo veseli. S projektom nameravamo 

nadaljevati tudi v prihodnjih letih, saj prispeva k promociji KK - vpisanih je bilo kar nekaj novih uporabnikov. 

Dnevi Goriške knjižnice »Reci ne - nevednosti«: Tudi v krajevnih knjižnicah smo sodelovali pri novem 

projektu, ki je potekal od 6. septembra do 10. septembra 2021: 

 otrokom smo ponudili uganka na temo vesolje 

 izpostavili smo gradivo za otroke, mladino in odrasle uporabnike na temo vesolja oz. astronomije 

 poiskali misli na temo astronomije in tako skušali zbuditi zanimanje za nov projekt 

 izdelali okraske iz slanega testa (zvezdice in lune). 

Teden splošnih knjižnic: V tednu od 15. novembra do 20. novembra 2021 smo uporabnikom ponudili: 

➢ Otroci in mladina 

 Uganka o koroški pripovedki Mojci Pokrajculji 

 Uganke o branju in knjigah 

 Uganka o fantazijski pripovedi Harry Potter 

 Začetek projekta Svetuj in se za nagrado poteguj - mladi bralci priporočajo dobre knjige. 

➢ Odrasli uporabniki 

 Jesenska uganka (o spletnem portalu Dobre knjige) 

 Misli o branju, knjigah in pomenu knjižnic  

 Izpostavili smo knjige o branju, knjižnicah, knjigah 
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KNJIŽNIČNA ZBIRKA: 

 

 

Slika 23     Knjižnična zbirka v krajevnih knjižnicah v letih 2017–2021 
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AKTIVNI ČLANI: 

 

 

 

Slika 24     Aktivni člani v krajevnih knjižnicah v letih 2013–2021 
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NOVOVPISANI ČLANI: 

 

 

 

Slika 25     Novovpisani člani v krajevnih knjižnicah v letih 2012–2021 
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IZPOSOJA: 

Tabela 34:   Izposojene enote gradiva v krajevnih knjižnicah v letih 2013–2021 (COBISS) – po lokacijah 

KK 

IZPOSOJA / 

ENOTE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

KK Bilje26 2.740 3.845 4.834 5.893 6.803 6.661 7.526 6.796 7.082 1,04 

KK Branik 5.255 7.921 8.657 8.258 9.165 9.513 8.684 6.065 8.237 1,36 

KK Deskle 7.896 8.664 8.660 8.840 9.765 10.252 10.615 7.343 11.545 1,57 

KK Kanal27  2.936 3.586   2.193 6.252 6.716 9.015 1,34 

KK Miren        2.003 8.562 13.407 1,57 

KK Prvačina 5.902 7.551 9.681 9.166 9.946 10.773 8.534 6.824 7.249 1,06 

KK Renče 8.257 11.216 12.091 11.245 11.347 10.882 11.051 7.700 10.428 1,35 

KK Solkan 11.411 14.872 15.085 14.706 17.118 16.230 17.047 15.929 20.704 1,30 

KK Šempeter        11.617 14.391 26.365 1,83 

SKUPAJ 41.461 57.005 62.594 58.108 64.144 66.504 83.329 80.326 114.032 1,42 

 

 

 

Slika 26     Izposojene enote gradiva v krajevnih knjižnicah v letu 2021 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 KK Bilje se je vključila v računalniško izposojo COBISS oktobra 2013. 
27 Krajevna knjižnica Kanal je bila v obdobju junij 2017 – junij 2018 zaprta zaradi prenove trga in selitve knjižnice. 

Ob ponovnem odprtju je bila uvedena računalniška izposoja. 
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OBISK: 

 

 

 

Slika 27     Obisk v krajevnih knjižnicah v letih 2017–2021 (COBISS) 
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6.2.1 KRAJEVNA KNJIŽNICA BILJE 

Krajevna knjižnica Bilje deluje v neprimernih prostorih, kljub delni prenovi leta 2013 je nujno potrebna 

prenova oz. selitev v primernejše prostore: 

• Prostori so premajhni in ne ustrezajo standardom28, saj ne omogočajo pregledno urejene zbirke 

in drugih dejavnosti; 

• Knjižnica je v dveh ločenih prostorih, eden nima urejenih klimatskih pogojev in ne omogoča večjih 

obremenitev (police s knjigami), v zadnjem delu je tudi vlaga (brez prezračevanja); 

• Knjižnične police so neprimerne, nekatere celo nevarne, dotrajane ter nujno potrebne menjave; 

• Ni čitalniškega prostora; 

• Sanitarije so brez ogrevanja in tople vode, neurejeno je čiščenje; 

• Knjižnica je v 1. nadstropju in tako neprimerna za starejše uporabnike in druge gibalno ovirane. 

KK Bilje  Stanje 31. 12. 2021 

Prostor:   55 m2 
Odprtost:  6 ur/teden 

2021: 252 ur 
Knjižnična zbirka: Prirast: 

Odpis: 
Obseg zbirke: 

419 enot 
148 enot  
12.963 enot 

Člani: 
  

Aktivni člani 
Novovpisani člani:  

317 
3 

Izposoja:  7.082 
Obisk:   2.363 
 Povprečen obisk na 

uro odprtosti: 
9,4 uporabnikov/uro 

 

V letu 2021 smo se trudili, da je bila krajevna knjižnica Bilje maksimalno odprta glede na pogoje, ki so bili 

zaradi koronavirusa. Zaprta je bila le od 22. januarja – 9. februarja in od 1.aprila do 11.aprila 2021.  

V prvih mesecih leta je morala izposoja gradiva potekati brezstično, zato smo se odločili, da uporabnikom 

ponudimo že pripravljene pakete s 

knjigami t.i. Vrečke presenečenja. 

Pri vračilu so knjige morale za tri dni 

v karanteno. Uporabniki so se na 

Vrečke presenečenja tako privadili, 

da smo s to možnostjo izposoje  

nadaljevali vse do konca leta in na 

tak način izposodili 420 otroških 

in mladinskih knjig in 165 knjig za 

odrasle. To je bila le dodatna 

možnost izposoje gradiva. 

                                                           
28 Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028) (Nacionalni svet za knjižnično 
dejavnost, 2018) 
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V letu 2021 smo knjižne police opremili z nalepkami in črkami, da je gradivo lažje dostopno in pregledno. 

Izločili in uredili smo polico z domoznansko zbirko, uredili postavitev Cicibani (izločili knjigoljube, preuredili 

police s C (poezija) in m084 (stripi), sezonske razstave slikanic), pridobili dve polici za revije. 

Sodelovali smo pri različnih projektih. Namen le teh je da vzpodbudimo uporabnike k uporabi knjižničnih 

storitev in posledično druženja:   

 V mesecu juniju smo imeli Teden presenečenja v krajevnih knjižnicah.  

 Poleti je bil bralni izziv »Branje za znanje in sanje« nagradna igra za celo družino. 

 Za Dneve Goriške knjižnice od 6.9. – 10.9.2021 »Reci ne - nevednosti«  je bila pripravljena 

uganka za otroke in misli na temo vesolje ter projekt »Svetuj in se za nagrado poteguj« 

 V »Tednu splošnih knjižnic 15 – 20. november 2021« smo izpostavili knjige na temo knjige, 

knjižnic, branja in pripravili uganke za vse starostne skupine.  

 Izpostavili smo knjige na določeno temo (november - tema strpnost, december - tema gore) 

in s tem spodbudili uporabnike k izposoji knjig, ki si jih običajno ne bi izposodili. 

 V začetku šolskega leta 2021/2022 smo uredili police za osnovnošolske otroke – izpostavili 

knjige za bralno značko, domače branje ter Eko bralno značko za posamezne razrede Osnovne 

šole Miren in podružnic. Obiskovalci so zadovoljni in bolj samostojni pri iskanju gradiva. 

 Tudi v tem letu smo izpostavili knjižno gradivo iz seznama Primorci beremo 2021 in informirali 

odrasle bralce o tem projektu. Žal pa je bil tudi v letošnjem letu odziv slab. 

Tabela 35:   Krajevna knjižnica Bilje v letih 2013–2021: aktivni člani in obisk (COBISS) 

KK Bilje 

AKTIVNI ČLANI / 

KATEGORIJE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Predšolski  9 20 16  17 11 6 5 11 2,20 

Osnovnošolci  37 58 54  85 94 68 71 92 1,30 

Srednješolci  5 13 12  11 24 23 22 27 1,23 

Študenti  3 10 12  30 12 10 24 31 1,29 

Zaposleni 19 38 41  80 93 99 121 115 0,95 

Nezaposleni 3 10 11  8 10 10 9 7 0,78 

Upokojenci 8 12 19  23 26 31 39 32 0,82 

Ostali       1  2  

SKUPAJ 84 161 166  254 270 248 291 317 1,09 

 

KK Bilje 

OBISK / KATEGORIJE 
2017 2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Predšolski  215 180 72 126 132 1,05 

Osnovnošolci  440 470 490 552 614 1,11 

Srednješolci  44 80 93 111 100 0,90 

Študenti  134 66 61 55 70 1,27 

Zaposleni 474 502 626 732 738 1,01 

Nezaposleni 39 43 88 34 32 0,94 

Upokojenci 327 360 499 489 594 1,21 

Ostali  7 6 38 83 2,18 

SKUPAJ 1.673 1.708 1.935 2.137 2.363 1,11 



GORIŠKA KNJIŽNICA  LETNO POROČILO 2021 

 

 | 101  
 

 

 

 

Slika 28     Krajevna knjižnica Bilje v letih 2013–2021: aktivni člani in izposojene enote gradiva  
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KK Branik  Stanje 31. 12. 2021 

Prostor:   86 m2 
Odprtost:  7 ur/teden 

2021: 350 ur 
Knjižnična zbirka: Prirast: 

Odpis: 
Obseg zbirke: 

336 enot 
511 enot  
12.291 enot 

Člani: 
  

Aktivni člani 
Novovpisani člani:  

288 
7 

Izposoja:  8.237 
Obisk:   2.119 
 Povprečen obisk na 

uro odprtosti: 
6,1 uporabnikov/uro 

 

Dejavnosti: 

 Urejanje knjižnične zbirke in izločanje neaktualnega gradiva ter priprava gradiva na selitev v nov 

prostor. Izpostavljanje novejšega gradiva (otroške in mladinske knjige, stripi, revije, poučno 

gradivo) ter ureditev razstavnega prostora za tematske sklope. (npr. jesen, praznični čas, …).  

 Dogodkov v knjižnici ni bilo 

zaradi protikoronskih 

ukrepov, vklučevali smo se 

v aktivnosti osrednje 

knjižnice in aktivnosti, ki 

smo jih skupaj pripravljali v 

veh krajevnih knjižnicah. 

Izvajali smo otroško in 

mladinsko uganko, 

križanko za odrasle, 

Sodeluj in se za nagrado 

poteguj, mesečno 

tematsko izpostavljene 

knjige … 

Tabela 36:   Krajevna knjižnica Branik v letih 2013–2021: aktivni člani in obisk (COBISS) 

KK Branik 

AKTIVNI ČLANI 

/ KATEGORIJE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Predšolski  16 14 16  14 13 9 9 3 0,33 

Osnovnošolci  52 52 51  60 45 46 59 71 1,20 

Srednješolci  16 11 7  20 20 23 18 28 1,56 

Študenti  12 9 12  20 12 15 16 13 0,81 

Zaposleni 45 42 57  80 51 77 91 107 1,18 

Nezaposleni 7 15 9  14 11 8 8 13 1,63 

Upokojenci 13 18 15  27 38 40 36 49 1,36 

Ostali       1 1 4 4,00 

SKUPAJ 161 161 167  235 190 219 238 288 1,21 
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KK Branik 

OBISK / KATEGORIJE 
2017 2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Predšolski  108 108 92 74 45 0,61 

Osnovnošolci  411 411 377 313 468 1,50 

Srednješolci  155 163 156 97 123 1,27 

Študenti  122 60 31 43 57 1,33 

Zaposleni 646 512 522 578 685 1,19 

Nezaposleni 95 168 107 66 75 1,14 

Upokojenci 399 489 671 495 639 1,29 

Ostali  35 62 35 27 0,77 

SKUPAJ 1.936 1.946 2.018 1.701 2.119 1,25 

 

 

 

Slika 29     Krajevna knjižnica Branik v letih 2013–2021: aktivni člani in izposojene enote gradiva  
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6.2.3 KRAJEVNA KNJIŽNICA DESKLE 

Krajevna knjižnica Deskle je bila leta 2020 prenovljena – povečan je bil obstoječi prostor, ki zdaj meri 

približno 130 m2, ostalo pa je prvotno pohištvo z delno prenovljenimi knjižnimi policami. Zaradi gradbenih 

del je bila knjižnica zaprta od julija do sredine oktobra 2020. Nastal je velik in zelo svetel prostor, načrtujejo 

tudi ureditev terase, ki bi lahko služila tudi kot prostor za dogodke in drugo (zelena knjižnica). Knjižnica je 

sicer v prvem nadstropju, vendar Krajevna skupnost Deskle, ki je s finančno pomočjo Občine Kanal ob 

Soči knjižnico obnovila, načrtuje tudi nakup dvigala. 

Ob koncu leta 2021 je potekala nabava (na stroške Kulturnega društva Svoboda) novega pohištva za 

cicibane – otroška mizica s stoli in omarica za kartonke ter nekaj knjižnih polic. V bodoče bo potrebno 

zamenjati tudi preostale dotrajane police – po prenovi so bile zamenjane z novimi le nekatere police.  

Ob odprtju prenovljene knjižnice smo v knjižnici zaposlili tudi bibliotekarko, ki skrbi za izvajanje knjižnične 

dejavnosti v tej enoti. Nudi strokovno pomoč pri urejanju, pospravljanju in rezervaciji gradiva prek Cobissa 

ter v krajevno knjižnico vpeljuje dejavnosti, ki se dogajajo po ostalih krajevnih knjižnicah in v osrednji 

enoti. Povečala se je tudi odprtost knjižnice. 

KK Deskle  Stanje 31. 12. 2021 

Prostor:   130 m2 
Odprtost:  11 ur/teden 

2021: 484 ur 
Knjižnična zbirka: Prirast: 

Odpis: 
Obseg zbirke: 

315 enot 
233 enot  
12.288 enot 

Člani: 
  

Aktivni člani 
Novovpisani člani:  

316 
15 

Izposoja:  11.545 
Obisk:   3.522 
 Povprečen obisk na 

uro odprtosti: 
7,3 obiskovalcev/uro 

 

Skrbimo za promocijo Knjižnice semen, Zelene knjižnice in vseh dogodkov, ki se izvajajo v drugih 

enotah z namenom povezovanja. Uporabnike spodbujamo k različnim aktivnostim – kot so mesečne 

uganke za otroke, mladino in odrasle, projekt Sodeluj in se za nagrado poteguj, projekt Primorci 

beremo, medoddelčna izposoja gradiva in 

podobno.  

Za nakup gradiva in razne predloge za 

nabavo sodelujemo z Oddelkom za nabavo 

v osrednji enoti. Ob sprotnem 

pregledovanju gradiva smo odpisali 

poškodovano gradivo, nefrekventne 

časopise, predvsem od leta 2014 do 2020, 

in nekaj pesniških zbirk, pregledali in 

odpisali inventurni manko.  
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Dogodkov v krajevni knjižnici zaradi slabe epidemiološke slike ni, a se jih uporabniki in knjižničarke že 

veselimo v prihodnje – v ta namen smo si že zabeležile krajši seznam dogodkov, in sicer: 

∙ Predstavitev knjige Med etnična integracija v lokalnem okolju: primer Nove Gorice in Gorice: 

znanstvena monografija. Pogovor z avtorjem Dejanom Valentinčičem.  

∙ Predstavitev Trinkovega koledarja v pogovoru z Jožico Strgar in ostalimi avtorji. 

∙ Odprtje Spominske razstave o življenju in delu Pavla Medveščka - Klančarja. Pogovor s 

krajani. Razstava bo na ogled v stekleni dvorani Kulturnega doma Deskle.  

Tabela 37:   Krajevna knjižnica Deskle v letih 2013–2021: aktivni člani in obisk (COBISS) 

KK Deskle 

AKTIVNI ČLANI 

/ KATEGORIJE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Predšolski  23 24 33  20 11 9 4 11 2,75 

Osnovnošolci  70 76 78  95 86 90 86 101 1,17 

Srednješolci  14 10 9  28 26 27 25 30 1,20 

Študenti  19 15 11  20 14 18 20 22 1,10 

Zaposleni 42 40 36  55 72 70 60 86 1,43 

Nezaposleni 12 10 8  18 13 11 9 7 0,78 

Upokojenci 13 15 27  26 26 27 32 44 1,38 

Ostali       2 2 15 7,50 

SKUPAJ 193 190 202  262 248 254 238 316 1,33 

 

KK Deskle 

OBISK / 

KATEGORIJE 

2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Predšolski  181 168 136 53 68 1,28 

Osnovnošolci  863 945 994 642 1.141 1,78 

Srednješolci  220 234 222 138 148 1,07 

Študenti  203 143 136 133 180 1,35 

Zaposleni 591 618 660 535 886 1,66 

Nezaposleni 193 230 247 130 167 1,28 

Upokojenci 407 468 549 488 904 1,85 

Ostali  2 2 35 28 0,80 

SKUPAJ 2.658 2.808 2.946 2.154 3.522 1,64 
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Slika 30     Krajevna knjižnica Deskle v letih 2013–2021: aktivni člani in izposojene enote gradiva  

 

6.2.4 KRAJEVNA KNJIŽNICA KANAL 

Knjižnica od leta 2018 deluje v prenovljenih prostorih s sodobno opremo in omogoča kvalitetno izvajanje 

knjižnične dejavnosti.  

KK Kanal  Stanje 31. 12. 2020 

Prostor:   80 m2 
Odprtost:  9 ur/teden 

2021: 391 
Knjižnična zbirka: Prirast: 

Odpis: 
Obseg zbirke: 

709 enot 
9 enot  
9.501 enot 

Člani: 
  

Aktivni člani 
Novovpisani člani:  

331 
12 

Izposoja:  9.015 
Obisk:   2.713 
 Povprečen obisk na 

uro odprtosti: 
6,9 uporabnikov/uro 

   
 

➢ Knjižnično gradivo: V 

knjižnici redno izpostavljamo 

knjižne novosti. Bralcem, ki 

si želijo izposoditi gradivo iz 

drugih enot in nimajo 

možnosti prevoza, 

omogočamo medoddelčno 

izposojo (npr. knjige za 

obvezno domače branje). 

➢ Vrečke presenečenja: 

Uporabniki so imeli lansko 

leto možnost izposoje vrečk 

presenečenj za odrasle (kriminalke, ljubezenski romani) in otroke (slikanice). 
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➢ Mesečne uganke: Otrokom vsak mesec ponujamo mesečno uganko, ki jo pripravijo na Oddelku 

za cicibane, odraslim pa so namenjene uganke, ki jih pripravljamo na Oddelku za leposlovje. 

➢ Primorci beremo: V preteklem letu so v KK Kanal sodelovale tri bralke. 

➢ Izbrane teme: Vsak mesec izpostavimo knjige na določeno temo (strpnost, gore, holokavst), za 

cicibane izpostavimo slikanice, pesmice in uganke, povezane z letnimi časi. 

Tabela 38:   Krajevna knjižnica Kanal v letih 2018–2021: aktivni člani in obisk (COBISS) 

KK Kanal 

AKTIVNI ČLANI 

/ KATEGORIJE 

2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Predšolski  12 11 6 7 1,17 

Osnovnošolci  25 37 54 73 1,35 

Srednješolci  5 10 16 20 1,25 

Študenti  2 10 10 15 1,50 

Zaposleni 39 93 90 130 1,44 

Nezaposleni 6 11 9 10 1,11 

Upokojenci 44 47 53 75 1,42 

Ostali  2 5 1 0,20 

SKUPAJ 133 221 243 331 1,36 

 

KK Kanal 

OBISK / KATEGORIJE 
2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Predšolski  70 170 101 76 0,75 

Osnovnošolci  115 313 452 696 1,54 

Srednješolci  17 72 48 99 2,06 

Študenti  6 57 34 46 1,35 

Zaposleni 270 829 845 909 1,08 

Nezaposleni 17 87 44 57 1,30 

Upokojenci 204 596 767 817 1,07 

Ostali 8 71 46 13 0,28 

SKUPAJ 707 2.195 2.337 2.713 1,16 
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Slika 31     Krajevna knjižnica Kanal v letih 2013–2021: aktivni člani in izposojene enote gradiva  

 

6.2.5 KRAJEVNA KNJIŽNICA MIREN 

Krajevna knjižnica Miren je bila odprta 3. 10. 2019. Knjižnica je dobro sprejeta med krajani. Izposojajo si 

knjige, berejo časopise, se učijo in družijo. Nekateri prihajajo tudi po raznovrstno pomoč, starejši krajani 

pa samo na klepet.  

KK Miren  Stanje 31. 12. 2020 

Prostor:   135 m2 
Odprtost:  16 ur/teden 

2021: 716 ur 
Knjižnična zbirka: Prirast: 

Odpis: 
Obseg zbirke: 

985 enot 
4 enote 
8.244 enot 

Člani: 
  

Aktivni člani 
Novovpisani člani:  

484 
25 

Izposoja:  13.407 
Obisk:   5.106 
 Povprečen obisk na 

uro odprtosti: 
7,1 uporabnikov/uro 

 

Krajevna knjižnica Miren je v letu 2021 

delovala po ustaljenem urniku. Zaradi 

epidemioloških razmer nismo izpeljali 

načrtovanih dogodkov za otroke in odrasle, 

ki smo jih načrtovali v sodelovanju s KD 

Stanko Vuk Miren. V sklopu kulturnega 

dneva na OŠ Miren smo osnovnošolcem 

predstavili krajevno knjižnico ter jim pojasnili, 

kako lahko poiščejo knjižnično gradivo na 

policah s pomočjo aplikacije COBISS+. 

Pravljične urice, ki jih v sodelovanju z 

omenjeno šolo planiramo zadnji dve leti, 

bomo realizirali v letu 2022. 
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Knjižnična zbirka se je povečala, zato imajo uporabniki na razpolago več kot 8.000 enot gradiva. Zanje 

smo pripravljali vrečke presenečenja. Ker smo jim želeli omogočiti širšo in kakovostnejšo ponudbo 

gradiva, smo jim tedensko prinašali knjige (medoddelčna izposoja) iz Nove Gorice ter jim predstavili 

uporabo portala Biblos. Vsem starostnim skupinam so bile na razpolago mesečne uganke. 

Uporabnikom so v knjižnici na voljo zloženke in letaki, ki spodbujajo branje in pripomorejo k zadovoljstvu 

obiskovalcev, npr. Knjižnica semen, Biblos, seznam Zlata Hruška itd. Seznanimo jih z aplikacijo 

COBISS+, kjer lahko sami iščejo gradivo, ga podaljšajo, rezervirajo in preverijo že prebrano gradivo. 

Sodelujemo pri skupnih aktivnostih krajevnih knjižnic: 

•  »Teden presenečenja v krajevnih knjižnicah« - uporabnikom smo podarili članarino in 

simbolično darilo 

• »Svetuj … in se za nagrado poteguj«, kjer uporabniki v starostni skupini od 9 do 17 let 

svetujejo vrstnikom dobre knjige, ki jih priporočajo za branje. 

• »mesečna tematika«, bralce seznanimo s knjigami na izbrano temo meseca npr. november 

– strpnost, december – gore. 

• Uporabnike smo vabili k sodelovanju pri projektu Primorci beremo. V krajevni knjižnici Miren 

so trije bralci uspešno zaključili ta projekt. 

Krajevno knjižnico v Mirnu obiskujejo uporabniki iz celotnega območja občine Miren-Kostanjevica. Ob 

obisku povedo, da pogrešajo druženja in razne dogodke za vse starostne skupine, kar lahko pripišemo 

trenutnim razmeram. 

Tabela 39:   Krajevna knjižnica Miren v letih 2019–2021: aktivni člani in obisk (COBISS) 

KK Miren 

AKTIVNI ČLANI / KATEGORIJE 
2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Predšolski  20 21 14 0,67 

Osnovnošolci  54 115 122 1,06 

Srednješolci  9 28 36 1,29 

Študenti  5 17 35 2,06 

Zaposleni 80 150 175 1,17 

Nezaposleni 4 11 19 1,73 

Upokojenci 44 75 82 1,09 

Ostali 1 1 1 1,00 

SKUPAJ 217 418 484 1,16 

 

KK Miren 

OBISK / KATEGORIJE 
2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Predšolski  88 159 177 1,11 

Osnovnošolci  239 766 1.048 1,37 

Srednješolci  22 123 247 2,01 

Študenti  15 75 166 2,21 

Zaposleni 360 1.133 1.532 1,35 

Nezaposleni 7 62 164 2,65 

Upokojenci 284 1.339 1.749 1,31 

Ostali 18 37 23 0,62 

SKUPAJ 1.033 3.694 5.106 1,38 
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Slika 32     Krajevna knjižnica Miren v letih 2019–2021: aktivni člani in izposojene enote gradiva  

 

6.2.6 KRAJEVNA KNJIŽNICA PRVAČINA 

Krajevna knjižnica Prvačina deluje v neprimernih prostorih: 

• Prostori so premajhni in ne ustrezajo standardom, saj ne omogočajo pregledno urejene zbirke in 

drugih dejavnosti. 

• Knjižnične police so dotrajane in razmajane, tako, da je potrebno zelo pazljivo jemati knjige s 

polic in sploh se premikati med policami. Nujno potrebne menjave. 

• Ni čitalniškega prostora, ni otroškega kotička – uporabniki se v knjižnici zaradi prostorske stike 

sploh ne morejo zadrževati. 

• Knjižnica je v 1. nadstropju in tako neprimerna za starejše uporabnike in druge gibalno ovirane. 

• Prostor je poln vlage, kar je škodljivo tako za ljudi (zaposleni in uporabniki) kot tudi za gradivo. 

Stanje v KK Prvačina je zelo resno, škodljivo zdravju in nevarno, zato pozivamo k ureditvi prostora ali pa 

k zaprtju enote.  

Krajevna skupnost Prvačina išče rešitve za selitev v primernejše prostore. V kratkem se obeta prenova 

Sokolskega doma, ki bo postal nekakšen kulturno-turistični center in bo vključeval tudi prostor za 

knjižnico. 
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KK Prvačina  Stanje 31. 12. 2020 

Prostor:   43 m2 
Odprtost:  7 ur/teden 

2021: 315 ur 
Knjižnična zbirka: Prirast: 

Odpis: 
Obseg zbirke: 

361 enot 
304 enot  
12.195 enot 

Člani: 
  

Aktivni člani 
Novovpisani člani:  

239 
5 

Izposoja:  7.249 
Obisk:   1.779 
 Povprečen obisk na 

uro odprtosti: 
5,6 uporabnikov/uro 

 

➢ Mesečne uganke: otroci so imeli na razpolago mesečne uganke, ki jih radi rešujejo. Tudi 

odraslim so bile na razpolago tematske uganke (jesenska, zimska), ki so jih pripravile sodelavke 

na oddelku za leposlovje.  

➢ Knjižnico enkrat mesečno obiskuje skupina iz Vrtca Prvačina, ki prisluhne pravljici. Pri izbiri 

tematike sodelujemo z vzgojiteljico. Otroci si nato še ogledajo in izposodijo knjige. Mladim želimo 

z uro pravljic približati knjige in jih spodbuditi k obiskovanju knjižnice. Veliko teh otrok obišče 

knjižnico kasneje tudi s starši. 

➢ Mladim je bil na voljo projekt Svetuj in se za nagrado poteguj. V sklopu Tedna splošnih 

knjižnic smo izpostavili knjige povezane z branjem, uporabnikom smo ponudili citate o branju ter 

otrokom delili uganke. V knjižnici smo mesečno izpostavili gradivo na neko tematiko (npr. gore, 

strpnost itd.), ki jo je pripravila skrbnica krajevnih knjižnic. 

➢ Bralcem priporočamo e-

vire, kot so Britanica in 

PressReader. Zaradi 

pogostega povpraševanja 

po knjigah z velikimi 

črkami (za ljudi s slabšim 

vidom) smo primerne knjige 

označili z nalepko (kot so 

označene knjige v osrednji 

knjižnici). Z oznako DK smo 

označila gradivo, ki je 

povezano z 

domoznanstvom.  

➢ Bralci v knjižnici povprašujejo predvsem po novostih. Če želenega gradiva v krajevni knjižnici ni, 

jim gradivo prinesemo prek medoddelčne izposoje iz osrednje knjižnice. Pri priporočanju 

literature si pomagamo in bralcem svetujemo portal Dobreknjige.si. Bralce smo spodbujali tudi 

k sodelovanju v akciji Primorci beremo. 
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Tabela 40:   Krajevna knjižnica Prvačina v letih 2013–2021: aktivni člani in obisk (COBISS) 

KK Prvačina 

AKTIVNI ČLANI 

/ KATEGORIJE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Predšolski  20 36 39  41 27 33 27 13 0,48 

Osnovnošolci  40 44 51  59 70 75 64 80 1,25 

Srednješolci  13 17 13  13 11 20 10 16 1,60 

Študenti  20 10 7  7 7 9 11 9 0,82 

Zaposleni 52 52 63  59 58 74 75 88 1,17 

Nezaposleni 5 13 10  4 10 5 3 10 3,33 

Upokojenci 21 17 21  23 27 34 33 20 0,61 

Ostali     2 2 4 3 3 1,00 

SKUPAJ 171 189 204  208 212 254 226 239 1,06 

 

KK Prvačina 

OBISK / KATEGORIJE 
2017 2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Predšolski  389 356 268 203 160 0,79 

Osnovnošolci  477 484 565 421 549 1,30 

Srednješolci  69 40 58 42 39 0,93 

Študenti  66 43 33 36 26 0,72 

Zaposleni 643 627 632 633 569 0,90 

Nezaposleni 48 73 69 38 59 1,55 

Upokojenci 362 415 422 320 351 1,10 

Ostali 51 95 95 76 26 0,34 

SKUPAJ 2.105 2.133 2.142 1.769 1.779 1,01 

 

 

 

Slika 33     Krajevna knjižnica Prvačina v letih 2013–2021: aktivni člani in izposojene enote gradiva  
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6.2.7 KRAJEVNA KNJIŽNICA RENČE 

Stanje v letu 2021: Prostor Krajevne knjižnice Renče ne ustreza standardom: 

• Prostor je premajhen in ne omogoča pregledno urejene zbirke in drugih dejavnosti. 

• Knjižnične police so dotrajane in potrebne menjave. 

• Ni čitalniškega prostora, ni otroškega kotička. 

• V knjižnici ni zaposlen strokovni delavec. 

Ukrepi: 

• Občina Renče – Vogrsko je namenila dva dodatna prostora ob knjižnici za razširitev knjižnice. 

• Krajevna skupnost Renče je 

konec leta 2020 začela z 

urejanjem pridobljenih 

prostorov (beljenje, urejanje 

instalacij, klančina za 

dostop gibalno oviranim) in 

ga povezala z obstoječim. V 

letu 2021 je nabavila police 

za zamenjavo dotrajanih. 

• Predvidena otvoritev 

prenovljenih prostorov: 

februar 2022. 

KK Renče  Stanje 31. 12. 2020 

Prostor:   61 m2 
Odprtost:  7 ur/teden 

2021: 297 ur 
Knjižnična zbirka: Prirast: 

Odpis: 
Obseg zbirke: 

341 enot 
2.045 enot  
9.897 enot 

Člani: 
  

Aktivni člani 
Novovpisani člani:  

293 
10 

Izposoja:  10.428 
Obisk:   3.081 
 Povprečen obisk na 

uro odprtosti: 
10,4 uporabnikov/uro 
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Tabela 41:   Krajevna knjižnica Renče v letih 2013–2021: aktivni člani in obisk (COBISS) 

KK Renče 

AKTIVNI ČLANI 

/ KATEGORIJE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Predšolski  20 23 25  19 9 10 11 12 1,09 

Osnovnošolci  54 65 79  62 71 82 94 95 1,01 

Srednješolci  12 17 19  27 29 26 30 39 1,30 

Študenti  17 11 13  12 16 23 27 16 0,59 

Zaposleni 40 38 32  51 56 51 75 85 1,13 

Nezaposleni 5 5 2  5 2 1 4 5 1,25 

Upokojenci 25 30 26  30 30 36 40 41 1,03 

Ostali        1   

SKUPAJ 173 189 196  206 213 229 282 293 1,04 

 

KK Renče 

OBISK / KATEGORIJE 
2017 2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Predšolski  295 212 130 130 195 1,50 

Osnovnošolci  848 979 918 684 870 1,27 

Srednješolci  303 287 308 221 238 1,08 

Študenti  113 125 238 191 182 0,95 

Zaposleni 506 506 510 488 765 1,57 

Nezaposleni 21 27 6 27 30 1,11 

Upokojenci 589 622 814 620 794 1,28 

Ostali    10 7 0,70 

SKUPAJ 2.675 2.758 2.924 2.371 3.081 1,30 

 

 

 

Slika 34     Krajevna knjižnica Renče v letih 2013–2021: aktivni člani in izposojene enote gradiva  
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6.2.8 KRAJEVNA KNJIŽNICA SOLKAN 

Krajevna knjižnica Solkan deluje v stavbi Krajevne skupnosti Solkan in sicer v 1. nadstropju. Tako kot 

večina naših krajevnih knjižnic tudi ta ne ustreza standardom: 

• Premajhen prostor ne omogoča preglednosti knjižnične zbirke, ni prostora za novosti. 

• Dodatnih  aktivnosti ni mogoče izvajati oz. si ob teh priložnostih »izposodimo« prostor v pritličju. 

• Oprema je dotrajana in zastarela in nujno potrebna menjave. V knjižnici ni čitalniških mest. 

• Dostop gibalno oviranim ni mogoč (1. nadstropje, ni dvigala), otežen dostop starejšim in 

mamicam z vozički. 

• Stavba ima neurejeno infrastrukturo (elektrika, ogrevanje, internet).  

Predlagamo selitev v večje in pritlične prostore, ki bodo omogočali obisk vsem skupinam uporabnikov 

(tudi starejšim in mamicam z vozički), dodatne aktivnosti ter možnost zadrževanja v knjižnici (čitalniški 

prostor, otroški kotiček …). Posledično bo potrebna večja odprtost knjižnice, saj ob večjih prostorih 

pričakujemo večje zanimanje in obisk. 

KK Solkan  Stanje 31. 12. 2020 

Prostor:   70 m2 
Odprtost:  15 ur/teden 

2021: 655 ur 
Knjižnična zbirka: Prirast: 

Odpis: 
Obseg zbirke: 

353 enot 
529 enot  
18.218 enot 

Člani: 
  

Aktivni člani 
Novovpisani člani:  

405 
7 

Izposoja:  20.704 
Obisk:   4.716 
 Povprečen obisk na 

uro odprtosti: 
7,2 uporabnikov/uro 

   
 

Prirast knjižničnega gradiva 2021: V letu 2021 je prirast knjižničnega gradiva v KK Solkan znašal 361 

enot; od tega je bilo 60 enot knjižničnega gradiva pridobljenih z darovi, gre predvsem za preusmerjeno 

gradivo iz osrednje knjižnice. V preteklem letu je bil opazno manjši nakup gradiva, v primerjavi z letom 

2020 kar 58 enot knjižničnega 

gradiva manj. Za pestrejšo ponudbo 

gradiva smo poskrbeli z 

medoddelčno izposojo (cca 100 

enot), približno 20 enot se redno 

tedensko menja.  

Odpis knjižničnega gradiva 2021: 

V preteklem letu je bilo v KK Solkan 

odpisanih 529 enot gradiva, 

predvsem nefrekventno strokovno 

gradivo za odrasle uporabnike.  
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Knjižnična zbirka  

 Leta 2021 je bila prečiščena zbirka strokovnega gradiva, po prejetju seznama za usmerjen odpis 

(januar 2022) pa se je pokazalo, da bo potrebno zbirko ponovno pregledati, saj je na policah 

ostalo še precej nefrekventnega gradiva oz. gradiva, ki v zadnjih desetih letih ni bi bilo izposojeno. 

 Označili smo domoznansko gradivo (nova oznaka gradiva: DK oz. domoznanstvo kraja); zbirka 

obsega 143 enot gradiva. Gradivo z oznako DK ostaja na enaki postavitvi in je uporabnikom na 

voljo za izposojo. 

 Leta 2021 smo naročili 2 nova naslova revij: Bodi zdrava in ZPS test.  

Uporabniki knjižnice: Posebnost krajevne knjižnice je v tem, da v malem pokriva potrebe po knjižničnih 

storitvah vseh starostnih skupin. Skladno z drugimi krajevnimi knjižnicami smo izpeljali kar nekaj 

projektov. 

Otroci in mladina: Mesečna uganka za cicibane, Poletni in Jesenski bralni izziv Branje za znanje in 

sanje,  projekt Svetuj in se za nagrado poteguj, 2 obiska vrtčevskih skupin … Ure pravljic zaradi 

epidemioloških razmer niso bile izpeljane. 

Odrasli uporabniki: 

 Poleti smo ponudili Mesečno uganko/križanko za odrasle - zanimanje oz. sodelovanje za 

reševanje oz. izpolnjevanje raste (poleti so sodelovali 3 uporabniki, jeseni 7 uporabnikov). 

 Novembra smo začeli ponujati izbor leposlovnega in strokovnega gradiva, ki je vezan na 

določeno temo oz. svetovne dneve.  

 Uporabnike navajamo na uporaba COBISS-a (iskanje gradiva ter podaljševanje, rezerviranje in 

vpogled v zgodovino že prebranega  gradiva) in portala Dobreknjige.si (izbor kakovostne 

literature), predvsem mlajšim uporabnikom ponudimo zloženko Rastem z e-viri in jim svetujem 

njihovo uporabo. 

 Projekt Primorci beremo 2021: Uporabniki so si predlagane knjige izposojali; sodelovali z 

izpolnjenimi bralnimi znamenji oz. s knjižno nagrado so bili nagrajeni 3 člani knjižnice. 

V knjižnici so uporabnikom na voljo vse zloženke in letaki, ki predstavljajo našo dodatno ponudbo oz. 

ozaveščajo uporabnike o drugih poteh iskanja informacij: Dobreknjige,si, Knjižnice.si, biblos, Rastem z e- 

viri, Bukla, seznam Zlata Hruška, Knjižnica semen, itd. 

V sodelovanju z drugimi krajevnimi knjižnicami smo pripravili projekt Teden presenečenja v krajevnih 

knjižnicah, ki je potekal v tednu od 21. do 25. junija 2021. V vseh enotah Goriške knjižnice je potekal 

projekt Dnevi Goriške knjižnice »Reci ne - nevednosti« od 6. do 10. septembra 2021 ter Teden 

splošnih knjižnic (od 15. novembra do 20. november 2021). 
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Tabela 42:   Krajevna knjižnica Solkan v letih 2013–2021: aktivni člani in obisk (COBISS) 

KK Solkan 

AKTIVNI ČLANI 

/ KATEGORIJE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 

2021/20 

Predšolski  9 12 9  6 4 4 4 7 1,75 

Osnovnošolci  69 56 75  64 97 85 82 71 0,87 

Srednješolci  20 23 14  29 29 32 35 37 1,06 

Študenti  28 30 26  23 21 21 23 27 1,17 

Zaposleni 122 131 115  144 151 168 165 169 1,02 

Nezaposleni 12 20 16  12 19 11 11 14 1,27 

Upokojenci 35 43 35  51 67 65 67 70 1,04 

Ostali     1 1 2 1 10 10,00 

SKUPAJ 295 315 290  330 389 388 388 405 1,04 

 

KK Solkan  

OBISK / KATEGORIJE 
2017 2018 2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Predšolski  117 75 47 41 60 1,46 

Osnovnošolci  407 610 720 619 571 0,92 

Srednješolci  119 119 115 152 205 1,35 

Študenti  108 100 73 70 140 2,00 

Zaposleni 1.900 1.799 1.819 1.845 2.010 1,09 

Nezaposleni 45 86 104 212 290 1,37 

Upokojenci 794 822 908 1.092 1.415 1,30 

Ostali 3 6 7 19 25 1,32 

SKUPAJ 3.493 3.617 3.793 4.050 4.716 1,16 

 

 

 

Slika 35     Krajevna knjižnica Solkan v letih 2013–2021: aktivni člani in izposojene enote gradiva  
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6.2.9 KRAJEVNA KNJIŽNICA ŠEMPETER 

Dolgoletna prizadevanja krajanov za lastno knjižnico so rodila sadove. Nova, sodobno opremljena 

knjižnica se nahaja ob glavnem trgu. Občina Šempeter - Vrtojba je poskrbela za temeljito in barvito 

prenovo ter opremo prostorov in odprla  knjižnico ob kulturnem prazniku leta 2019.  

KK Šempeter  Stanje 31. 12. 2020 

Prostor:   100 m2 
Odprtost:  16 ur/teden 

2021: 905 ur 
Knjižnična zbirka: Prirast: 

Odpis: 
Obseg zbirke: 

1.389 enot 
18 enot 
8.427 enot 

Člani: 
  

Aktivni člani 
Novovpisani člani:  

728 
37 

Izposoja:  26.365 
Obisk:   7.827 
 Povprečen obisk na 

uro odprtosti: 
8,6 uporabnikov/uro 

 

Krajevne knjižnice 

opravljajo poslanstvo 

dostopnosti knjižničnega 

gradiva, informacij in 

storitev na področju 

informiranja, 

izobraževanja, kulture, 

komunikacije in 

družbenega življenja za 

vse v lokalnem okolju. V 

Krajevni knjižnici 

Šempeter je vedno več 

novih obiskovalcev, prihajajo bralci vseh generacij, ki posegajo po knjigah, periodiki in drugemu gradivu.  

Otroci so vse leto pridno reševali mesečne uganke, potekal je projekt Svetuj in se za nagrado poteguj, 

pri katerem so mladi bralci na listke napisali nasvete dobrih knjig, jih nalepili na tablo in se potegovali za 

nagrado. Dvig bralne kulture smo spodbujali z uporabo portala Dobreknjige.si. Bralke in bralce smo vabili 

k sodelovanju v skupnem projektu primorskih knjižnic Primorci beremo. V KK Šempeter je sedem bralk 

uspešno zaključilo projekt Primorci beremo 2021. V KK Šempeter smo mesečno izpostavili strokovno 

in leposlovno gradivo na določeno tematiko. V krajevnih knjižnicah je potekal projekt Teden 

presenečenja v krajevnih knjižnicah od 21. do 24. 6. 2021. Obiskovalcem smo ponudili brezplačno 

članstvo in pripravili drobna presenečenja ter priložnostna darilca. 

Knjižnično zbirko nenehno bogatimo z novostmi, prevladuje leposlovje. V sodelovanju z nabavno službo 

se knjižnična zbirka nenehno dopolnjuje in bogati z novostmi. Bralke in bralci s povpraševanjem in 

predlogi sodelujejo pri izbiri in nakupih novega gradiva.   
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Tabela 43:   Krajevna knjižnica Šempeter v letih 2019–2021: člani in obisk 

KK Šempeter 

AKTIVNI ČLANI / KATEGORIJE 
2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Predšolski  39 29 29 1,00 

Osnovnošolci  164 176 191 1,09 

Srednješolci  25 32 48 1,50 

Študenti  16 24 42 1,75 

Zaposleni 189 216 255 1,18 

Nezaposleni 25 24 21 0,88 

Upokojenci 118 122 136 1,11 

Ostali 4 1 6 6,00 

SKUPAJ 580 624 728 1,17 

 

KK Šempeter 

OBISK / KATEGORIJE 
2019 2020 2021 

Indeks 

2021/20 

Predšolski  293 224 281 1,25 

Osnovnošolci  846 1.179 1.881 1,60 

Srednješolci  64 120 243 2,03 

Študenti  94 109 226 2,07 

Zaposleni 1.166 1.520 2.565 1,69 

Nezaposleni 123 157 227 1,45 

Upokojenci 1.297 1.459 2.307 1,58 

Ostali 19 57 97 1,70 

SKUPAJ 3.902 4.825 7.827 1,62 

 

 
 

 

Slika 36     Krajevna knjižnica Šempeter v letih 2019–2021: člani in izposoja  
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7 SODELOVANJE 

 

7.1 OBMOČNOST 

Goriška knjižnica izvaja posebne naloge osrednje območne knjižnice v okviru 4 nalog, ki so opredeljene 

v Zakonu o knjižničarstvu29: 

1. ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

IN INFORMACIJ 

E-ZBIRKE: V letu 2021 smo v območni zbirki na podlagi izhodišč Ministrstva za kulturo in usklajeno s 

potrebami območja ohranili glavnino že poznanih e-virov. Odjavili smo le zbirki Ius in Find info ter ju 

nadomestili z vsebinsko precej podobno bazo podatkov Tax-fin-lex, ki pa je cenovno bolj ugodna. Članom 

knjižnic Goriškega območja (Goriška knjižnica, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Knjižnica Cirila Kosmača 

Tolmin, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija) smo tako preko oddaljenega dostopa omogočili dostop do e-

virov, nabavljenih s sredstvi območnosti in sredstvi knjižnic Goriškega območja: 

✓ Encyclopedia Britannica Library Edition, 

✓ Tax-fin-lex 

✓ Pressreader. 

Vse slovenske splošne knjižnice svojim članom ponujamo tudi dostop do baze Ebsco host (financirano s 

strani Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana). Večino pogajanj in pogodb sklene, v imenu slovenskih 

OOK, COSEC, ki deluje pod okriljem NUK. OOK-ji pri tem aktivno sodelujemo. V letu 2021 smo osrednje 

območne knjižnice na COSEC dale pobudo za nakup e-virov pod enakimi pogoji za vse knjižnice. V ta 

namen je bila oblikovana 3-članska delovna skupina, v kateri sodeluje tudi predstavnica Goriškega 

območja (Saša Vidmar). V letu 2021 smo se člani delovne skupine sestali s predstavniki konzorcija 

COSEC in jih seznanili s problematiko naročanja e-virov. Goriška knjižnica je tudi v letu 2021 svojim 

članom omogočala dostop do še dveh podatkovnih baz: LinkedIn Learning in GVIN.com. 

VIRTUALNI OBISK: V splošnih knjižnicah za svoje uporabnike že vrsto let naročamo in soustvarjamo 

različne e-vre, ki so dostopni preko spleta. Nekateri so dostopni ob prijavi in s tem dostopni le članom 

knjižnice, drugi so prosto dostopni in na voljo širši lokalni skupnosti. To so predvsem portali, ki nastajajo 

pod okriljem slovenskih splošnih knjižnic, vsebine pa po večini prispevamo knjižničarji. Zato je vedno bolj 

pomembno, da beležimo tudi tovrstno statistko uporabe, ki je prav tako eden izmed kazalcev uspešnosti 

knjižnice v lokalni skupnosti.   

➢ VIRTUALNI OBISK KNJIŽNIC GORIŠKEGA OBMOČJA: Čeprav so nekaterih e-viri, ki jih 

ponujamo splošne knjižnice Goriškega območja, zabeležile manj vpogledov, kot v preteklem 

(ekstremnem) letu, se skupna uporaba e-virov na splošno povečuje. Še posebej spodbudno pa 

je, da je večina e-virov zabeležila več vpogledov, kot leta 2019. 
➢  

                                                           
29 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001 in spremembe) 
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Tabela 44:   Virtualni obisk knjižnic Goriškega območja v letih 2015–2021 

vpogledi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Indeks 
2021/20 

Dobreknjige.si 135.554 160.921 202.561 235.497 441.539 350.570 1.731.316 4,94 

Ebsco host 42.545 53.590 22.286 14.365 12.149 25.454 12.384 0,49 

Encyclopedia Britannica 352.320 729.761 348.270 352.035 508.855 582.963 662.396 1,14 

FinD Info 575 472 301 404 247 207 -  

IUS-INFO 17.546 17.035 18.189 11.579 5.550 6.230 -  

Kamra 9.854 19.539 68.441 67.222 56.151 88.614 111.312 1,26 

Obrazi slovenskih 
pokrajin (+Primorci.si) 

312.199 287.464 262.118 264.297 258.536 130.687 105.355 
0,81 

PressReader - 11.502 7.702 15.834 45.701 310.419 85.426 0,25 

Tax-fin-lex - - - - - - 967  

SKUPAJ 870.593 1.280.284 929.868 961.233 1.328.728 1.495.144 2.702.341 1,81 

 

 

Slika 37     Virtualni obisk knjižnic Goriškega območja v letih 2015–2021 

2. STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM NA OBMOČJU 

Delo in sodelovanje med knjižnicami Goriškega območja je v letu 2021 potekalo po že ustaljenih tirnicah. 

Sklicali smo dva sestanka direktorjev knjižnic Goriškega območja. Oba sta potekala preko spletne 

platforme ZOOM v marcu in novembru. 

V Goriški knjižnici smo tudi v letu 2021 koordinirali nabavo e-virov za celotno Goriško območje, 

skrbeli za nemoten in delujoč oddaljen dostop do e-virov ter pri tem sodelovali s konzorcijem 

COSEC. Odločitve o nadaljnjem delu, ki se tičejo vseh knjižnic, sprejemamo skupaj, korespondenčno ali 

na srečanjih. Knjižnicam območja vsako leto posredujemo statistične podatke o uporabi e-virov.  

Še naprej sodelujemo pri oblikovanju skupnih aktivnosti (kroženje razstav, koordinacija odpisov, 

digitalizacija ipd.). Prav tako knjižnice območja spodbujamo k aktivnemu soustvarjanju skupnih spletnih 

portalov slovenskih splošnih knjižnic.  
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Za knjižnice Goriškega območja smo v letu 2021 pripravili 2 predstavitvi: 

• Plavajoča zbirka »Floating collection«: En sistem, ena zbirka (Polonca Kavčič) – o organizaciji 

knjižnične zbirke po modelu »plavajoče zbirke«, katerega glavna značilnost je, da gradivo prosto 

»plava« med enotami knjižnice in ni last samo ene organizacijske enote. 

• projekta regionalizacije Digitalne knjižnice Slovenije in oblikovanje skupnih predlogov za 

izboljšavo (Breda Seljak). 

DELOVNE SKUPINE: Sodelovali smo v različnih delovnih skupinah: 

➢ tim OOK (direktorji in koordinatorji OOK) 

➢ Delovna skupina za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic 

➢ Delovna skupina sistemskih administratorjev osrednjih območnih knjižnic 

➢ Delovna skupina območnih koordinatorjev za spodbujanje bralne pismenosti 

➢ Delovna skupina za področje uporabnikov s posebnimi potrebami 

➢ Delovna skupina za pripravo ustreznejšega predloga modela državnega nakupa e-virov  

➢ Delovna skupina za proučitev možnosti izmenjave knjižničarjev splošnih knjižnic s tujino. 

PROJEKTI: Pomembno in obsežno področje našega dela v okviru izvajanja območnih nalog je 

sodelovanje v skupnih projektih na lokalnem (Goriško območje in območje delovanja Goriške 

knjižnice) in nacionalnem nivoju (sodelovanje z drugimi slovenskimi knjižničnimi območji): 

 Brezplačna medknjižnična izposoja 

 Dobreknjige.si  

 E-zbirke 

 Knjižne POPslastice 

 Knjižnica semen 

 Knjižnice.si 

 Mojstrovalnica 

 Primorci beremo 

 Rastem z e-viri 

 Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

DOMOZNANSKI PROJEKTI: 

∙ Digitalizacija 

∙ Kamra 

∙ Obrazi slovenskih pokrajin 

∙ Skrito-odkrito-ohranjeno-dostopno  

 

4. USMERJANJE IZLOČENEGA GRADIVA S SVOJEGA OBMOČJA 

Naloga osrednje območne knjižnice je tudi usmerjanje izločenega gradiva s svojega območja v skladu s 

strokovnimi navodili, ki jih sprejme nacionalna knjižnica, ter hramba za območje pomembnega 

knjižničnega gradiva, ki je bilo izločeno iz splošnih knjižnic na njenem območju. Knjižnice Goriškega 

območja uporabljamo skupni obrazec za zbiranje podatkov o odpisanem gradivu. V letu 2021 smo iz 

splošnih knjižnic Goriškega območja prejeli več seznamov odpisanega gradiva s 483 enotami gradiva. 

Od teh smo izbrali 24 enot, v zbirko smo jih uvrstili 9.   
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7.2 OBMEJNOST 

Goriška knjižnica Franceta Bevka izvaja naloge in projekte za podporo razvoja knjižnične dejavnosti na 

obmejnih območjih v okviru knjižnične dejavnosti, ki je javna služba, tako da: 

• zagotavlja dostopnost knjižničnega gradiva in storitev knjižnice za Slovence v zamejstvu, 

• izvaja projekte bralne kulture ter informacijskega opismenjevanja za Slovence v zamejstvu, 

• aktivno strokovno sodeluje s knjižnicami in ostalimi kulturnimi ustanovami na obmejnih 

območjih. 

Program dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih 

je sestavni del letnega programa dela in finančnega načrta knjižnice in je pripravljen v soglasju  z 

osrednjo  knjižnico Slovencev v Italiji, Narodno in študijsko knjižnico Trst. 

V letu 2021 je Goriška knjižnica za izvajanje nalog za Slovence v Goriški in Videmski pokrajini 

načrtovala sredstva preko poziva Ministrstva za kulturo:  

• za zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva in storitev dejavnosti knjižnice Slovencem v 

zamejstvu (obisk bibliobusa na treh postajališčih v Italiji),  

• za stroške nastale pri izvajanju projektov bralne kulture in informacijskega opismenjevanja (Top 

tip v Centru, Bralnice pod slamnikom, Primorci beremo) in  

• za sodelovanje na obmejnem območju (sodelovanje na Festivalu otroške literature v Italiji in 

Dnevih Goriške knjižnice).  

Zaradi delnega zaprtja knjižnic in delnega zaprtja meja so bili nekateri projekti izpeljani le delno 

oziroma v drugačnem obsegu, kot smo si zamislili ob oddajanju poziva.  

➢ Pomoč pri izmenjavi knjižničnega gradiva - oteženo prehajanje meje in sodelovanje knjižnic 

na obmejnem območju: Ker so se odloki slovenske in italijanske vlade glede epidemije podaljšali 

v leto 2021 in je bilo prehajanje državne meje oteženo, so se Narodna in študijska knjižnica, Državna 

posoška knjižnica (Biblioteca Statale Isontina) in Goriška knjižnica Franceta Bevka odločile da svojim 

članom omogočijo vračanje gradiva. 

Člani Goriške knjižnice s prebivališčem v Italiji so knjige 

vrnili v novih prostorih Feiglove knjižnice v Trgovskem 

domu. Člani Narodne in študijske knjižnice in člani 

Državne posoške knjižnice s prebivališčem v Sloveniji  

pa so lahko knjige vrnili na vhodu Goriške knjižnice. 

Storitev smo izvajali dokler se niso sprostili odloki glede 

prehajanja za obmejne prebivalce. 

  Logotip za izmenjavo knjig, s katerim smo promovirali izmenjavo na 

družbenih omrežjih in spletnih straneh sodelujočih knjižnic. 

➢ Bibliobus: Potujoča knjižnica Goriške knjižnice mesečno obišče tri postajališča v Goriški in 

Videmski pokrajini. V Doberdobu bibliobus obiščejo učenci Večstopenjske šole s slovenskim učnim 

jezikom, v Špetru učenci Dvojezične šole Pavla Petričiča (državna večstopenjska šola s slovensko-

italijanskim dvojezičnim poukom). Oktobra 2019 je potujoča knjižnica začela obiskovati tudi Osnovno 
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šolo Ludvika Zorzuta v Bračanu ter tamkajšnji vrtec. S tem smo udejanjili širitev postajališč bibliobusa 

v zamejstvo.  

Plan, da bomo šole v Špetru, Bračanu in Doberdobu obiskovali enkrat mesečno po vnaprej 

določenem letnem razporedu s skupnim časom postanka bibliobusa 10 ur in 45 minut mesečno, se 

zaradi epidemije tudi v letu 2021 žal ni v celoti uresničil. Program obiskov je bil tako izveden le 

deloma, saj se zaradi nestabilnega epidemiološkega stanja meje med državama kar nekaj mesecev 

niso odprle za redni promet, tudi šole so bile zaprte. Obiskali smo jih štirikrat, od septembra do 

decembra.  

➢ Primorci beremo: V letu 2021 smo prvič izvedli zaključno prireditev v prenovljenih prostorih 

slovenske knjižnice v Gorici. Člane Goriške knjižnice naj bi z mestnim avtobusom, ki povezuje obe 

mesti in državi odpeljali iz centra Nove Gorice v 

center Gorice, sledilo bi srečanje nagrajencev z 

obeh strani meje in ogled novih prostorov v 

Trgovskem domu. Žal zaradi izrednih razmer 

vseh nagrajencev ne bi uspeli gostiti v prostorih 

Feiglove knjižnice, zato smo se odločili, da 

izvedemo spletno prireditev, ki smo jo tudi 

posneli in je dostopna na našem Facebook 

profilu in Youtube kanalu. Posnetek poleg 

pogovora dveh avtorjev (Novogoričanke Anje 

Mugerli in Goričana Davida Bandlja) vključuje 

tudi nagovore direktoric obeh knjižnic in posnetke novih prostorov. Novogoriške bralce smo obdarili 

s knjigo avtorja iz Gorice, goriške pa s knjigo Novogoričanke. 

Posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=zlkMx2Mw_UE   

➢ Librilliamo: V letu 2021 je pri organizaciji in izvedbi festivala 

Librilliamo sodelovala tudi Feiglova knjižnica. V festivalski program 

so vključili likovne delavnice, ki jo je vodila ilustratorka in slikarka 

Dunja Jogan. V juniju 2021 so tako izvedli štiri likovne delavnice za 

učence Osnovne šole Frana Erjavca v Štandrežu (Italija). 

 

 

 

V Goriški knjižnici so nas 18. 10. 2021 obiskali 

dijaki iz Gorice (Italija) z mentorjem. V pravljični 

sobi so izvedli dogodek - pravljično urico 

Librilliamo. Pravljična urica je bila zaradi 

pandemičnih razmer zaprtega tipa. Dogodka so se 

udeležili učenci osnovne šole, ki je prilagojena za 

otroke s posebnimi potrebami, OŠ Kozara 

(Slovenija) s spremstvom.     

https://www.youtube.com/watch?v=zlkMx2Mw_UE
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8 ZAPOSLENI, ODPRTOST, INVESTICIJE 
 

8.1 ZAPOSLENI 

V Goriški knjižnici je bilo 1. januarja 2021 zaposlenih 47 delavcev (EPZ: 43,5 delavcev – 6 strokovnih 

delavcev je zaposlenih za polovični delovni čas, en strokovni delavec in en tehnični delavec pa za 0,75) 

v sestavi: 

• Uprava (direktor, računovodja, poslovni sekretar): 3 

• Strokovni delavci (bibliotekar, višji knjižničar, knjižničar, knjižničar šofer bibliobusa): 37  

 EPZ: 33,75 strokovnih delavcev 

 Opravljajo strokovno delo v osrednji in potujoči knjižnici ter krajevnih knjižnicah (vse 

razen KK Renče) 

• Tehnični delavci (informatik, oskrbnik, manipulant, receptor, čistilka): 7   

 EPZ: 6,75 delavcev (1 čistilka je zaposlena za 6 ur/dan) 

 Skrbijo za tehnično vzdrževanje stavbe (čiščenje, vzdrževalna dela v objektu in okolici), 

ki skupno meri 6.177 m² (knjižnica: 4.569 m², garaža: 1.608 m², površina zemljišča: 

5.033 ), KK Šempeter in celoten IKT sistem vseh enot knjižnice. 

Izobrazba zaposlenih (januar 2021): 

 VII. in VI. stopnja izobrazbe: 33 = 70% (strokovni delavci: 29 = 78%) 

 V., IV. in nižja stopnja izobrazbe: 14 = 30% 

 

Tabela 45:   Kadrovska struktura v Goriški knjižnici v letu 2021 

 IV. in nižja stopnja 

izobrazbe 

V. stopnja 

izobrazbe 

VI. stopnja 

izobrazbe 

VII. stopnja 

izobrazbe 
SKUPAJ 

Uprava   1 2 3 

Tehnični delavci 5 1 1  7 

Strokovni delavci  8 3 26 37 

SKUPAJ 5 9 5 28 47 

 

ZAPOSLOVANJE: V letu 2021 ni bilo zaposlovanja. 

JAVNA DELA: Od 1. 3. do 31. 12. 2021 smo imeli zaposlenega javnega delavca (V. stopnja izobrazbe) 

za pomoč v Mojstrovalnici. 

IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH: Delo v knjižnici zahteva zelo široka znanja in poznavanja strokovnih in 

ostalih delavcev, zato smo tudi v letu 2021 načrtovali izobraževanja zaposlenih, ki so večinoma potekala 

preko spleta.   
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8.2 ODPRTOST 

Tabela 46:   Urnik enot Goriške knjižnice v letu 2021 (na dan 31.12.2021) 

Urnik  PON TOR SRE ČET PET SOB Ure/teden 

Osrednja knjižnica 7.00–19.00 7.00–19.00 7.00–19.00 7.00–19.00 7.00–19.00 8.00–13.00 65 ur 

poletni urnik 7.00–19.00 7.00–19.00 7.00–19.00 7.00–19.00 7.00–19.00   

KK Bilje   15.00-18.00  9.00-12.00  6 ur 

poletni urnik   15.00-18.00     

KK Branik    11.00-18.00   7 ur  

poletni urnik    11.00-18.00    

KK Deskle  15.30-18.00  15.30-18.00 8.00-14.00  11 ur 

poletni urnik  15.30-18.00   8.00-14.00   

KK Kanal  13.00-18.00 9.00-13.00    9 ur  

poletni urnik   13.00-18.00     

KK Miren 14.00-18.00 9.00-13.00 9.00-13.00  14.00-18.00  16 ur 

poletni urnik  9.00-13.00   14.00-18.00   

KK Prvačina 11.00-18.00       7 ur  

poletni urnik 11.00-18.00       

KK Renče 9.00-12.00  15.00-19.00    7 ur 

poletni urnik 9.00-12.00  15.00-19.00     

KK Solkan  13.00-18.00 13.00-18.00  10.00-15.00  15 ur 

poletni urnik  13.00-18.00   10.00-15.00   

KK Šempeter 9.00-14.00 9.00-14.00 13.30-18.30 13.30-18.30   20 ur 

poletni urnik 9.00-14.00   13.30-18.30    

Potujoča knjižnica       
Po 

razporedu 

 

 

Slika 38     Tedenska odprtost enot Goriške knjižnice v letu 2021

KK Bilje; 6; 3% KK Branik; 7; 4%

KK Prvačina; 7; 4%

KK Renče; 7; 4%

KK Kanal; 9; 5%

KK Dekle; 11; 6%

KK Solkan; 15; 8%

KK Miren; 16; 9%

Potujoča knjižnica; 17; 10%
KK Šempeter; 20; 11%

Nova Gorica; 65; 36%
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Odprtost Goriške knjižnice temelji na Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic30 in Strokovnih priporočilih in 

standardih za splošne knjižnice31. Ocenjujemo, da so bile načrtovana odprtost enot Goriške knjižnice v 

letu 2021 v ustreznem obsegu glede na zakonodajo in kadrovske zmogljivosti knjižnice. Premajhno 

odprtost glede na število prebivalcev imata le KK Renče in KK Prvačina.  

Zaradi Covida-19 smo morali odprtost knjižnice prilagajati vladnim uredbam in navodilom NIJZ. 

• Osrednja knjižnica je bila tedensko odprta povprečno 61 ur, skupaj je bila v letu 2022 odprta 

3.173 ur (2020: 2.388 ur, 2019: 3.193 ur).  

• Potujoča knjižnica: V prvi polovici leta nismo delovali redno in po urniku, zato se načrtovana 

odprtost ni realizirala. Namesto 68,25 ur na mesec smo bili odprti v povprečju 40,13 ur. Od 

septembra dalje smo planirano odprtost 65,83 ur na mesec realizirali. Skupaj so na terenu opravili 

504 ure (čas vožnje bibliobusa ni vštet). 

• Krajevne knjižnice so bile skupaj odprte 4.365 ur (2020: 3.074 ur, 2019: 4.751 ur, 2018: 2.454 

ur), ker je 1.388 ur več kot leta 2020. 

• Skupna odprtost Goriške knjižnice znaša 8.042 ur (2020: 7.781 ur, 2019: 7.944 ur, 2018: 

5.608 ur) , ker je 261 ur več kot leta 2020. 

 

 

8.3 INVESTICIJE 

NABAVA IN MONTAŽA NOVE IKT OPREME: Poleg rednega vzdrževanja računalniške opreme smo 

dodatno pripravili oz. pridobili: 

 Nakup in montaža računalniške opreme 

 Poziv Ministrstva za kulturo za nakup IKT opreme: 6 prenosnih računalnikov, 6 stacionarnih 

računalnikov 

 menjava trdih diskov z SSD diski (posodobitev hitrosti računalnikov, 10 menjav) 

 Nabava in montaža zunanjega knjigomata za vračanje gradiva (24/7) 

 Nabava tabličnega računalnika za potrebe kontrole QR kode  

 Nabava in vzpostavitev RFID 3M plošče za izposojo (3 plošče) 

 vzpostavitev delovanja RFID vrat na vhodu knjižnice  

 Ureditev dostopa do službenih računalnikov za oddaljeni dostop (delo od doma) ter povezave na 

domače računalnike (izredne razmere – COVID-19) 

 Preureditev knjigomata za izposojo gradiva za delovanje vračanja gradiva (brezstična izposoja 

na vhodu v knjižnico v času izrednih razmer) in spremljanje razmer ter sprotne prilagoditve 

 Tekoče vzdrževanje računalniške opreme in sistemov. 

 

 

 

                                                           
30 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003) 
31 Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028) (Nacionalni svet za knjižnično 
dejavnost, 2018) 
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NADGRAJEVANJE IN POPRAVILA OPREME: 

 Popravila in montaža raznih regalov, polic ter omar v pritličju in prvem nadstropju 

 Postavitev nove signalizacije 

 Prilagoditev prostorov v skladu z navodili NIJZ (steklene pregrade, razkužila, postavljanje zasilnih 

pregrad za omejitev gibanja uporabnikov …) 

 

VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTU IN V OKOLICI: Poleg vseh rednih vzdrževalnih in ostalih 

intervencijskih del na objektu GKFB so bila opravljena še naslednja dela, ki so zahtevala večdnevno, 

tedensko aktivnost: 

 Največji projekt je bil menjava klimatskega sistema, ki smo ga izvedli v sodelovanju z MONG. V 

1. in 2. nadstropju smo demontirali star sistem in vzpostavili novega. Nabavo materiala in izvedbo 

del je izvedlo podjetje Instalacije Furlan doo, ki je tudi nabavilo nove enote za menjavo v pritličju. 

Menjava sistema v pritličju je predvidena v letu 2022. 

 priprava omrežja in montaža zunanje kamere pred vhodom (zunanji knjigomat) 

 postavitev dodatnega čitalca špica skladišče 2 

 Popravilo in menjava dotrajanih bateriji na požarni razsvetljavi  

 Menjava večjega števila žarnic (preko 150 kosov – LED tehnika), na oddelkih z visokim stropom 

je bila potrebna pomoč z vertikalnim dvigalom 

 urejanje okolice in atrija 

 Vzdrževanje klopi v atriju  

 Ostala vzdrževalna dela, pomoč pri nabavi različnih materialov … 

KRAJEVNE KNJIŽNICE: V krajevnih knjižnicah opravljamo manjša popravila, skrb za IKT opremo ter: 

 Priprava na selitev KK Renče in KK Branik 

 Prilagoditev prostorov v skladu z navodili NIJZ (steklene pregrade, razkužila, postavljanje zasilnih 

pregrad za omejitev gibanja uporabnikov …) 

POTUJOČA KNJIŽNICA: Za nemoteno delovanje potujoče knjižnice je bistveno redno vzdrževanje 

bibliobusa in redno servisiranje. Veliko opravil, kot so kontrola destilirane vode, meritve kisline v baterijah 

in podobna vzdrževalna dela, opravi voznik bibliobusa sam. Na vozilu v letu 2021 ni bilo izvedenih večjih 

popravil in servisov, razen menjave gabaritnih luči na strehi vozila in tehnični pregled, ki je bil naročen in 

izveden s strani MO Nova Gorica. 
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FINANČNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

1 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 

2021 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica deluje kot javni zavod na področju kulture, skladno z 

določbami Zakona o knjižničarstvu in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Javni zavod 

se uvršča med pravne osebe javnega prava – določene uporabnike enotnega kontnega načrta. 

Ustanoviteljice zavoda so Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter - Vrtojba, Občina Brda, Občina 

Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica ter Občina Renče - Vogrsko kot pogodbena partnerica. 

Sredstva za delovanje zavoda smo pridobili na podlagi sprejetega letnega plana za leto 2021 ter 

sklenjenih pogodb z ustanovitelji oziroma financerji. 

Pri finančnem poslovanju in sestavljanju finančno-računovodskega dela poslovnega poročila smo poleg 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 

49/2005 z dne 18. 5. 2005) ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011) upoštevali 

še naslednje zakone in predpise: 

∙ Zakon o javnih financah (UL RS št.79/99, in nasl.), 

∙ Zakon o računovodstvu (UL RS št.23/99 in nasl.), 

∙ Pravilnik o računovodstvu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica, 

∙ Slovenske računovodske standarde (UL RS št.118/05, in nasl.), 

∙ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (UL RS št.115/02, in nasl.), 

∙ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(UL RS št.134/03, in nasl.), 

∙ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (UL RS št.54/02, in nasl.), 

∙ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (UL RS št.117/02, in nasl.), 

∙ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (UL RS št.45/05, in nasl.), 

∙ Zakon o uravnoteženju javnih financ (UL RS št.40/12, in nasl.), 

∙ Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2020 in 2021 (UL RS št.75/19, in nasl.). 

 

 

 

https://www.uradni-list.si/1/content?id=56137
http://www.uradni-list.si/1/content?id=106205
http://www.uradni-list.si/1/content?id=106205
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Računovodsko poročilo, ki smo ga predložili AJPES-u, zajema naslednje izkaze: 

1. Bilanco stanja s prilogama: 

∙ Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

∙ Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

2. Izkaze prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogami: 

∙ Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

∙ Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

∙ Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

∙ Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

∙ Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 

Prihodki knjižnice so sestavljeni iz: 

• poslovnih prihodkov: 

- javni prihodki za opravljanje dejavnosti javnih služb (proračunske dotacije občin 

ustanoviteljic, Ministrstva za kulturo ter drugih občin in ministrstev), 

- nejavni prihodki, pridobljeni z opravljanjem javnih služb (zamudnine, članarine, opomini, 

odškodnine, fotokopiranje, medknjižnična izposoja …), 

- prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od najemnin, izvedenih izobraževanj, 

prodaje torbic, odpadnega materiala …), 

• finančnih prihodkov, 

• drugih prihodkov, 

• prevrednotovalnih poslovnih prihodkov. 

Stroške evidentiramo po naravnih vrstah: 

• stroški materiala, 

• stroški storitev, 

• amortizacija, 

• stroški dela, 

• drugi stroški. 

Stroške vodimo na analitičnih kontih glavne knjige. Analitični konti so prilagojeni potrebam knjižnice. Po 

potrebi se posameznemu projektu dodeli svoje stroškovno mesto. 
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2 KRATEK PREGLED PREJETIH IN PORABLJENIH 

SREDSTEV V LETU 2021 

Tabela 47:   Povzetek virov financiranja in namen porabe v letu 2021 

 

Glavni vir financiranja našega zavoda je Mestna občina Nova Gorica s 56,55 % vseh sredstev. Sledi ji 

Ministrstvo za kulturo z 9,35%. Sredstva, pridobljena s prihodki od prodaje (članarine, zamudnine …), 

znašajo 4,96% vseh sredstev. Od pridobljenih sredstev smo za stroške dela porabili 68,85%, za stroške 

materiala in storitev 16,24%, za nakup gradiva 12,36%, za nakup opreme pa 2,56% vseh sredstev, ki so 

bila na voljo v letu 2021. 

Tabela 48:   Primerjava vseh prihodkov in sredstev, prejetih za realizacijo investicij, v letih 2018-2021 

 

Celotni proračun javnega zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica je bil v letu 2021 za 8% 

večji v primerjavi z letom 2020. 



GORIŠKA KNJIŽNICA  LETNO POROČILO 2021 

 

132 | 
 

BILANCA STANJA 

Bilanca stanja prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2021. 

Tabela 49:   Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 

 

Tabela se nadaljuje. 
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2.1 POJASNILA K BILANCI STANJA   

Sredstva se v bilanci stanja delijo na dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva 

in aktivne časovne razmejitve ter zaloge. 

Obveznosti do virov sredstev pa so razdeljena na kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

ter lastne vire in dolgoročne obveznosti. 

 

2.1.1 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU  

Tabela 50:   Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 

 

Neodpisana vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 

2021 znaša 2.894.587 EUR oziroma skupaj z investicijami v teku (13.731 EUR) 2.908.318 EUR. 
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Tabela 51:   Pregled dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2021 

 

Nabavna vrednost sredstev se je povečala za nove nakupe ter zmanjšala za odpise. Pri knjižničnem 

gradivu pa še za vrednost zamen, darov, obveznih izvodov, starega fonda ter lastnih izdaj. 

Popravek vrednosti se je povečal za amortizacijo, zmanjšal pa za odpise. 

Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in poslovne zgradbe, 

ki smo jo pokrili v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od Mestne občine Nova Gorica, je 

v letu 2021 znašala 227.941,92 EUR. Od tega je amortizacija dolgoročnih premoženjskih pravic (licence 

za računalniške programe) znašala 1.350,14 EUR, amortizacija zgradbe 193.277,39 EUR, amortizacija 

opreme pa 33.314,39 EUR. 

Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in poslovne zgradbe, 

ki smo jo pokrili v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od občine Šempeter - Vrtojba, je v 

letu 2021 znašala 8.518,26 EUR. Od tega je amortizacija zgradbe KK Šempeter znašala 5.947,29 EUR, 

amortizacija opreme pa 2.570,97 EUR. 

Inventurna komisija je s stanjem na dan 31. 12. 2021 popisala vsa sredstva in obveznosti do virov 

sredstev. Komisija ni ugotovila odstopanj med dejanskim in knjižnim stanjem popisanih sredstev.  

Po poročilu in sklepih smo odpisali (izločili iz uporabe) zastarelo, iztrošeno ter poškodovano opremo v 

vrednosti 621,33 EUR, ki ni bila več primerna za uporabo. Odpisali smo tudi drobni inventar v vrednosti 

2.907,15 EUR. Večino te opreme se odpelje na uničenje. Vsa odpisana oprema je bila v celoti 

amortizirana in brez sedanje vrednosti.  

V času inventure je komisija po potrebi tudi predlagala zamenjavo nahajališča osnovnih sredstev ter 

zamenjala nalepke z inventarnimi številkami na tistih osnovnih sredstvih, kjer je bilo potrebno. 
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Tabela 52:  Pregled opreme, drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja v upravljanju 

31. 12. 2021 

 

Knjižnično gradivo je izkazano med drobnim inventarjem in je ob nabavi v celoti odpisano (amortizacija 

2021 je znašala 243.676,27 EUR). 

 

Tabela 53:   Nabavna vrednost knjižničnega gradiva na dan 31. 12. 2021 

 

Knjižnična zbirka na dan 31. 12. 2021 šteje 536.633 inventarnih enot v vrednosti 8.113.656,69 EUR. 

 

Tabela 54:   Pregled pridobitev in odpisov gradiva glede na način nabave v letu 2021 

 

Popisna komisija je predlagala za odpis 22.434 enot knjižničnega gradiva. Pri izločanju in odpisu je 

komisija ravnala v skladu z določili Navodil za izločanje in odpis knjižničnega gradiva, v skladu z internim 

Pravilnikom o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij ter v skladu z Pravilnikom o 

izločanju in odpisu knjižničnega gradiva. Odpisano (izločeno) gradivo je poškodovano, neuporabno in 

zastarelo. 
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Tabela 55:   Pregled dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju po neodpisani vrednosti - 2021 in 

2020  (primerjava) 

 

Neodpisana vrednost dolgoročnih sredstev je v primerjavi z letom 2020 manjša za 6%.  

 

Tabela 56:   Pregled virov financiranja za nakup osnovnih sredstev (razen gradiva) za leto 2021 

 

Iz naslova prejetih odškodnin za uničena osnovna sredstva s strani zavarovalnice smo financirali 0,83% 

vrednosti nabavljenih osnovnih sredstev. Iz preteklih prihrankov 73,67% vrednosti nabavljenih osnovnih 

sredstev, iz naslova razpisa za IKT opremo s strani Ministrstva za kulturo pa nekaj več kot 17% vrednosti 

vseh osnovnih sredstev. Mestna občina Nova Gorica je financirala 8,32% vrednosti nakupa vseh osnovnih 

sredstev. 

Iz prejetih odškodnin smo lahko nabavili oziroma delno financirali nakup računalniške opreme v skupni 

vrednosti 416,86 EUR. 

Iz sredstev Ministrstva za kulturo smo delno financirali nakup računalniške opreme v vrednosti 8.660,00 

EUR. 

Iz vira preteklih prihrankov smo nabavili naslednja sredstva v skupni vrednosti 37.129,63 EUR: 

∙ delno računalniško opremo (4.417,77 EUR), 

∙ knjigomat s pripadajočo opremo (32.711,86 EUR). 

Iz sredstev Mestne občine Nova Gorica smo financirali strokovno svetovanje in projektiranje v zvezi z 

klimatskimi napravami (4.190,70 EUR). 
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Tabela 57:   Primerjava nakupa osnovnih sredstev med leti 2021 in 2020 

 

Skupna vrednost nabavljenih osnovnih sredstev (ni vključeno knjižnično gradivo) je bila v letu 2021 za 

42.322,79 EUR višja kot v preteklem letu. 

 

Tabela 58:   Pregled virov financiranja za nakup knjižničnega gradiva za leto 2021 

 

Največ sredstev za financiranje nakupa knjižničnega gradiva smo v letu 2021 pridobili s strani Mestne 

občine Nova Gorica (32,83%) ter s strani Ministrstva za kulturo (32,35%), sledijo ostale občine s 32,50% 

ter nakup iz prodaje odpisanih knjig, donacij knjižnic območja ter zavarovalne odškodnine (2,31%). 
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Tabela 59: Pregled virov financiranja za nakup knjižničnega gradiva za leto 2021 ter primerjava z letom 

2020 

 

V letu 2020 je bilo nabavljenega za 6% več gradiva kot v letu 2020. Iz presežkov preteklih let nismo 

financirali nakupa knjižničnega gradiva. 

Knjižnično gradivo je izkazano med drobnim inventarjem in je ob nabavi v celoti odpisano (amortizacija 

2021 je znašala 243.676,27 EUR). 

 

Tabela 60:   Primerjava realiziranih ter planiranih prihodkov za nakup knjižničnega gradiva v letu 2021 

 

V letu 2021 smo prejeli 2% več sredstev za nakup knjižničnega gradiva, kot je bilo sprva načrtovano. 
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2.1.2 KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE, RAZEN ZALOG 

Tabela 61:   Pregled kratkoročnih sredstev in AČR za leto 2021 ter primerjava z letom 2020 

 

Znesek gotovine v blagajni je skladen s sklepom o blagajniškem maksimumu. 

Denarna sredstva na računih se nanašajo na sredstva na podračunu knjižnice pri UJP Postojna. 

Terjatve do kupcev se nanašajo na terjatve do kupcev v Sloveniji in niso sporne.  

Dani predujmi se nanašajo na vnaprejšnja plačila za tujo periodiko in druge materialne stroške. 

Prav tako so usklajene terjatve do drugih proračunskih uporabnikov, ki se v večini nanašajo na sredstva 

za plače in druge materialne stroške ter knjižnično gradivo, ki jih za leto 2021 dolgujejo občinski proračuni. 

Terjatve so bile v januarju 2022 tudi poravnane. 

Druge terjatve se nanašajo na terjatve do državnih in drugih institucij (ZZZS) za refundacijo nadomestil 

plač, terjatve za vstopni DDV, vplačane akontacije za davek od dohodka pravnih oseb ter terjatve do 

zaposlenih. 

Vsem poslovnim partnerjem in financerjem so bili poslani IOP obrazci. 

 

2.1.3 ZALOGE 

Knjižnica nima zalog. 
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2.1.4 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

Tabela 62:   Pregled kratkoročnih obveznosti in PČR za leto 2021 ter primerjava z letom 2020 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračunane, še neizplačane decembrske plače. 

Vse obveznosti do zaposlenih so bile poravnane v skladu z veljavno zakonodajo v januarju 2022.  

Obveznosti do dobaviteljev se nanašajo na obveznosti do domačih dobaviteljev, ki še niso zapadle. 

Druge kratkoročne obveznosti se nanašajo na obveznosti do države iz naslova že obračunanih 

neporavnanih prispevkov za plačo december 2021, do Modre zavarovalnice za obračunana in še 

neplačana pokojninska zavarovanja za december 2021, na obveznosti za DDV ter obveznosti za davek 

od dohodka pravnih oseb 2021. 

 

2.1.5 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

Tabela 63:   Lastni viri in dolgoročne obveznosti za leto 2021 ter primerjava z letom 2020 

 

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, predstavljajo neodpisano vrednost dolgoročnih sredstev. 
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Tabela 64:   Specifikacija lastnih virov in dolgoročnih obveznosti za leto 2021 

 

Knjižnica je določeni uporabnik, ki ima sredstva v upravljanju. Po Zakonu o računovodstvu je potrebno 

imeti usklajena stanja terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2021. Knjižnica ima z večinsko ustanoviteljico 

Mestno občino Nova Gorica ter ostalimi financerji usklajene terjatve ter obveznosti. 

V letu 2021 smo imeli 8.208,56 EUR presežka prihodkov nad odhodki (po obračunanem DDPO). 
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2.1.6 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE IN POSOJILA  

Tabela 65:   Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

 

Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica nima dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
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3 IZKAZI PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

3.1 POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV  

Na AJPES smo med drugim predložili naslednje izkaze prihodkov in odhodkov: 

∙ Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 

∙ Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

∙ Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

∙ Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

∙ Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 

 

3.1.1 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je zasnovan po načelu poslovnega dogodka, v 

obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, v skladu z računovodskimi predpisi. Prihodki se delijo na poslovne, 

finančne, druge ter prevrednotovalne poslovne prihodke. Za lažjo primerjavo so prikazani tudi prihodki in 

odhodki preteklega leta. 
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Tabela 66:   Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021 so prikazani podatki za tekoče 

poslovanje knjižnice. Sredstva, namenjena za nakup knjižničnega gradiva, niso zajeta v izkazu prihodkov, 

saj so v skladu z Zakonom o računovodstvu in podzakonskimi predpisi vodena v bilanci stanja, v skupini 

98, kot sredstva, prejeta v upravljanje.  

Amortizacija knjižničnega gradiva in drugih osnovnih sredstev nima vpliva na odhodke ter posledično na 

poslovni izid, saj se pokriva v breme sredstev, prejetih v upravljanje. 

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 znaša 8.547,06 EUR, po upoštevanju davka od dohodka 

(338,50 EUR) pa 8.208,56 EUR. 
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3.1.1.1 PRIHODKI 

Tabela 67:   Sestava prihodkov po viru 

 

Največji delež prihodkov od proračunov (61,77%) je pridobljen od ustanoviteljice Mestne občine Nova 

Gorica. 22,12% prihodkov smo pridobili od ostalih občin ter 5,77% vseh prihodkov s strani Ministrstva za 

kulturo. 

Prihodki od prodaje storitev so pridobljeni z zaračunavanjem storitev našim uporabnikom (članarine, 

zamudnine …) in se nanašajo na opravljanje javne službe. V letu 2021 so prihodki od prodaje, finančni in 

drugi prihodki skupaj ter prihodki iz donacij znašali 6,01% vseh prihodkov. Prihodki iz naslova različnih 

Covid pomoči so znašali 3,88% vseh pridobljenih prihodkov. 

Tabela 68:   Sestava prihodkov iz občinskih in državnega proračuna za tekočo porabo 

 

Največji delež prihodkov od proračunov (68,54%) je pridobljen od ustanoviteljice Mestne občine Nova 

Gorica. 24,55% vseh prihodkov smo pridobili od ostalih občin. Prihodki iz naslova pokrivanja stroškov za 

javnega delavca s strani Zavoda RS za zaposlovanje so znašali 0,50% vseh prihodkov iz proračunov. 

Skupno 6,41% vseh prihodkov iz proračuna pa smo pridobili s strani Ministrstva za kulturo za izvedbo 

nalog osrednje območne knjižnice, za namen podpore razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnem 

območju ter za namen sofinanciranja nakupa knjižničnega gradiva za Slovence v zamejstvu. 
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Tabela 69:   Sestava prihodkov iz državnega proračuna za tekočo porabo 

 

S strani Ministrstva za kulturo smo največ sredstev (86%) pridobili za izvedbo nalog osrednje območne 

knjižnice. 

Tabela 70:   Primerjava prihodkov leta 2021 z letom 2020 

 

Prihodki so bili v letu 2021 za 5% višji kot v letu 2020.  
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Tabela 71:   Primerjava realiziranih ter planiranih prihodkov za pokrivanje stroškov v letu 2021 

 

V letu 2021 smo za pokrivanje stroškov delovanja knjižnice prejeli 3% več sredstev, kot smo prvotno 

načrtovali.  

Večji prihodki so nastali kot posledica pokrivanja stroškov za javnega delavca ter prihodki iz naslova 

izplačil pripadajočih »COVID« dodatkov delavcem. 

 

3.1.1.2 ODHODKI 

Tabela 72:   Pregled stroškov po skupinah za leti 2021 in 2020 ter njuna primerjava 

 

V letu 2021 so bili stroški za 5% oziroma 81.882,67 EUR višji kot v predhodnem letu. Povečanje je 

predvsem razlog višjih stroškov dela (7%). 
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Tabela 73:   Pregled stroškov po skupinah za leto 2021 

 

Največji strošek predstavljajo stroški dela (81,85%) ter strošek energije – električna energija in ogrevanje 

(7,06%). 

Tabela 74:   Primerjava realiziranih ter planiranih stroškov v letu 2021 

 

V letu 2021 so bili realizirani stroški za 3% višji od prvotno načrtovanih.  
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3.1.1.2.1 STROŠKI DELA 

Tabela 75:   Pregled stroškov dela za leti 2021 in 2020 ter njuna primerjava 

 

Pri obračunu stroškov dela smo upoštevali veljavno zakonodajo: 

• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

• Kolektivna pogodba za javni sektor 

• Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (aneks) 

 

Stroški dela so znašali 1.366.568,03 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 7%. 

Vrednostno in procentualno so se največ povečale same bruto plače in prispevki nanje.  

Večji stroški plač so posledica: 

- napredovanj v plačne razrede na podlagi letne ocene ter napredovanj na podlagi imenovanja v 

strokovne nazive, 

- ponovna uvedba izplačila 2% redne delovne uspešnosti (od 1. 7. 2020),  

- izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah, kot jo določa Kolektivna pogodba za javni sektor 

(KPJS). 
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Tabela 76:   Razčlenitev stroškov dela za leto 2021 

 

Sredstva za plače so prispevale občine ter Ministrstvo za kulturo v okviru izvajanja programa območnosti 

(2,5 zaposlena strokovna delavca) ter Vlada RS (dodatek za delo v tveganih razmerah). 

 

3.1.1.2.2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 

Tabela 77:   Pregled stroškov materiala in storitev za leti 2021 in 2020 ter njuna primerjava 
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Celotni stroški materiala in storitev so v letu 2021 znašali 299.533,96 EUR in so za 4% manjši kot v letu 

2020. 

Največji porast smo beležili pri stroških energije in stroških drugih storitev (javno delo …). Leto 2020 pa 

ni najbolj primerno za primerjavo, saj je bila knjižnica v tem letu zaradi epidemije kar nekaj časa zaprta. 

Manjši stroški pri nabavi materiala in storitev so posledica varčevanja. Dolgoročno pa tako ne more ostati, 

saj je potrebno stavbo kontinuirano vzdrževati. 

 

Tabela 78:   Razčlenitev stroškov materiala in storitev za leto 2021 

 

Največji delež v skupini stroškov materiala in storitev predstavljajo stroški energije (elektrika, ogrevanje, 

gorivo), to je več kot 39%. Sledijo jim stroški materiala in storitev za vzdrževanje v skupni vrednosti 

41.694,04 EUR, kar pomeni skoraj 14% vseh stroškov v tej skupini. 
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3.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA 

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so prikazani prihodki in odhodki po 16. členu 

Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Pri prepoznavanju prihodkov in 

odhodkov v izkazu smo upoštevali načelo denarnega toka – plačane realizacije. 

Tabela 79:   Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

 

Tabela se nadaljuje. 
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3.3 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb prikazuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih ter o 

izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev, in prejemke iz naslova prodaje teh deležev. V Goriški 

knjižnici Franceta Bevka nismo zabeležili teh poslovnih dogodkov. 

Tabela 80:   Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
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3.4 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov se izkazujejo podatki o prejetih zneskih iz najetih 

posojil in podatki o odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju. V letu 2021 nismo prejeli 

posojila. 

Tabela 81:   Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
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3.5 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

Izkaz prikazuje prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke od prodaje blaga 

in storitev na trgu, razčlenjene po vrstah prihodkov in odhodkov. Stroške knjižnice, ki se jih ne more 

neposredno uvrstiti v dejavnost javne službe ali tržno dejavnost, delimo med dejavnosti po kriteriju 

razmerja med prihodki obeh dejavnosti. Med tržne prihodke štejemo prihodke od najemnin, izvedenih 

izobraževanj, prodaje torbic, odpadnega materiala … 

Tabela 82:   Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 

Goriška knjižnica Franceta Bevka dosega majhen delež prihodkov, doseženih od prodaje blaga in storitev 

na trgu. V letu 2021 je ta znašal 0,20% vseh prihodkov oziroma 3.408 EUR.  
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4 DRUGA POJASNILA 

Tabela 83:   Finančno poročilo za Mestno občino Nova Gorica 

 

Povprečna mesečna bruto plača je v Goriški knjižnici leta 2021 znašala 1.940 EUR. V primerjavi z letom 

2019 se je povečala za 4%. 

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v Goriški knjižnici 44 zaposlenih, na podlagi opravljenih ur (EPZ) pa je bilo 

leta 2021 zaposlenih 43,64 oseb.  
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5 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA 

POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2021 

Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je poslovno leto 2021 zaključil s presežkom 

prihodkov nad odhodki v višini 8.547,06 EUR, po upoštevanju davka od dohodka (338,50 EUR) pa 

presežek znaša 8.208,56 EUR. 

Predlog razporeditve presežka iz leta 2021:  

- 3 do 5 računalnikov, 

- zunanji knjigomat – nadgradnja (vračanje in prevzem gradiva). 
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6 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

Notranje revidiranje zagotavljamo v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 

notranjega nadzora javnih financ, in sicer vsaka tri leta. Zadnja revizija je bila s pomočjo zunanjega 

izvajalca notranjega revidiranja izvedena v letu 2022 za leto 2021. 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2021 je pripravljena s pomočjo samoocenitev vodij 

organizacijskih enot za področja uprave in računovodstva, razvoja in marketinga, nabave in obdelave 

gradiva, izposoje in tehničnih služb. 

Po rezultatih samoocenitvenega vprašalnika, ki ga je pripravila direktorica v sodelovanju s sodelavci, so 

notranje kontrole vzpostavljene na pretežnem delu poslovanja. 
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V skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova 

Gorica  in  Poslovnikom o delu sveta Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica  je Svet 

knjižnice potrdil Letno poročilo 2021: Poslovno in finančno poročilo Goriške knjižnice na 6. 

seji sveta Goriške knjižnice, dne 28. februarja 2022.  

 

 

 

Poročilo smo pripravili:   

Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice, s sodelavci 

 

Nova Gorica, februar 2022
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