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Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice  
za leto 2017 

 

Polni naziv knjižnice: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 

Naslov (sedež): Trg Edvarda Kardelja 4 

Odgovorna oseba: Irena Škvarč, direktorica 

Telefon: 05 33 09 100 

Elektronska pošta: goriska.knjiznica@ng.sik.si 

 
Vsebine izvajanja posebnih nalog, ki jih knjižnica načrtuje1: 

 

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in 

informacij 

  

Strokovna pomoč knjižnicam območja   

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva   

Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja   

 
Cilji in kratka vsebina programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice v 

letu 20172: 

V letu 2017 želimo ohraniti obstoječi nabor podatkovnih baz (4). Še naprej in z 

nekaterimi posodobitvami bomo e-vire promovirali preko projekta Rastem z e-viri. 

Sistem medknjižnične izposoje z izvajalcem EKDIS se nadaljuje tudi v letu 2017, ko 

se bomo pričeli dogovarjati o nekaterih izboljšavah in dopolnitvah. Z osrednjimi 

knjižnicami na Goriškem območju nadaljujemo s sodelovanjem na različnih področjih 

našega dela, preko DBPN pa organiziramo izobraževanja za zaposlene v knjižnicah 

Goriškega in Obalno-kraškega območja. V okviru sodelovanja z nacionalno knjižnico 

se bomo v letu 2017 vključevali v že ustaljena sodelovanja (delovne skupine, 

sestanki) in se v največji možni meri udeleževali predvidenih strokovnih 

izpopolnjevanj. V sodelovanju s Knjižnico Koper ostajamo nosilci projekta 

Dobreknjige.si (nacionalni nivo), sodelovali pa bomo tudi pri soustvarjanju ostalih 

projektov na nacionalnem in območnem nivoju (Kamra, Primorci.si, Primorci beremo, 

Zgradili smo mesto …). Vzpostavili bomo »makerspace kotiček«, v okviru knjižničnih 

storitev za posebne skupine uporabnikov pa bomo nadaljevali z zastavljenimi 

aktivnostmi. Sistemski administrator se bo vključil v pripravo strategije oziroma 

strateškega dokumenta za IT področje na območjih OOK-jev (v koordinaciji NUK). V 

letu 2017 knjižnice Goriškega območja kot prvo prioriteto predlagamo digitalizacijo 

Goriških in Primorskih tiskov, ter nadaljevanje že začete aktivnosti – digitalizacijo 

Primorskega dnevnika. V drugo prioriteto smo vključili digitalizacijo revije Cvetje z 

vrtov sv. Frančiška. Tudi v letu 2017 bomo organizirali in izvajali bibliografsko 

obdelavo vseh vrst domoznanskega gradiva Goriškega območja v sistemu COBISS in 

nadaljevali z izvajanjem normativne kontrole ter drugim knjižnicam pomagali pri 

razreševanju lokalnih avtorjev in gesel. 

                                                      
1 Pravne in strokovne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje osrednje območne knjižnice (v nadaljnjem besedilu: 

OOK) dostopne na spletni strani:  

http://cezar.nuk.uni-lj.si/ook/pages/page.php?id=141 
2 Prosimo vas za realno naravnano načrtovanje. Predvidena višina sredstev za izvajanje posebnih nalog za deset OOK 

v letu 2017 znaša 891.400 EUR.  

http://www.mk.gov.si/


2 

 

Specifikacija programa in specifikacija stroškov3 izvajanja posebnih nalog 

osrednje območne knjižnice za leto 2017 

 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in 
informacij   

 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija 

 

 

Javna dostopnost dokumentov 

(vpišite spletni naslov) 

Spletni naslov: www.ng.sik.si 

Upravljanje knjižnične zbirke www.ng.sik.si 

Letni načrt nakupa knjižničnega 

gradiva 

http://www.ng.sik.si/o-knjiznici/informacije-

javnega-znacaja 

Navodila o izvajanju za uporabnike 

brezplačne medknjižnične izposoje  

http://www.ng.sik.si/o-knjiznici/cenik 

Načrtovano izvajanje brezplačne 

medknjižnične izposoje znotraj 

območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Medknjižnična izposoja je 

brezplačna za uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Projekt BREZPLAČNA MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA (MKI) ZA KONČNEGA 

UPORABNIKA 

 

Projekt »Brezplačna medknjižnična izposoja za končnega uporabnika na območju« 

koordinira Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. V letu 2016 smo na podlagi 

»Pogodbe o dostavi poslovnih paketov« izbrali novega ponudnika, podjetje EKDIS. 

Sistem medknjižnične izposoje z izvajalcem EKDIS se nadaljuje v letu 2017, ko se 

pričnemo dogovarjati tudi v smeri sprememb modela v smislu vzpostavitve 

dvonivojskega načina zagotavljanja brezplačne MKI - najprej možnost MKI izven meja 

območja (npr. drugi OOK), nato pa MKI med vsemi območji oz. na nacionalnem nivoju. 

Rezultati zbiranja mnenj OOK-jev o kvaliteti storitev zunanjega izvajalca EKDIS so 

pokazali, da bi si poleg zgoraj predstavljene spremembe želeli še podaljšanje časa 

oddaje paketov iz 13.00 na 15.00, možnost storitve tudi ob sobotah (trenutno storitev 

poteka le ob delovnikih) in pa podrobnejši obračun posameznih storitev v obliki 

Excelovih tabel. 

 

Strošek medknjižnične izposoje za leto 2017 na Goriškem območju:  

cca. 500 kos (x 5 eur)=2.500 eur* 

 

*V letu 2016 smo do konca oktobra zabeležili 360 knjig. Do konca leta bo predvideno 

medknjižnično izposojenih približno 500 knjig. 

 

Na podlagi odločbe MK v zadevi financiranja posebnih nalog osrednje območne 

knjižnice v letu 2017 je strokovna komisija sprejela sklep, da skladno z razpoložljivimi 

sredstvi podpira stroške medknjižnične izposoje za končnega uporabnika do višine 

največ 500 eur na osrednjo knjižnico v mreži osrednje območne knjižnice. 

Posledično je predviden stroške medknjižnične izposoje za leto 2017 na Goriškem 

območju 2.000 eur. 

                                                      
3 Specifikacija stroškov z obrazložitvijo  v prilogi. 
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Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost) 

Članom Goriške knjižnice ter članom osrednjih knjižnic na Goriškem območju (3) – 

Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, Lavričeve knjižnice Ajdovščina, Mestne knjižnice in 

čitalnice Idrija – so brezplačno na voljo nekatere podatkovne baze; Goriška knjižnica jih 

kot osrednja območna knjižnica nakupi s sredstvi, pridobljenimi na podlagi poziva 

Ministrstva za kulturo osrednjim območnim knjižnicam za izvajanje štirih posebnih 

nalog.  

 

Iz leta v leto ohranjamo določen nabor naslovov podatkovnih baz (upoštevajoč različne 

uporabnike), kjer igra pomembno vlogo možnost oddaljenega dostopa. Od leta 2014 

nam to uspeva tudi ob finančni podpori osrednjih knjižnic na območju in lastnem 

finančnem vložku. Tako želimo zagotoviti kontinuiteto ponudbe e-virov, po drugi strani 

pa je naš cilj na poti razvoja in napredka knjižnične dejavnosti na Goriškem območju 

ponuditi tudi kaj novega, torej seznam podatkovnih baz »osvežiti« s kakšnim novim e-

virom, zato spremljamo ponudbo in novosti. Izbor baz oblikujemo v sodelovanju s 

knjižnicami na območju. 

 

V letu 2017 želimo ohraniti enak nabor podatkovnih zbirk kot v letu 2016. V promocijo 

e-virov v okviru projekta Rastem z e-viri vlagamo veliko energije in časa. Delavnice in 

predstavitve podatkovnih baz izvajamo na celotnem Goriškem območju, v sodelovanju 

z vsemi OK-ji in šolskimi knjižnicami. Prav zato se nam zdi pomembno, da ohranjamo 

kontinuirano ponudbo baz, ki so po našem mnenju kvalitetne in uporabne.  

 

NASLOVI PODATKOVNIH ZBIRK ZA LETO 2017 

 

Glede na povpraševanje in uporabo podatkovnih zbirk želimo v letu 2017 ohraniti in 

obnoviti naročnino na naslednje podatkovne zbirke: 

 

 

 

Trenutno naročeni in 

uporabnikom dosegljivi e-

viri  

 

 

Želimo podaljšati 

naročnino / 

vključiti v ponudbo 

v letu 2017/2018 

Potrebna sredstva 

za naročnine na baze v 

letu 2017 

(cena z DDV v letu 2016 

+ predvideno 3% 

povišanje v letu 2017) 

1. IUS-INFO in FinD-INFO 

 

  3.888,24€ + 3% 

              4.004,89€ 

2. Encyclopedia Britannica   4.466,65€ + 3% 

4.600,00 

3. SeJa (Javni sektor)  

 

  591,05 +3% 
608,78 

4. PressReader   2.105,76 +3% 
2.168,93 

 

SKUPAJ:                                                                                  11.382,60                                   

 

Na podlagi odločbe MK v zadevi financiranja posebnih nalog osrednje območne 

knjižnice v letu 2017 je strokovna komisija sprejela sklep, da »skladno z razpoložljivimi 

sredstvi v okviru prve naloge podpira stroške nakupa tistih podatkovnih zbirk, za katere 

je evidentno, da je ob upoštevanju uporabe in vsebinskega področja njihovo ohranjanje 

pomembno, prednostno pa za nakup podatkovnih zbirk s področja pravnih, finančnih in 
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davčnih vsebin; za Goriško knjižnico Franceta Bevka Nova Gorica v skupni višini 

10.000 eur.« Primanjkljaj v vrednosti 1.382,60 bo Goriška knjižnica pokrila iz drugih 

virov.   
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2. Strokovna pomoč knjižnicam območja  

Program je usklajen z nacionalno knjižnico (7. člen Pravilnika4).  

 

2.1     svetovalno delo za območje OOK 

Območna knjižnica nudi strokovno pomoč knjižnicam na svojem območju in pri tem strokovno 

delovanje usklajuje s smernicami in navodili nacionalne knjižnice, ki pripravlja izhodišča, koordinira 

dejavnosti svetovalnih služb v območnih knjižnicah, predlaga skupne projekte, vodi statistične 

preglede dejavnosti za celotno državo in po območjih analizira statistične podatke za potrebe 

razvoja dejavnosti, poroča o izvajanju dejavnosti po območjih in za celotno državo, organizira in 

vodi strokovno usposabljanje za svetovalno delo. 

 

V letu 2017 bomo organizirali 2 sestanka z direktorji osrednjih knjižnic Goriškega območja. Na 

sestankih seznanjamo z novostmi v knjižničarski stroki ter izmenjamo mnenja in izkušnje. 

Predstavimo si projekte, ki se nam zdijo dobri in bi jih lahko skupaj izvedli na območju ter v 

sodelovanju sestavimo program izobraževanj, ki se nam zdijo koristna pri našem delu. 

 

Vzporedno s sestanki direktorjev potekajo tudi srečanja med posameznimi strokovnimi skupinami, 

ki delujejo v okviru knjižnic. V letu 2016 smo želeli organizirati srečanje domoznancev, ker pa na 

območju prehajamo na C3 izposojo, smo se odločili, da pripravimo srečanje izposojevalcev ter 

informatorjev in si tako predamo izkušnje in ponudimo pomoč tistim, ki tega prehoda še niso 

izvedli. Srečanje med domoznanci bomo zato predvidoma izvedli v letu 2017. 

 
Projekt Rastem z e-viri 

Tudi v letu 2017 bomo projekt izvajali na celotnem Goriškem območju, pri tem pa spodbujali 

zaposlene iz osrednjih knjižnic, da se nam pridružijo pri izvedbi projekta in ga ob naši pomoči 

pričnejo sami izvajati za svoje območje. Poleg že zastavljenih ciljev bomo v letu 2017 skušali k 

aktivnemu sodelovanju pritegniti osnovne šole, in sicer z vnašanjem zgodb na portal Kamra in 

biografskih zapisov na portal Primorci.si.  

 
Delovna skupina za skupne projekte in promocijo knjižnic Goriškega območja 

Kljub trudu da bi na območju zaživela skupina, ki bi se ukvarjala s skupnimi projekti in promocijo, ta 

nikoli ni bila niti ustanovljena. Lavričeva knjižnica Ajdovščina in Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v 

to skupino namreč nista imenovali svojih predstavnikov. V letu 2017 bomo k sodelovanju še enkrat 

povabili preostali knjižnici in nato skupaj skušali izvesti vsaj en projekt.  

 

V letu 2016 smo izvedli tudi izobraževanje na temo računalništva v oblaku, v letu 2017 bomo z 

njimi nadaljevali in v okviru delovne skupine za skupne projekte tudi večino komunikacij in 

izmenjave gradiva izvedli v računalniškem oblaku. 

 

Srečanja z direktorji OK: 2 

Srečanja s strokovnimi skupinami knjižnic: 2  

 

Število načrtovanih delovnih ur: 400 

Število tematskih svetovanj: 3 

 

 

2.1.1  strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 

Izobraževanja za strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic OOK bomo tudi v letu 2017 izvajali 

v sodelovanju z Društvom bibliotekarjev Primorske in Notranjske, kar torej pomeni sodelovanje 

dveh območji: Goriškega in Obalno-kraškega.  

 

                                                      
4 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list RS št. 88/03; v nadaljevanju: Pravilnik). 
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Teme izobraževanj predlagamo vse knjižnice Obalno-kraškega in Goriškega območja na srečanjih 

OOK z OK-ji.  

 

V Goriški knjižnici za leto 2017 predlagamo naslednje teme izobraževanj: 

 novosti v katalogizaciji, 

 Excell (napredno), 

 angleščina za knjižničarje, 

 izobraževanje na temo »reševanje konfliktov«. 

 

Za knjižničarje v posameznih OK Goriškega območja bomo zaposleni v Goriški knjižnici po potrebi 

izvedli predstavitve e-virov, ki jih knjižnice nudimo svojim članom, ter izobraževanja za C3 

izposojo. 

 

Število načrtovanih delovnih ur: 80 

 

2.1.2  promocija območnosti 

Naše delo v okviru izvajanja posebnih nalog območne knjižnice promoviramo preko spletne strani 

Goriške knjižnice (zavihek O knjižnici / Območnost). Podstran Območnost je zastavljena tako, da 

poleg predstavitve območnosti na nacionalni ravni (Osrednje območne knjižnice) in posebej 

Goriškega območja izpostavlja še »območnost v praksi« – kaj torej konkretno počnemo v okviru 

nalog območnosti (novice, digitalizacija, izvajanje projekta Rastem z e-viri, izobraževanja, Kamra, 

Primorci.si, Dobreknjige.si …). Posamezne aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru območnosti, 

promoviramo tudi preko novic na vstopni strani spletne strani Goriške knjižnice in preko Facebook 

profila knjižnice. Na spletni strani imajo posebno mesto, svoj zavihek, e-viri, kjer so podatkovne 

baze predstavljene (vsebina, uporaba, dostop) in razdeljene v skupine: E-viri, ki jih ponuja 

knjižnica; E-viri, ki jih soustvarja knjižnica (želeli smo poudariti, da je v Goriški knjižnici 

souredništvo kar 3 portalov: Dobreknjige.si, Kamra, Primorci.si; da soustvarjamo portal Dlib.si, 

Cobiss.si). Nenazadnje pa si želimo, da so uporabniki z našo ponudbo (in delom) seznanjeni in da 

e-vire uporabljajo, čemur je namenjen projekt, opisan v razdelku Rastem z e-viri.   

 

Območnost promoviramo v okviru izvajanja projekta Rastem z e-viri (kot OOK nudimo pomoč pri 

soustvarjanju vsebin na portalih Dobreknjige.si, Kamra, Primorci.si – vzpodbuda, pomoč pri 

vnašanju) ter pri izvajanju ostalih nalog območnosti.  

 

Število načrtovanih delovnih ur: 200 

 

2.1.3  sodelovanje z nacionalno knjižnico 

 

Dostop na daljavo – Orodje SawMill Analytics so v NUK-ovi Enoti za uporabniške storitve prevedli 

in prilagodili za analiziranje statistik uporabe naročenih e-podatkovnih virov. Omogoča tudi 

statistiko pregleda uporabe zbirk po ponudnikih, pregled uporabe po območnih knjižnicah itd., ne 

omogoča pa podrobnejših statistik o uporabi posameznih zbirk. Slednje pripravljamo sami za 

posamezne podatkovne baze, vendar se interpretacija lahko razlikuje – zato bi morala biti s strani 

COSEC pripravljena enotna navodila za tolmačenje statističnih podatkov o uporabi podatkovnih 

baz. Naročilo 25 licenc omenjenega orodja in skupno prijavljanje stroškov dostopa na daljavo do e-

virov za potrebe vseh OOK bo v letu 2017 del programa dela koordinacije OOK pri NUK.   

  

Za izvedbo programa Dejavnost na področju koordinacije osrednjih območnih knjižnic (NUK) bo 

koordinatorka sodelovala z direktorji osrednjih območnih knjižnic, koordinatorji iz osrednjih 

območnih knjižnic, strokovnjaki za domoznanstvo, informatiki in člani delovnih skupin. Zato se 

bomo iz Goriške knjižnice udeležili naslednjih predvidenih sestankov oziroma delavnic (15): z 

direktorji (2), koordinatorji (6-7), sistemskimi administratorji in informatiki (do 3) in strokovnjaki za 

domoznanstvo (do 3).  
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Sodelovali bomo pri: 

- zbiranju podatkov za potrebe evalvacije rezultatov izvajanja Nacionalnega programa za kulturo 

2014-2017,  

- gradnji skupnega spletnega portala učnih gradiv in vodičev za uporabo elektronskih podatkovnih 

zbirk in drugih uporabnih gradiv, dostopnih v slovenskih splošnih knjižnicah,   

- pri dopolnjevanju stanja mreže PAM, 

- pri posredovanju predlogov glede opreme IKT, 

- usklajevanju obdelave člankov na ravni Slovenije, splošnih knjižnic in NK za potrebe Slovenske 

bibliografije 

- »Domoznanstvo v splošnih knjižnicah« – popisu stanja na dan 31. 12. 2016 

- Zaposlena na domoznanskem oddelku je vključena v delovno skupino za pripravo strokovnih 

izhodišč, metodologije in vprašalnika za popis domoznanstva.  

 

Informacije, prejete s strani NUK-a (strokovne informacije, informacije o nacionalnih in 

mednarodnih razpisih), bomo redno posredovali na območje OOK. 

 

Udeležili se bomo strokovnih usposabljanj (predavanja, delavnice) za svetovalno delo v OOK. 

Vsebinski sklopi usposabljanj (ni upoštevan čas trajanja, zato bodo področja združena v istem 

dnevu ali pa bodo del sestanka):  

 

1. Usposabljanje in predstavitev novosti ter prenos dobrih praks (tudi med posameznimi OOK na 

različnih področjih knjižnične dejavnosti) 

2. Rastem z e-viri  - spletni vodiči  

3. Predstavitev nacionalne Strategije lokalne samouprave 

4. Predstavitev nacionalne Strategije razvoja bralne pismenosti (delovna skupina za pripravo pri 

MIZŠ) 

5. Predstavitev rezultatov raziskave PIAAC - mednarodna raziskava o kompetencah odraslih v letu 

2017 za splošne knjižnice (ACS dr. Petra Javrh, Estera Možina) 

6. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe - analiza – Eva Kodrič 

Dačić 

7. Analiza finančne vzdržnosti izvajanja knjižnične dejavnosti v lokalnih skupnostih – (Inštitut za 

ekonomska raziskovanja - IER) 

8. Varna raba interneta – Arnes 

9. Delo z migranti – Mirjam Milharčič Hladnik in dobri primeri prakse 

10. Skupni posvet hrvaških in slovenskih splošnih knjižnic na Hrvaškem (11.–13. oktober 2017, 

predlog glavne teme: »Mreža narodnih knjižnica – suradnja u razvoju digitalnih usluga i 

predstavljanju javnosti«.) 

 

Predvideni stroški strokovnih usposabljanj: 80 eur / OOK (ne glede na število udeležencev) 

 

SESTANKI IN IZOBRAŽEVANJA: 

15 sestankov v NUK: z direktorji (2), koordinatorji (6-7), sistemskimi administratorji in informatiki 

(do 3) in strokovnjaki za domoznanstvo (do 3) 

9 strokovnih izobraževanj v NUK 

1 posvet hrvaških in slovenskih splošnih knjižnic na Hrvaškem: Crikvenica, 11.–13. oktober 2017 

 

Predvidene potne stroške in stroške izobraževanj NUK v skupni vrednosti 2.130,00 (cca.) bomo 

pokrili iz lastnih sredstev (Drugi viri).  

 

Število načrtovanih delovnih ur: 180 
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2.2     vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država) 

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK  

(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 

 
- Rastem z e-viri (Priloga 1 – o projektu, cilji, izvajanje) 

 

Tudi v letu 2017 bomo projekt izvajali na celotnem Goriškem območju, pri tem pa spodbujali 

zaposlene iz osrednjih knjižnic, da se nam pridružijo pri izvedbi projekta in ga ob naši pomoči 

pričnejo sami izvajati za svoje območje.  

Poleg že zastavljenih ciljev bomo v letu 2017 skušali k aktivnemu sodelovanju pritegniti osnovne 

šole, in sicer z vnašanjem zgodb na portal Kamra in biografskih zapisov na portal Primorci.si. Naš 

način izvajanja projekta smo večkrat predstavljali tudi na nacionalnem nivoju, drugim slovenskim 

knjižničarjem – na njihovo povabilo se bomo odzvali tudi v prihodnje.  

 
- Zgradili smo mesto 

 

S projektom Zgradili smo mesto, na katerega smo se začeli pripravljati v letu 2014, želimo obeležiti 

spomin na začetek gradnje mesta Nova Gorica, ki bo v kratkem praznovalo 70 let nastanka.   

 

V letu 2016 nadaljujemo z aktivnostmi: vse zgodbe smo uredili, tematsko organizirali in razdelili v 

poglavja ter jih vnesli na spletni portal Kamra. Obsežna zgodba je bila objavljena 18. oktobra 2016.  

 

Hkrati se pripravljamo na drugo fazo projekta, ki smo jo poimenovali Moja mladost v mestu. Tokrat 

je časovno obdobje, za katerega »iščemo« spomine, kasnejše: 1970-1991. Spomine načrtujemo 

zbirati dobra dva meseca. Enako kot pri prejšnjem zbiranju za zbrane zapise načrtujemo objavo na 

Kamri v naslednjem letu.  

 

Sodelujemo z Goriškim muzejem in Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici. S projektom bomo 

zaključili leta 2018. 

 

DELAVNICE NA GORIŠKEM OBMOČJU: 

- 10 delavnic po knjižnicah in drugih kulturno-izobraževalnih ustanovah na Goriškem območju 

(Rastem z e-viri, Cobiss3) 

 

Število načrtovanih delovnih ur: 250 

 

 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja OOK 

(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 

 
- Delovna skupina za skupne projekte in promocijo knjižnic Goriškega območja 

Kljub trudu da bi na območju zaživela skupina, ki bi se ukvarjala s skupnimi projekti in promocijo, ta 

nikoli ni bila niti ustanovljena. Lavričeva knjižnica Ajdovščina in Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v 

to skupino namreč nista imenovali svojih predstavnikov. V letu 2017 bomo k sodelovanju še enkrat 

povabili preostali knjižnici in nato skupaj skušali izvesti vsaj en projekt.  

 
- Primorci.si (Priloga 2 – o nastanku in delovanju portala) 

Tudi v letu 2017 bomo kot souredniki portala skrbeli za razvoj in nadgradnjo portala (oziroma 

zbirali predloge), bdeli nad novimi vnosi (pregledovanje in revidiranje) ter skrbeli za promocijo. 

Poleg t.i. rednega dela na portalu bo v letu 2017 steklo nadaljevanje načrtovanega projekta Znani 

Slovenci (koordinira OOK Kranj), na območju OOK pa bomo v okviru projekta Rastem z e-viri 

povabili k aktivnemu sodelovanju osnovne in srednje šole – priprava življenjepisov znanih 

osebnosti šolskega okoliša ter vnos na portal v sodelovanju z Goriško knjižnico. Poleg tega bomo 
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skušali vzpodbuditi nadaljnje sodelovanje z Oddelkom za slovenistiko na Filozofski fakulteti v 

Ljubljani – že v letu 2016 so študentje pod mentorstvom prof. Urške Perenič vnašali vsebine na 

portal. Organizirali bomo sestanek uredniškega odbora Primorci.si.  
 

- Primorci beremo (Priloga 3 – o izvajanju projekta) 

Projekt spodbujanja bralne kulture (predvsem branja slovenskega leposlovja med odraslimi) se 

uspešno izvaja že vrsto let in tudi v letu 2017 bo povezal primorske splošne knjižnice (Goriško in 

Obalno-kraško območje) in zamejsko Narodno in študijsko knjižnico Trst s Slovensko knjižnico 

Damirja Feigla v Gorici. Uspešnost in aktualnost projekta potrjuje podatek, da se je število 

prebranih knjig v primerjavi z začetkom bralne akcije podvojilo, kar nadalje kaže na utrjevanje 

pripadnosti skupnemu kulturnemu prostoru in kulturni identiteti vseh sodelujočih. (Vir: 

http://primorci.tol.sik.si/). 

 

- Dobreknjige.si – projekt, ki je nastal v sodelovanju Knjižnice Koper in Goriške knjižnice oziroma 

v sodelovanju Goriškega območja in Obalno-kraškega območja, je prerasel na nacionalni nivo. 

 

SESTANKI:  

- uredniški odbor Primorci.si v Kopru (1) 

- sestanek sodelujočih knjižnic v projektu Primorci beremo (1) 

 

Število načrtovanih delovnih ur: 300 

 

 

2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 

(projekte obrazložite v posebni prilogi) 

 

- Dobreknjige.si (Priloga 4 - Program dela in finančni načrt za leto 2017) 

Nosilki projekta na nacionalnem nivoju sta Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška 

knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 

 

Iz predloga Programa dela in finančnega načrta za leto 2017: 

 

Program dela na portalu Dobreknjige.si za leto 2017 predvideva vrsto aktivnosti na področju 

upravljanja in zagotavljanja kvalitetnega delovanja portala, kar predstavlja redno delo uredništva.  

 

V letu 2017 se bomo posvetili aktivnejši promociji portala s ciljem pritegniti k sodelovanju tudi tiste 

knjižnice, ki še niso pristopile k projektu. Portal bomo še naprej promovirali preko že ustaljenih 

oblik promocije, vendar intenzivneje, saj želimo uporabnike spodbuditi k aktivnemu sodelovanju 

na portalu, s čimer bomo povezali tudi nadgradnjo portala: načrtujemo namreč nadgradnjo 

uporabniških profilov s funkcionalnostmi, ki bodo uporabnikom omogočala aktivnejše sodelovanje 

(vzor Goodreads, Bralnica).  

 

Zaradi izjemno pozitivnega odziva na izveden sklop izobraževalnih srečanj »Vrednotenje 

književnosti v knjižničarstvu in razvoj bralne kulture«, namenjenih knjižničarjem/vnašalcem na 

portal Dobreknjige.si v letu 2016, bomo s projektom nadaljevali tudi v letu 2017.  

 

S ciljem priprave študentov za vnašanje zapisov in prispevanja literarnih kritik na portal bomo 

sodelovali z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo ter Oddelkom za 

slovenistiko, študentje podiplomskega študija na Oddelku za primerjalno književnost in literarno 

teorijo Filozofske fakultete v Ljubljani pa bodo še naprej prispevali literarne kritike na portal. Ker si 

želimo kritiških objav ne le študentov, bomo za honorarje konkurirali na razpisih JAK-a.  

 
 

http://primorci.tol.sik.si/
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Na podlagi odločbe MK v zadevi financiranja posebnih nalog osrednje območne knjižnice v letu 

2017 strokovna komisija podpira načrtovane stroške programa za leto 2017 za upravljanje, 

vzdrževanje, gostovanje in razvoj portala največ do višine 19.700 eur (14.500 – plače in drugi 

izdatki zaposlenim; 1.000 izobraževanja, sestanki delovnih skupin, svetovalni obiski; 3.050 – 

gostovanje in vzdrževanje portala; 1.150 – ciklus izobraževalnih srečanj) od 

predvidenih/zaprošenih 25.652,80.  

 

Finančna zgradba izvajanja programa Dobreknjige.si za leto 2017: 

       

PRIHODKI Goriška knjižnica Knjižnica Koper SKUPAJ 
  Ministrstvo za kulturo 19.700,00 20.200,00 39.900,00 

  Lastna sredstva območnih knjižnic   3.000,00 3.500,00 
  Lastni prihodki - kotizacija za 

izobraževanje 2.300 2.300,00 4.600,00 
  Skupaj prihodki 22.000,00 25.500,00 48.000,00 
          

  ODHODKI Goriška knjižnica Knjižnica Koper   
  Plače in drugi izdatki zaposlenim 14.500,00 18.000,00 33.000,00 

  Izobraževanja, sestanki delovnih skupin, 
svetovalni obiski 1.000,00 1.000,00 2.000,00 

  Gostovanje in vzdrževanje portala 3.050,00 3.050,00 6.100,00 
  Nadgradnja portala 0,00 0,00 0,00 
  Ciklus izobraževalnih srečanj* 3.450,00 3.450,00 6.900,00 
  Promocijski material 0,00 0,00 0,00 
  Zaščita blagovne znamke (slo+hrv, srb.) 0,00 0,00 0,00 
  Skupaj odhodki 22.000,00 25.500,00 48.000,00 
  

      

      *Ciklus izobraževalnih srečanj 2017  
     

PRIHODKI  
     Kotizacije (glede na izobraževanja v 

2016) 4.600,00 

MK 2.300,00    

SKUPAJ (prihodki) 6.900,00 
   

      ODHODKI 
     honorarji (5 izobraževalnih torkov po 6 

ur, 1 ura = 150 eur bruto) 4.500,00 
    tuji predavatelj 1.000,00 
    pogostitve 1.000,00 
    gradivo 400,00 
    SKUPAJ (odhodki) 6.900,00 
     

 

- Kamra (Priloga 5 – Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra)  

Od leta 2011 je nosilka projekta na nacionalnem nivoju Osrednja knjižnica Celje, ki portal upravlja 

ob tesnem sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami, v katerih je sedež območnih 
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uredništev.  

Kot območni uredniki portala bomo v letu 2017 izvajali naslednje naloge, povezane s Kamro: 

- udeleževali se bomo sestankov urednikov Kamra 

- na portal bomo prispevali nove vsebine: 

a) novice o domoznanskih dogodkih v Goriški knjižnici; 

b) zgodbe: vnesli bomo zgodbe v povezavi s projektom Zgradili smo mesto* in zgodbe nastale v 

sodelovanju z drugimi partnerji; 

c) skupno vnašanje na portal: v letu 2015 smo začeli vnašati zgodbe, ki so jih pripravili drugi 

partnerji, kar se je izkazalo za uspešno, zato bomo s temi aktivnostmi nadaljevali; 

d) partnerje: na Goriškem območju nastajajo odlične domoznanske raziskave različnih 

izobraževalnih in raziskovalnih ustanov, s katerimi bi radi navezali stike; 

- redno bomo pregledovali prispevke uporabnikov; 

- promovirali Kamro na naši spletni strani, socialnih omrežjih ter v okviru projekta Rastem z e-viri. 

 

* Konec leta 2015 smo v Goriški knjižnici v sodelovanju z Goriškim muzejem in Pokrajinskim arhivom Nova 

Gorica pripravili zbiranje spominov na gradnjo Nove Gorice. Zbrano gradivo bomo – nekaj v letu 2015, nekaj 

v letu 2016 – vnesli kot zgodbe na portal Kamra. Tudi v letu 2016 bomo nadaljevali z zbiranjem spominov 

na Novo Gorico in njen razvoj. Organizirali bomo dan intervjuvanja, ki smo ga poimenovali Moja mladost v 

mestu. Zbirali bomo spomine na prostor in dogodke v mestu od leta 1970 do leta 1991. Zbrano gradivo 

bomo objavili kot zgodbe na portalu Kamra. 

 
- Brezplačna medknjižnična izposoja (MKI) za končnega uporabnika na območju 

Nosilka projekta na nacionalnem nivoju je Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne 

na Koroškem.  

Sistem medknjižnične izposoje z izvajalcem EKDIS se nadaljuje v letu 2017, ko se pričnemo 

dogovarjati tudi v smeri sprememb modela v smislu vzpostavitve dvonivojskega načina 

zagotavljanja brezplačne MKI, poleg tega so bile izražene še želje po določenih izboljšavah: 

podaljšanje časa oddaje paketov iz 13.00 na 15.00, možnost storitve tudi ob sobotah (trenutno 

storitev poteka le ob delovnikih) ter podrobnejši obračun posameznih storitev v obliki Excelovih 

tabel. 

 

- Znani Slovenci  

Nosilka projekta na nacionalnem nivoju je Mestna knjižnica Kranj. 

V letu 2017 se bo nadaljevalo izvajanje načrtovanega projekta vzpostavitve skupnega 

biografskega leksikona pod imenom Znani Slovenci. Že dalj časa obstaja 16 posameznih regijskih 

biografskih portalov in tudi portal ZnaniSlovenci.si, ki bi potencialno lahko združil vse na enem 

mestu. Avtor slednjega je podjetje Qualitas d.o.o., ki je tehnično pripravil tudi več drugih 

posameznih biografskih leksikonov, vendar ti ne pokrivajo vseh predelov slovenskega ozemlja. V 

kranjski knjižnici so se dogovarjali tudi z drugimi potencialnimi ponudniki tehnične podpore 

delovanju portala na nacionalni ravni, npr. podjetjem TrueCAD, ki je prenovilo portal Kamra v 

preteklem letu. Princip delovanja skupnega portala bi bil povzet po Kamri, torej z regijsko 

zasnovo, izmenjavo podatkov med Kamro in Znanimi Slovenci. Prvi koraki v letu 2017: povprašati 

OOK-je, ali bi bili pripravljeni sodelovati, nato še OK-je, ki svoje biografske leksikone že imajo in 

gradijo. Sledi skupna priprava koncepta in možnosti medsebojne izmenjave objavljenih vsebin na 

morebitnem skupnem portalu. 

 

Čeprav se je Mestna knjižnica Kranj potegovala za sredstva za nadaljnji razvoj portala Znani 

Slovenci, MK sredstev ni odobrilo. 

 

SESTANKI: 

Kamra: 2 (Celje) 

 

Število načrtovanih delovnih ur: 1120 
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2.2.4  skupni projekti mednarodnega sodelovanja 

 

Narodna in študijska knjižnica Trst (v nadaljevanju NŠK Trst) in Slovenska knjižnica Damirja 
Feigla v Gorici sta že od vzpostavitve vključeni v projekta Primorci.si in Dobreknjige.si. Pri obeh 

projektih so zaposleni v knjižnicah k sodelovanju vabljeni kot uporabniki in vnašalci na portal.  

 
Knjižnici sodelujeta tudi v projektih spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo in Primorci 

beremo. Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo izvaja JAK v sodelovanju 

s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s 

prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu. V okviru projekta vsakemu sedmošolcu 

oziroma dijaku 1. letnika srednje šole podarja izvirno slovensko leposlovno delo. Pri projektu 

sodeluje tudi Feiglova knjižnica. Goriška knjižnica vsako leto v Gorico dostavi plakate in knjige, ki 

jih učenci in dijaki ob ogledu Feiglove knjižnice dobijo v dar. Predvsem spodbujanju branja 

slovenskega leposlovja med odraslimi je namenjen projekt Primorci beremo 

(http://primorci.tol.sik.si/). V projektu sodeluje 9 primorskih knjižnic, med njimi tudi NŠK Trst in 

Slovenska knjižnica Damirja Feigla v Gorici. Sodelovanje med knjižnicami na obmejnem območju 

poteka predvsem pri pridobivanju gradiva za bralne sezname ter pri organizaciji zaključnih 

prireditev.      

 

V letu 2016 smo na Goriško območje prenesli izvajanje projekta Knjižne POPslastice 

(http://www2.siknm.si/popslastice/, http://www.ng.sik.si/za-uporabnike/projekti/370-knjizne-

popslastice), ki ga že vrsto let uspešno izvajajo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Knjižne 

POPslastice pa smo predstavili tudi dijakom Slovenskega licejskega pola v Gorici (Slovenska šola 

v Italiji), in sicer v sodelovanju s Slovensko knjižnico Damirja Feigla v Gorici – povabili smo gosta, 
katerega so predlagali dijaki licejskega pola. Prav tako smo v okviru projekta Bralnice pod 

slamnikom (http://www.bralnice.si/) v Goriško knjižnico povabili otroke, ki živijo v zamejstvu. Tudi 

v letu 2017 načrtujemo dva dogodka v okviru projekta, katerih se bosta udeležili skupini otrok iz 

špeterske osnovne šole. Skozi tovrstno sodelovanje vzpodbujamo in krepimo bralno pismenost 

kot druženje otrok z obeh strani meje.  
 

Financiranje, podrobnejša predstavitev in način sodelovanja z zamejskimi knjižnicami v 

omenjenih projektih je del Programa dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju 

knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih. 

 

Mednarodni projekt Arhiv spomina – Archivio della memoria  

Društvo Quarantasette/zeroquattro (Italija) v sodelovanju z različnimi partnerji organizira 

mednarodni projekt Arhiv spomina. Projekt, ki je odprte narave in v stalnem razvoju, cilja na 

sodelovanje z največjim možnim številom ustanov, raziskovalcev in občanov, ki jih zanima 

ohranjanje zgodovinskega spomina. V Sloveniji projekt vodi Muzej novejše zgodovine Slovenije. 

Goriška knjižnica Franceta Bevka se je v projekt vključila kot ena od dveh depozitarnih enot 

(druga enota je Goriška pokrajinska mediateka v Italiji) celotnega zbranega gradiva v teku 

projekta. Terminal v Goriški knjižnici, ki hrani vse zbrane ustne vire in fotografije o zgodovini 

italijansko-slovenskega obmejnega območja v dvajsetem stoletju (transkripcije celotnih življenjskih 

zgodb, posnete intervjuje, življenjepise pričevalcev, specifične bibliografske napotke in fotografski 

material), je ob pomoči strokovno usposobljenega osebja na voljo vsem obiskovalcem knjižnice.  

 

Število načrtovanih delovnih ur: 40 

 

2.3     sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK 

ali v vsej državi  

Oddaljen dostop do e-virov 

http://primorci.tol.sik.si/
http://www2.siknm.si/popslastice/
http://www.ng.sik.si/za-uporabnike/projekti/370-knjizne-popslastice
http://www.ng.sik.si/za-uporabnike/projekti/370-knjizne-popslastice
http://www.bralnice.si/
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Ponujamo možnost oddaljenega dostopa do e-virov za člane knjižnic Goriškega območja, zato je 

potrebno nenehno spremljanje pravilnega delovanja oddaljenega dostopa, v zvezi s tem tudi 

sodelovanje s knjižnicami na Goriškem območju in NUK-om. 

 

Makerspace kotiček 

V letu 2016 smo začeli za aktivnostmi za ureditev makerspace kotička. Navezali smo stike s 

partnerji na območju Goriške, s katerimi bi želeli sodelovali. V letu 2017 načrtujemo nadaljevanje 

aktivnosti za umestitev makerspace kotička v prostor Goriške knjižnice in iskanje finančnih rešitev 

za nabavo naprav, ki bi jih ponudili uporabnikom Goriške knjižnice. 

 

Uvedba plačilnega avtomata 

Priključili smo se ideji in nameri Osrednje knjižnice Celje, Osrednje knjižnice Srečka Vilharja 

Koper in Mestne knjižnice Kranj za uvedbo plačilnega avtomata v prostorih knjižnice, ki bi 

omogočal gotovinsko in negotovinsko plačevanje že evidentiranih obveznosti članov. Uvedba 

plačilnega avtomata je povezana tudi s prehodom na COBISS3/Izposojo, poleg tega povezava 

sistema COBISS in plačilnega avtomata zaenkrat še ni implementirana (odgovor IZUMA). Na 

IZUM je bila s strani Osrednje knjižnice Celje naslovljena prošnja, da implementacijo plačilnega 

avtomata, povezanega s sistemom COBISS vključijo v razvojni načrt za leto 2017. Idejo uvedbe 

plačilnega avtomata podpira tudi delovna skupina za Cobiss. 

 

Število načrtovanih delovnih ur: 72 

 

2.4     analize razvitosti in razvojnih potreb knjižnične dejavnosti na območju OOK 

Če bi se pokazala potreba ali pobuda za pripravo kakršnekoli analize (razvitost ali razvojne 

potrebe  knjižnične dejavnosti) na Goriškem območju, bodisi s strani OK-jev bodisi na pobudo 

NUK, bomo analizo tudi pripravili.    

 

2.5     razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 

 
Predvideno je sodelovanje sistemskega administratorja iz Goriške knjižnice pri pripravi 

strategije oziroma strateškega dokumenta za IT področje na območjih OOK-jev (v 

koordinaciji NUK), ki bo splošnim knjižnicam dal smernice na področju IT. Tudi Strategija razvoja 

slovenskih splošnih knjižnic opozarja na pomen IT opreme, brez katere sodobne knjižnice ne 

morejo opravljati svojih nalog. Ga. Irena Sirk je pripravila koncept (delovna verzija) omenjenega 

dokumenta; zajema 6 točk (Uvod; Tehnična prihodnost, rešitve; Financiranje;  Kadri; Informacijska 

varnost; Povezovanje, izobraževanje, delitev znanja) in pomeni strategijo razvoja do 2020. Do 

takrat velja tudi Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic; po tem letu bi dokument posodobili 

in časovno uskladili z novo strategijo. Na oblikovanju dokumenta naj bi sodelovali sistemski 

administratorji v vseh OOK-jih. Do marca 2017 naj bi dokument dokončali. 

    

V letu 2016 je Goriška knjižnica podpisala Sporazum o članstvu v omrežju ARNES. V letu 2017 

sledi testiranje storitev omrežja ARNES, ki jih članstvo omogoča. S podpisom sporazuma postane 

knjižnica članica Federacije Arnes AAI.  

 

Število načrtovanih delovnih ur: 150 

 

2.6     razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

Občina Šempeter - Vrtojba ureja novo krajevno knjižnico v Šempetru pri Gorici, ki bo predvidoma 

zaživela v letu 2017.  

Selitev krajevne knjižnice Kanal v nove prostore je bila predvidena že v letu 2016. Ureditev novih, 

ustreznejših prostorov je še vedno aktualna. 
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2.7     izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 

območja OOK 

 

Knjižnica bo po potrebi in v skladu s povpraševanjem odobrila izvajanje mentorstva za knjižnične 

delavce začetnike in študente bibliotekarstva.   

 

2.8     sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju OOK in skupen razvoj bibliopedagoških 

aktivnosti5 (ne izvedba!) 

 

Bibliopedagoške aktivnosti znotraj programa Goriške knjižnice »Delimo znanje, da mladi lažje 

dosegajo sanje – Goriška knjižnica za mlade« (Priloga 6).  

 

V sodelovanju z osnovnimi šolami, ki se na naše povabilo odzovejo, organiziramo literarne in 

likovne natečaje.  

V okviru projekta Bralnice pod slamnikom sodelujejo predšolski otroci, učenci in dijaki, ki se dalj 

časa pripravljajo na srečanje z domačim in tujim avtorjem, ki ga ob zaključku projekta gostimo v 

knjižnici.  

Tudi izvajanje projekta Rastem s knjigo je že vrsto let skupna bibliopedagoška dejavnost splošne 

in šolske knjižnice – kot to postaja projekt Rastem z e-viri. Učence in dijake spodbujamo k pravilni 

rabi kakovostnih e-virov, delavnice izvajamo v prostorih šol in knjižnice, vsebinsko pa se vedno 

navezujejo na vsebine iz učnega načrta. Šole vzpodbujamo in nagovarjamo, naj se v sodelovanju 

z Goriško knjižnico vključijo v soustvarjanje nekaterih spletnih portalov (Kamra, Primorci.si). 

Poudarjamo pomen in uporabnost domoznanske zbirke, ki lahko s svojo bogato izbiro pomaga pri 

nastajanju različnih raziskav in projektov šol, ki se navezujejo na določen šolski okoliš. 

Knjižnico na leto obišče veliko skupin učencev in dijakov z Goriškega območja, katerih 

predstavimo Goriško knjižnico in njeno ponudbo.      

 

Število načrtovanih delovnih ur: 60 

 

2.9     knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 

 

Nekatere storitve za posebne skupine uporabnikov so že ustaljene (označevanje gradiva, 

povečevalna lupa, projekt Beremo s tačkami), v letu 2016 pa smo zastavili in delo izvedli projekt 

signalizacije. Ob upoštevanju sklepov in ugotovitev iz magistrskega dela zaposlene v Goriški 

knjižnici smo določili signalizacijo, ki je primerna tudi za osebe z disleksijo. Z obsežnim projektom 

bomo nadaljevali tudi v letu 2017.   

 

Število načrtovanih delovnih ur: 160 

 

2.10    sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 

 

Sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami se v največji meri odraža pri izvajanju / vodenju 

projektov: 

- Kamra (območni uredniki) 

- Primorci beremo (sodelovanje z OOK Koper in OK-ji Goriškega in Obalno-kraškega območja ter 

NŠK Trst in Slovensko knjižnico Damirja Feigla v Gorici) 

- Primorci.si (sodelovanje z OOK Koper in OK-ji Goriškega in Obalno-kraškega območja ter NŠK 

Trst in Slovensko knjižnico Damirja Feigla v Gorici) 

                                                      
5 Bibliopedagoško delo pomeni načrtno delo za izobraževanje in motiviranje za uporabo knjižnice, njenega gradiva in 

informacijskih virov ter razvijanje branja in bralne kulture. Bibliopedagoške aktivnosti so tudi svetovanje in pomoč 
posamezniku za samostojno izbiro in uporabo knjižničnega gradiva in informacijskih virov. 



15 

 

- Znanislovenci.si (kot souredniki portala Primorci.si bomo sodelovali z OOK Kranj pri projektu 

vzpostavitve skupnega biografskega leksikona Znanislovenci.si) 

- Dobreknjige.si (kot souredniki portala sodelujemo z OOK Koper) 

- Knjižne POPslastice (sodelovanje z OOK Novo mesto – prenos dobre prakse iz Dolenjskega na 

Goriško območje) 

- Rastem z e-viri (sodelovanje z OOK Novo mesto – projekt OOK Nova Gorica Rastem z e-viri 

bodo v tej obliki izvajali tudi na Dolenjskem območju) 

 

Poleg sodelovanja v okviru projektov se z drugimi OOK povezujemo tudi z izmenjavo izkušenj, 

medsebojno se obveščamo in si svetujemo. V okviru Društva bibliotekarjev Primorske in 

Notranjske (DBPN) izvajamo izobraževanja za zaposlene v knjižnicah Goriškega in Obalno-

kraškega območja. 

 

 

2.11    koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 

 

Kot skrbniki pogodbe, sklenjene na podlagi Programa dejavnosti splošne knjižnice za podporo 

razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih, predhodno pripravimo vsebino Programa, na 

podlagi katerega Ministrstvo za kulturo odobri sredstva. V program so vključeni projekti, ki se 

izvajajo na Goriškem območju, oziroma so prenos dobre prakse iz drugega območja OOK, ali pa 

so nastali v sodelovanju med knjižnicami. V nadaljevanju pa v sodelovanju z zamejskimi in 

nekaterimi slovenskimi kulturno-izobraževalnimi ustanovami poskrbimo za realizacijo programa. 

 

2.12    usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v knjižnicah na območju 

OOK 

 

Poleg že vzpostavljenega sodelovanja in izmenjevanja informacij med sistemskimi administratorji 

v knjižnicah na Goriškem območju, je v letu 2017 predvidena predstavitev in seznanitev knjižnic 

na območju s strategijo oziroma strateškim dokumentom za IT področje, ki ga bo v letu 2017 

pripravila delovna skupina sistemskih administratorjev v koordinaciji NUK (OOK), ter predstavitev 

članstva knjižnice v omrežju ARNES in Federacije Arnes AAI. 

 

Število načrtovanih delovnih ur: 120 
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3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

Program je koordiniran z nacionalno knjižnico (15. člen Pravilnika). 

 

3.1  načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na 

območju OOK  

 

Pomemben del domoznanskega gradiva izide mimo običajnih založniških poti, del pa 

tudi v tujini. V Goriški knjižnici skušamo slediti tudi knjižni produkciji v obmejnem delu in 

spremljamo ponudbo gradiva z našega domoznanskega področja tudi v knjigarnah v 

Gorici (Italija). 

O tiskih, ki jih iz različnih razlogov težje zasledimo na tržišču, se knjižnice med seboj 

obveščamo. Seveda je število novih izdaj in naslovov v letih različna. 

 

3.2   informiranje zavezancev za obvezni izvod  

 

Z vse večjo dostopnostjo tiska in možnostjo nizkih naklad je tudi izdaja knjig v 

samozaložbi postala bolj dosegljiva. Avtorji, društva, ustanove se navadno odločajo za 

izdajo svojih besedil, en izvod pa pogosto ponudijo ali podarijo knjižnici. V takih in 

podobnih primerih jih seznanimo z Zakonom o obveznem izvodu publikacij.  

 

Število ur za informiranje zavezancev za obvezni izvod: 20 
 

3.3    posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

  

Nacionalni knjižnici bomo posredovali informacije o zavezancih za obvezni izvod. 

 

3.4   seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, 

zlasti muzejih in arhivih) na območju OOK 

 

Zaposleni v Goriški knjižnici se z zbirkami drugih kulturnih institucij seznanjamo na 

različne načine: preko individualnih ogledov, telefonskih pogovorov, predstavitev zbirk v 

tiskani obliki, pa tudi z organiziranimi strokovnimi ogledi, ki jih za zaposlene pripravijo 

skrbniki zbirk v sorodnih kulturnih zavodih. V letu 2017 se bomo tako vsi zaposleni 

Goriške knjižnice organizirano udeležili ogleda dveh razstav Goriškega muzeja. Po 

razstavah nas bosta vodila kustosa muzeja.  

 

V preteklem letu smo v okviru projekta Zgradili smo mesto intenzivno sodelovali z 

Goriškim muzejem in Pokrajinskim arhivom. V tem času smo dobro spoznali delo drug 

drugega, naše zbirke, razlike v načinu dela ustanov in projekte, ki jih pripravljamo eni in 

drugi. Tako bolje razumemo delo in lažje poiščemo skupne točke in načine za 

sodelovanje.  

 

Obenem lahko naše uporabnike bolj natančno usmerimo v omenjeni ustanovi, ko pri 

nas sprašujejo po gradivu, ki ga običajno hranijo muzeji in arhivi, knjižnice pa bolj po 

spletu okoliščin in ne sistematično ali načrtno. 

 

Naša knjižnica je bogato založena z domoznanskim gradivom, zato je to nemalokrat vir 

tudi za raziskovalce, ki se oglasijo pri nas. 

 

Na območju celotnega OOK vzdržujemo stike tudi z Mestnim muzejem Idrija, 

Tolminskim muzejem, Raziskovalno postajo ZRC SAZU Nova Gorica in drugimi. 

 

Seveda je zgodovina našega kraja in področja, v katerem živimo, neločljivo povezana z 



17 

 

državno mejo, zamejskimi Slovenci v Furlaniji Julijski krajini in arhivi, muzeji, knjižnicami 

in drugimi ustanovami v Gorici (Italiji), kjer hranijo gradiva, vezana na čas in prostor, ki 

je bil nekoč skupen. 

 

Ker je oddelek z domoznansko zbirko v stavbi, ki je sicer zelo odprta in prehodna, malo 

odmaknjen, je mogoče tudi zato domoznanstvo nekoliko manj poznano od bolj 

obiskanih oddelkov. Vsakemu, ki povpraša po tem, kaj tu hranimo, kako in zakaj, 

oddelek predstavimo. Ob vodenih ogledih knjižnice je domoznanstvo z Bevkovo 

spominsko sobo, kjer hranimo pisateljevo zapuščino, obvezna vsebina predstavitve. 

 

3.5    organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja 

OOK 

 

Tudi v letu 2017 bomo organizirali in izvajali bibliografsko obdelavo vseh vrst 

domoznanskega gradiva Goriškega območja v sistemu COBISS, tudi polpubliciranega 

gradiva, knjižnega gradiva, serijskih publikacij in člankov (tekoče in retrospektivno). Pri 

tem bomo (po potrebi) izvajali tudi svetovalno dejavnost knjižnicam, ki se z 

obdelovanjem raznovrstnega domoznanskega gradiva ukvarjajo manj časa oz. se šele 

uvajajo.  

 

Število izobraževanj oz. svetovanj s področja bibliografske obdelave domoznanskega 

gradiva za osrednje knjižnice: 3 

 

3.6     izvajanje normativne kontrole  

 

V letu 2017 bomo nadaljevali z izvajanjem normativne kontrole ter drugim knjižnicam 

pomagali pri razreševanju lokalnih avtorjev in gesel. V pomoč nam bodo spletni 

bibliografski leksikon znanih Primork in Primorcev Primorci.si ter neposreden kontakt z 

izdajatelji ali uredniki posameznih publikacij. 

 

3.7     izvajanje digitalizacije (projekte digitalizacije obrazložite v obliki projekta v 

posebni prilogi) 

 
Priloga 7 

Prva prioriteta – V letu 2017 kot prvo prioriteto predlagamo digitalizacijo Goriških in 

Primorskih tiskov, pomembnih za osvetlitev preteklega dogajanja na Goriškem, za 

ohranjanje in osveščanje o dediščini Goriške pokrajine in širše Primorske ter 

slovenskega kulturnega prostora. V prvo prioriteto smo vključili tudi nadaljevanje že 

začete aktivnosti – digitalizacijo Primorskega dnevnika – in 16 strani časopisa Nova 

Gorica (predhodnik Primorskih novic).  

 
Druga prioriteta – V drugo prioriteto smo vključili digitalizacijo revije Cvetje z vrtov sv. 

Frančiška. Danes že skoraj neznana revija, je imela eno največjih naklad na 

Slovenskem in je po mnenju številnih slovenskih akademikov z objavljanjem 

jezikoslovnih spisov p. Stanislava Škrabca odločilno vplivala na razvoj slovenskega 

jezikoslovja v 20. stoletju.    

 

Projekte digitalizacije smo pripravili v sodelovanju s knjižnicami Goriškega območja 

(Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Lavričeve knjižnica Ajdovščina, Mestna knjižnica in 

čitalnica Idrija).  

 
Ponudba Mikrografije (Priloga 8) 

Skupen strošek digitalizacije: 8. 031,88 (po ponudbi 24. 1. 2017) 
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4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 

 

4.1      Ali zagotavljate stalno hrambo 

uradnih publikacij s svojega 

območja? 

DA           NE 

                 

4.2      Ali izvajate usmerjanje 

izločenega gradiva? 

DA           NE 

                 

4.3      Ali hranite za območje OOK 

pomembno gradivo, izločeno iz 

splošnih knjižnic na  območju OOK? 

DA           NE 

                

4.4      Ali hranite gradivo, ki ima 

status  kulturnega spomenika 

regionalnega pomena? 

DA           NE 

                 

4.5      Ali hranite gradivo, ki ima 

status kulturnega spomenika 

lokalnega pomena? 

DA           NE 

                 

 

Načrtovane dejavnosti v zvezi z odpisovanjem oz. izgradnjo knjižnične zbirke, 

pomembne za širše območje OOK:  

 

Prirast knjižničnega gradiva je v veliki meri odvisen od naših financerjev. Trudili se 

bomo nabaviti čimveč novih slovenskih naslovov in za našo knjižnico primernega 

tujejezičnega gradiva. V našo zbirko bomo uvrstili gradivo iz obveznega izvoda. Z 

darovi bomo izpopolnili oz. zamenjali gradivo v naši zbirki.  

 

Na podlagi Pravilnika za izločanje in odpis knjižničnega gradiva in Delovnih navodil za 

ravnanje z odpisanim knjižničnim gradivom, št. 2 (oktober 2015) bomo nadaljevali z 

izločanjem uničenega, poškodovanega in izgubljenega gradiva ter zastarelega in 

neaktualnega gradiva ter dvojnic. 

 

V skladu s strokovnimi navodili NUK-a bomo usmerjali gradivo, ki je bilo izločeno iz 

splošnih knjižnic na območju in iz osrednje območne knjižnice. 

 

V letu 2017 načrtujemo nadaljevanje vnašanja retrospektivnega gradiva v spletni 

katalog COBISS. Gradivo bomo strokovno pregledali in se v skladu z navodili odločili, 

kaj bomo hranili in postavili v našo zbirko in kaj bomo izločili. Med tem gradivom je še 

veliko redkosti, dragocenih knjig in antikvarnega gradiva. S postavitvijo tega gradiva 

smo v preteklih letih oblikovali posebne zbirke (npr. raritete, zbirko Teuffenbachov, 

antikvarnega gradiva, plakatov). Dragoceno gradivo bomo ustrezno promovirali in 

predstavili javnosti (predstavitev na domači strani, Facebook strani, občasne razstave, 

izdaja brošur). 

 

Dopolnjevali bomo domoznansko zbirko plakatov, drobnih tiskov in razglednic. V 

COBISS bomo vnesli gradivo iz knjižnice Franceta Bevka, ki ga hranimo v spominski 

sobi. 
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Sodelovali bomo pri pripravi skupnih navodil za obdelovalo rokopisnega gradiva, ki jih 

pripravlja NUK. 

 

 

Pripravil, naziv delovnega mesta:  

Polonca Kavčič, koordinatorica območnih nalog 

 

 

 

 

Datum:  

7. 11. 2016 
žig 

Podpis odgovorne 

osebe: 
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Priloga 1 

Rastem z e-viri 

 

O projektu 

 
Projekt Rastem z e-viri je projekt spodbujanja uporabe e-virov, promoviranja 

podatkovnih baz, ki jih Goriška knjižnica Franceta Bevka kot osrednja območna 

knjižnica ponuja svojim članom in v sodelovanju s knjižnicami tudi članom knjižnic 

Goriškega območja (Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Mestna knjižnica in čitalnica Idriji, 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin). 

  

Dostop do sicer plačljivih baz je za člane knjižnic Goriškega območja brezplačen, z 

možnostjo oddaljenega dostopa – dostop od doma, iz službe, iz šole ... z veljavno 

člansko številko in COBISS/OPAC geslom. 

  
V okviru projekta izvajamo delavnice oziroma predstavitve različnih e-virov: teh, ki 

jih kupujemo s sredstvi območnosti, in tistih, ki so sicer prosto dostopni, vendar jih 

soustvarjamo slovenske splošne knjižnice (npr. dLib, Primorci.si, Kamra, 

dobreknjige.si, Cobiss.si).  

 

Ciji projekta 

 
1. Uporabniki podatkovne baze prepoznajo kot kvaliteten in verodostojen 

vir. 

 
2. Nekateri e-viri postanejo ena od možnosti za promocijo dela v šolah, 

muzejih ..., hkrati pa skušamo k sodelovanju in soustvarjanju pritegniti še 

druge kulturno-izobraževalne ustanove ali zainteresirane posameznike. 

 
3. Promocija dela slovenskih knjižničarjev. 

 
4. Krepiti splošno povezanost in sodelovanje s kulturno-izobraževalnimi 

ustanovami na Goriškem območju. 

 
5. Spodbujanje informacijske pismenosti pri učencih in dijakih. 

 

Izvajanje 

 
1. obveščanje o projektu (ponudba e-virov in izvajanje delavnic)  

vloga Goriške knjižnice:  
a) vzpodbuditi kulturno-izobraževalne ustanove na območju delovanja Goriške 

knjižnice k sodelovanju – predstavimo projekt in ponudimo predstavitev e-

virov v njihovih prostorih ali v naši knjižnici;  

b) vzpodbuditi osrednje knjižnice na Goriškem območju, da vzpostavijo stik s 

kulturno-izobraževalnimi ustanovami na njihovih območjih in jim ponudijo 

predstavitev e-virov.  

 

vloga OK-jev na območju: 
a) vzpostaviti stik s kulturno-izobraževalnimi ustanovami na njihovih območjih  
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b) ponuditi predstavitev e-virov, katero izvedeva bibliotekarki iz Goriške 

knjižnice 

c) posredovati informacije in kontakte Goriški knjižnici za nadaljnje 

dogovarjanje  

 

 
2. dogovarjanje (vsebina, datum)  

Dogovorimo se o tipu delavnice:  
a) »sekundarni« tip delavnice – splošna predstavitev projekta Rastem z e-viri 

(vsebina projekta, cilji projekta, kratka predstavitev e-virov) – npr. 

učiteljskemu zboru neke osnovne šole 

b) »primarni« tip delavnice – predstavitve posameznih e-virov, pri čemer se 

skušamo, če je le mogoče, dogovoriti o konkretni vsebini (npr. delavnico 

izvedemo za dijake 4. letnika srednje šole, ki morajo pripraviti zaključno 

seminarsko nalogo; učitelj geografije nam tako posreduje vse teme, ki so na 

voljo.) 

Določimo datum in kraj izvajanja, pri čemer smo v Goriški knjižnici izjemno prilagodljivi: 

delavnice izvajamo tudi v prostorih slušateljev oziroma se popolnoma prilagodimo 

njihovim željam. 

  
3. priprava na delavnico 

Priprava bibliotekark na delavnico je torej odvisna od dogovora in lahko zajema:  

 iskanje po podatkovnih bazah (glede na posredovane teme); 

 pripravo delovnih listov (npr. križanka, Razišči Encyclopedio Britannico, delovni 

list za iskanje po dLibu); 

 pripravo promocijskega materiala in simboličnih »daril« za zmagovalce 

nagradnih iger, ki jih izvajamo pri predstavitvah nekaterih baz. 

Zakaj je pomembno, da se ohranja naročnine na posamezne podatkovne baze? 

 

Iz izkušenj, ki smo jih pridobili pri izvajanju projekta, smo ugotovili, da je uporaba 

ustreznih informacijskih virov predvsem med osnovnošolci in srednješolci problem. V 

poplavi vseh informacij, ki jih lahko najdejo na spletu, težko ocenijo, kateri vir je 

relevanten in verodostojen.  

Tu Goriška knjižnica svojim uporabnikom stopi naproti. 

 

Uporabnike namreč že štiri leta zapovrstjo navajamo na uporabo podatkovnih baz in 

drugih elektronskih virov, ki jih knjižnice ponujamo kot verodostojne, ali jih 
soustvarjamo. S tem ko ukinjamo podatkovne baze, ukinjamo tudi kontinuiteto, 

kar uporabnike zmede in knjižnice postavlja v neprijeten položaj. Podatkovne 

baze bi morali kvečjemu dopolnjevati, kar je tudi naš cilj, ne pa krčiti. Zaradi omejenih 

finančnih sredstev se nam v zadnjih letih dogaja ravno to.  
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Priloga 2 

Projekt Primorci.si (spletni biografski leksikon znanih Primork in 

Primorcev)  

 

Projekt je nastal v sodelovanju dve osrednjih območnih knjižnic: Goriške knjižnice 

Franceta Bevka in Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. K sodelovanju v projektu 

smo povabili vse osrednje knjižnice Goriškega in Obalno-kraškega območja ter 

slovenski knjižnici v Italiji (Narodna in študijska knjižnica Trst s Slovensko knjižnico 

Damirja Feigla v Gorici). 

 

Primorci.si je spletni vzajemni biografski leksikon znanih Primork in Primorcev. Vanj so 

vključeni podatki o osebnostih, ki so rojene na Primorskem, so tukaj živele in/ali se 

šolale, predvsem pa so s svojim delom zaznamovale razvoj pokrajine v zgodovini in 

sedanjosti. 

 

Spletno stran upravljata Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica in Osrednja 

knjižnica Srečka Vilharja Koper v sodelovanju z drugimi primorskimi splošnimi 

knjižnicami, vsebine pa dodajajo tudi muzeji, šole in druge ustanove. 

 

Goriška knjižnica in Knjižnica Koper sta lastnici portala, skrbita za razvoj, 

nadgrajevanje portala, imata pregled nad vnašanjem vsebin (administratorstvo) ter 

skrbita za promocijo. Tudi glavno uredništvo portala je v Goriški knjižnici in v Knjižnici 

Koper (50:50), kar nam nalaga osnovne naloge: pregledovanje in revidiranje zapisov, 

organizacija sestankov uredniškega odbora Primorci.si, priprava in vnos novih zapisov.  

 

Portal Primorci.si je del spletne strani Znanislovenci.si (http://www.znanislovenci.si/), ki  

združuje regionalne spletne biografske leksikone (Primorci.si, Gorenjci.si, Notranjci.si, 

Pomurci.si, Celjskozasavski.si, Štajerci.si) in je vstopna točka za enoten vpogled v 

zbrane vsebine.  

 

V letu 2017 bomo v Knjižnici Koper organizirali sestanek uredniškega odbora. 
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Priloga 3 
Projekt Primorci beremo 
 
Goriška knjižnica Franceta Bevka že od leta 2007 sodeluje v skupnem projektu devetih 
primorskih knjižnic Primorci beremo.  
 
Tudi letos smo od aprila do novembra brali knjige slovenskih avtorjev s skrbno 
pripravljenega seznama.  
 
Bralci v projektu aktivno sodelujejo s tem, ko po vsaki prebrani knjigi o tej zapišejo 
misel ali mnenje na priloženo kazalko ter jo oddajo. Tisti, ki tekom projekta preberejo 
pet proznih del in eno zbirko poezije na svečani zaključni prireditvi prejmejo priznanje 
in knjižno nagrado.  
 
Projekt se je že zelo uveljavil med lokalnimi bralci hkrati pa je opazno vplival na 
nastajanje podobnih projektov po celi Sloveniji. Čeprav sprva zamišljen kot akcija 
spodbujanja bralne kulture, predvsem branja slovenskega leposlovja med odraslimi, je 
zelo hitro presegel prvotna pričakovanja: vsako leto se vanj vpiše kakšen bralec več: 
mnogim pomeni svojevrsten vstop v svet literature, večini pa bodisi predstavi čisto 
nove in opozori na že uveljavljene avtorje ali osveži spomin na pomembne obletnice ter 
že nekoliko pozabljene klasike.   
 
Po besedah anketiranih bralcev bi brez tega projekta prebrali manj knjig slovenskih 
avtorjev, mnoga dela pa bi celo spregledali.  
  



24 

 

Priloga 4 
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PROGRAM DELA ZA LETO 2017 

 

1. Upravljanje portala 

Upravljanje portala v letu 2017 bo zajemalo naslednje aktivnosti:  

• komunikacija z nadzornim svetom, uredniškim odborom, knjižnicami, 

univerzami in nenazadnje z našimi bralci/uporabniki portala; 

• promocija portala na območnem, nacionalnem in mednarodnem 

nivoju; 

• organizacija in izvedba izobraževanj s tematikami literarnega polja / 

bralne kulture; 

• urejanje pogodbenih razmerij s knjižnicami; 

• priprava letnega načrta dela in poročila o delu; 

• urejanje razmerij z razvijalcem platforme portala (Qualitas); 

• administrativna in računovodska podpora upravljanju in delovanju 

portala. 

 

2. Zagotavljanje kvalitetnega delovanja portala 

Aktivnosti za zagotavljanje neprekinjenega in kvalitetnega delovanja 

portala:  

• uredniški nadzor – dnevno spremljanje vsebin na portalu, svetovanje 

in opozarjanje v primeru napak, poostren nadzor nad kvaliteto 

zapisov, zlasti anotacij; razdelitev nadzora po območjih; 

• spremljanje in dnevne objave člankov, novic z literarnega polja;  

• sprotna dopolnjevanja seznamov zbirk, nagrad, založb, lit. vrst in 

zvrsti ipd.; 

• tedenska ažuriranja podatov z Izumom;  

• administracija fb profila, redne objave (2 objavi dnevno); 

• nadzor nad delovanjem strojne in programske opreme; 

• komunikacija z območnimi uredniki – predvideni sta 2 srečanji, 

večinoma pa po e-pošti, skypu; 

• posodabljanje Priročnika za vnašanje vsebin; 

• izobraževanja za vnos vsebin (za nove kreatorje vsebin); 

• svetovanje in pomoč pri vnašanju vsebin – zagotavljanje takojšnje 

odzivnosti. 
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3. Promocija portala  

 

V letu 2017 načrtujemo aktivnejšo promocijo portala. Načrtovane 

aktivnosti: 

 

• udeležba z referatom o portalu Dobreknjige.si na kongresu IFLA 2017 

v Wroclavu na Poljskem – Luana Malec in Irena Škvarč (s finančno 

podporo ZBDS); 

• predstavitve in izobraževanja v knjižnicah, ki še niso pristopile k 

projektu;  

• intenzivnejše promoviranje portala kot zanesljivega, neodvisnega 

priporočilnega vira kakovostne literature, tudi s: 

- s promocijskim materialom (natis zloženk, plakatov, kazalk), ki 

smo ga za knjižnice do sedaj natisnili le enkrat, t.j. ob otvoritvi 

portala; 

- s spodbujanjem območnih urednikov in sodelujočih knjižnic, 

da izkoristijo vse priložnosti za predstavitev portala; 

- s prisotnostjo na socialnih omrežjih (dnevne objave na FB 

profilu); 

- z objavami v strokovnih revijah; 

- z objavami v sredstvih javnega obveščanja; 

- s predstavitvami na posvetovanjih in konferencah. 

 

4. Projekt strokovnega izpopolnjevanja vnašalcev – literarni torki – za 

dobre knjige 

 

Zaradi izjemno pozitivnega odziva na izveden sklop izobraževalnih 

srečanj »Vrednotenje književnosti v knjižničarstvu in razvoj bralne kulture«, 

namenjenih knjižničarjem/vnašalcem na portal Dobreknjige.si v letu 2016, 

bomo s projektom nadaljevali tudi v letu 2017.  

 

Evalvacijska anketa ob zaključku predavanj je namreč pokazala, da so 

bila generalno gledano vsa predavanja nadpovprečno ocenjena 

(povečini z ocenama 4 in 5). Udeleženci izobraževanj so bili zadovoljni 

tudi z njihovo izvedbo (najbolj jih je navdušila organizacija, najmanj pa 

lokacija predavanj (učilnica NUK)). Povprečna ocena vseh parametrov 

4,28 pokaže na splošno zadovoljstvo z izvedbo izobraževanj 

(organizacija, izbrani termini, lokacija, izbor predavateljev, izbor vsebin). 
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Izpostaviti velja, da so se slušatelji v največji meri (ocena 5/5) strinjali s 

trditvijo »V slovenskem knjižničnem prostoru primanjkuje tovrstnih 

izobraževanj« (66,67 %). 49,33 % udeležencev se je v celoti strinjalo, da je 

z izobraževanji dopolnilo lasten nabor znanj in veščin, isti delež jih je tudi 

mnenja, da bodo izvedena izobraževanja pripomogla h kvaliteti portala 

Dobreknjige.si. 45,33 % anketirancev se je v celoti strinjalo, da bodo 

pridobljena znanja lahko uporabili pri svojem delu, to pa še zdaleč ne 

pomeni, da so slušatelji z izvedenim ciklusom izobraževanj pridobili vse 

želene informacije (s slednjim se je v celoti strinjalo le 21,33 %) – kar je 

lahko (in mora biti) izhodišče za naše nadaljnje delo. Poleg tega želimo z 

naborom in izborom tem ter predavateljev v letu 2017 navdušiti in k 

udeležbi ter sodelovanju privabiti še več knjižničarjev vnašalcev – v letu 

2016 se je izobraževanj udeležila skoraj četrtina (24,6 %) vseh vnašalcev 

na portal.  

 

Pri načrtovanju vsebine izobraževanj v letu 2017 smo za mnenje in 

predloge zaprosili tudi vse knjižničarje/vnašalce na portal Dobreknjige.si, 

nato pa skupaj pripravili nabor potencialnih vsebin in predavateljev za 

ciklus izobraževalnih srečanj v letu 2017: 

 

 Izkušnja iz tujine – predstavitev ideje »Opening the book« in 

področij dela (http://www.openingthebook.com/) – Izredno 

uspešen angleški projekt se ne tako zelo osredotoča na presojo 

kvalitete knjig, kot pri nas, temveč pozornost bralcev usmerja zlasti 

na kvaliteto branja, bralne izkušnje. Ob tem namensko vlaga v 

ustrezna izobraževanja knjižničarjev. 

 Merila za ocenjevanje literarni del – na temo ocenjevanja in 

kriterijev kvalitete literarnih del bi k sodelovanju povabili Pionirsko – 

center za mladinsko književnost in knjižničarstvo (MKL). 

 Bralni klubi – za teoretičen in praktičen oris vzpostavljanja in 

delovanja bralnih klubov bi k sodelovanju povabili Mestno knjižnico 

Kranj. Na temo promocije branja bi gostili go. Tilko Jamnik. 

 Delavnice kreativnega pisanja (pisanje anotacij) – Boris A. Novak,  

Aljoša Harlamov 

 Ponovitve predavanj s poudarkom na delavnici: Dr. Vaneso 

Matajc (predstojnica Oddelka za primerjalno književnost in 

literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) bomo 

ponovno povabili k sodelovanju s predavanjem na temo 

»trivialna/kvalitetna književnosti« in »Povezava književnosti z drugimi 

vedami«, pri čemer bi letos dali poudarek na praktičnem delu 

(delavnice). 

http://www.openingthebook.com/
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 Biblioterapija v teoriji in praksi: Marijan Špoljar (bibliotekar analitik v 

Mestni knjižnici Ljubljana z magisterijem iz biblioterapije) – 

teoretična izhodišča v zvezi z biblioterapijo v splošnih knjižnicah, 

Katjuša Jakšič (psihoterapevtka in geštalt pedagoginja) – o 

usposabljanju voditeljev bralnih skupin z biblioterapevtskega 

področja, predstavitev knjig, primernih za biblioterapijo.  

 Literarna kritika: red. prof. dr. Matevž Kos, Samo Rugelj (literarna 

kritika in Bukla) in Matej Bogataj (predsednik Društva literarnih 

kritikov) – o vlogi literarne kritike »v času, ko se prostor zanjo čedalje 

bolj krči«.  

»Predsednik Društva slovenskih literarnih kritikov Matej Bogataj, ki smo ga 

prosili za mnenje, pravi, da je stanje slovenske literarne kritike glede 

števila prepoznanih in kompetentnih ocenjevalcev dobro, več je 

kolegov, katerih ocene z veseljem prebira; posebej seveda potem, ko je 

svoje že napisal. Večji problem, pravi Bogataj, je s kritiko glede njenega 

mesta v kulturnem prostoru: razen za favorizirane se zmanjšuje prostor za 

posamezen knjižni naslov, slabšata se tudi položaj in vloga kritika, 

pretežno samozaposlenega, merjenega s honorarji in položajem znotraj 

kulturnih rubrik, kar je posledica varčevanja redakcij, ki se vse bolj 

naslanjajo na notranje vire.« (http://www.delo.si/kultura/knjiga/nasa-

doba-ni-herojska.html, Igor Bratuž, kultura, spletno Delo, 22. 4. 2015)  

 

Ostali predlogi: 

 red. prof. dr. Tone Smolej, red. prof. dr. Vid Snoj (predavatelj na 

Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo). 

 

5. Spodbujanje knjižnic, univerze, kritikov in uporabnikov k aktivnemu 

sodelovanju in uporabi portala 

• Prizadevanja za vključitev slovenskih splošnih knjižnic (vključno z 

zamejskimi) – trenutno je dogovor podpisalo 46 knjižnic, od 

zamejskih samo NŠK Trst: s predstavitvami v knjižnicah, z 

organiziranimi izobraževanji, s svetovanji ipd.; 

 

• Vključitev sodelovanja Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko 

znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V letu 

2017 bomo v sodelovanju z dr. Alenko Šauperl in dr. Andrejem 

Blatnikom pripravili program, ki bo omogočal  pripravo študentov za 

vnašanje zapisov na portal. Urednici bova v ta namen povabljeni k 

sodelovanju v okviru rednih študijskih predavanj/seminarjev. Po drugi 

http://www.delo.si/kultura/knjiga/nasa-doba-ni-herojska.html
http://www.delo.si/kultura/knjiga/nasa-doba-ni-herojska.html
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strani se bodo študentje udeležili izbranih literarnih torkov. Prvi zapisi 

Oddelka za bilbiotekarstvo bodo nato pripravljeni in objavljeni v letu 

2018; 

 

• Sodelovanje z Oddelkom za primerjalno književnost in literarno 

teorijo – tudi v letu 2017 bodo študentje podiplomskega študija pod 

vodstvom mentorice dr. Vanese Matajc na portal prispevali literarne 

kritike. V letu 2017 se jim bodo prvič pridružili tudi študentje 

Slovenistike, in sicer pod mentorstvom dr. Urške Perenič; 

  

• Spodbujanje uporabnikov k aktivnemu sodelovanju na portalu (z 

nagovarjanjem preko spletne strani, socialnih omrežij, ipd.). 

 

• Konkuriranje na razpisih JAK-a - za honorarje kritiških objav.  

 

• V uredništvu portala Dobreknjige.si razmišljamo, da bi bilo potrebno 

(še bolj) vzpodbuditi povezovanje, sodelovanje in komunikacijo 

znotraj knjižne verige ter (po)iskati poti drug do drugega. K 

razmišljanju o tem nas je vzpodbudil ciklus izobraževalnih srečanj, ki 

smo jih v uredništvu portala izpeljali spomladi 2016. Po izvedenih 

predavanjih nas je dr. Uroš Grilc pozval, naj poskusimo to temo 

predlagati za uvrstitev v program slovenskega knjižnega sejma. 

Skupaj smo izoblikovali idejo, da bi na zgoraj omenjeno temo 

pripravili debato, kot sogovorniki pa bi sodelovali predstavniki 

knjižnic, Filozofske fakultete, Jak-a in založnikov. Letošnji program je 

žal že oblikovan, predlagamo ga za naslednje leto. 

 

• Razvoj in implementacija delne nadgradnje portala 

Načrtovana nadgradnja:  

Na fluidnem področju književnosti je po našem mnenju glas bralcev, 

poleg seveda glasu knjižničarjev in literarne stroke, nujna prvina 

objektivnega knjižnega portala. Obisk portala je zelo dober (v slabih 

dveh letih smo presegli 2.000.000 obiskov), si pa od uporabnikov 

želimo več aktivnega sodelovanja, v smislu podaje komentarjev, ocen 

prebranega ipd.  

V ta namen smo načrtovani razvoj uporabniških profilov s 

funkcionalnostmi, ki bi uporabnikom omogočale aktivnejše 

sodelovanje (vzor portala Goodreads, Bralnica). V letu 2017 ni bil 

finančno podprt, zato ga bomo poskusili realizirati v prihodnjih letih. Iz 
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istega razloga ne bosta realizirani načrtovana zaščita blagovne 

znamke in natis promocijskega materiala. 

 

• Vrednotenje leposlovja  

V kolikor bo oblikovana delovna skupina za pripravo teoretičnih 

izhodišč za vzpostavitev učinkovitega sistema vrednotenja leposlovja 

za odrasle, smo pripravljeni aktivno sodelovati.  

 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 

Način financiranja: Sredstva za upravljanje in gostovanje portala 

zagotovita knjižnici upravljalki portala iz sredstev, načrtovanih v okviru 

nalog OOK. 

Iz prejetih sredstev bodo delno pokriti stroški dela, gostovanja in 

vzdrževanja portala ter nekateri programski materialni stroški, kot je 

opredeljeno v spodnjem stroškovniku. 

Stroški dela se nanašajo na upravljanje portala Dobreknjige.si (razvoj 

portala, urednikovanje, izobraževanje, promocija ipd.), ki ga za celotno 

mrežo slovenskih splošnih knjižnic v enakem obsegu (50% : 50%) izvajata 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta 

Bevka Nova Gorica.  

Programski materialni stroški portala Dobreknjige.si zajemajo:                      

 ciklus izobraževalnih srečanj 6.900 eur; 

 letne stroške gostovanja in vzdrževanja portala 6.100 eur;                   

 potne stroške (sestankov, izobraževanj, predavanj, ipd.) 2.000 eur. 

Vse stroške portala Dobreknjige.si si v enakem razmerju delimo Knjižnica 

Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka (podrobna specifikacija v 

spodnji tabeli. 

Knjižnici upravljalki portala Dobreknjige.si načrtujeta 6.900 eur stroškov, 

predvidenih za organizacijo ciklusa izobraževalnih srečanj, delno pokriti s 

sredstvi, prejetimi s strani MK (2.300 eur), delno pa iz naslova zaračunanih 

kotizacij (4.600 eur).   

 

V sodelovanju s podjetjem Qualitas d.o.o. bomo poskušali kandidirati 

tudi na razpisih za evropska sredstva.  
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Finančna zgradba izvajanja programa DOBREKNJIGE.SI za leto 2017 

 

PRIHODKI Goriška knjižnica Knjižnica Koper SKUPAJ 
  Ministrstvo za kulturo 19.700,00 20.200,00 39.900,00 

  Lastna sredstva območnih knjižnic   3.000,00 3.500,00 
  Lastni prihodki - kotizacija za 

izobraževanje 2.300 2.300,00 4.600,00 
  Skupaj prihodki 22.000,00 25.500,00 48.000,00 
          

  ODHODKI Goriška knjižnica Knjižnica Koper   
  Plače in drugi izdatki zaposlenim 14.500,00 18.000,00 33.000,00 

  Izobraževanja, sestanki delovnih 

skupin, svetovalni obiski 1.000,00 1.000,00 2.000,00 
  Gostovanje in vzdrževanje portala 3.050,00 3.050,00 6.100,00 
  Nadgradnja portala 0,00 0,00 0,00 
  Ciklus izobraževalnih srečanj* 3.450,00 3.450,00 6.900,00 
  Promocijski material 0,00 0,00 0,00 
  Zaščita blagovne znamke (slo+hrv, 

srb.) 0,00 0,00 0,00 
  Skupaj odhodki 22.000,00 25.500,00 48.000,00 
  

      

      *Ciklus izobraževalnih srečanj 2017 

     
PRIHODKI  

     kotizacije (glede na izobraževanja 

2016) 4.600,00 

 

MK 2.300,00 

    SKUPAJ (prihodki) 6.900,00 

     

 

     ODHODKI 

     honorarji (5 izobraževalnih torkov 

po 6 ur, 1 ura = 150 eur bruto) 4.500,00 

    tuji predavatelj 1.000,00 

    pogostitve 1.000,00 

    gradivo 400,00 
    SKUPAJ (odhodki) 6.900,00 
    

 

 

 

Priloge 

 Priloga 1: Specifikacija nadgradnje portala 
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Pripravili: 

Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 

Polonca Kavčič, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 

 

Koper, Nova Gorica, januar 2017 

 

 

Priloga 5 

 

 

Osrednja območna 

knjižnica: 

Goriška knjižnica Franceta Bevka 

 

 
Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 

 

Prosimo naštejte naloge, ki jih izvajate v sklopu območnega uredništva po posameznih 

segmentih: 

 

Območno uredništvo 

- Promocija portala. 
- Iskanje novih partnerjev in zgodb. 
- Pomoč  vnašalcem zgodb pri vnašanju na portal. 
- Posredovanje  novosti na portalu vnašalcem. 
- Udeleževanje sestankov  območnih urednikov. 
- Pregledovanje in popravljanje vnosov na portal. 
- Spodbujanje ustanov k pripravljanju novih zgodb. 

Pridobivanje vsebin in partnerjev 

V letu 2017 bomo nadaljevali  za aktivnostmi, ki smo jih začeli v oktobru 2016. K 

sodelovanju k prispevanju zgodb smo povabili vse OŠ na območju delovanja Goriške 

knjižnice. Pozorni bomo na morebitne domoznanske  projekte OŠ, ki bi jih bilo dobro 

vnesti na portal. 

 

Prav tako bomo še okrepili sodelovanje z ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova 

Gorica.  

 

V Goriški knjižnici nadaljujemo projekt Zgradili smo mesto. V letu 2017 bomo zbirali 

spomine iz let 1970-1991 in jih predvidoma do konca leta v obliki zgodb vnesli na 

portal. 

 

V letu 2016 so svojo prvo zgodbo vnesli tudi v Lavričevi knjižnici Ajdovščina, kar 

načrtujejo tudi v letu 2017. 

 

 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 
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V letu 2016 smo izvedli izobraževanje za vnašalce na portal Kamra, zato izobraževanja 

v taki obliki v letu 2016 ne bomo organizirali. 

 

Je pa že stalna praksa, da vnašalcem Goriškega območja posredujemo vse novosti, ki 

so zanje pomembne in smo jim na voljo za vsa vprašanja. S takim načinom dela bomo 

nadaljevali tudi v prihodnje. 

Promocija 

 

V letu 2017 bomo nadaljevali z oglaševanjem zgodb v knjižnicah, na spletni strani 

knjižnice in socialnih omrežjih ter v šolah in drugih institucijah Goriškega območja. 

 

Datum:  27.10.2015 Pripravil: Saša Vidmar 

 

 

 

 

 
  



34 

 

Priloga 6 

 

»Delimo znanje, da mladi lažje dosegajo sanje – Goriška knjižnica za 

mlade« 

 

 
 
 



35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

  



42 

 

Priloga 7 

DIGITALIZACIJA  

 

SKUPEN STROŠEK DIGITALIZACIJE: 8.031,88 (po ponudbi 24. 1. 2017)  

 

 

SEZNAM GRADIVA ZA DIGITALIZACIJO Z UTEMELJITVAMI 

 

 

Naša zvezda 

Glasilo pripadnikov Slovanskih čet (Slav company) 

Korzika : [Slav company = Slovanske čete], 1944-1945 

Do št. 7 (25. apr. 1945) izhajalo na Korziki, od št. 8 dalje pa v Marseillu 

COBISS.SI-ID 3881708 

 

 
Ivan Bolle: Bolezni sviloprejk  

V Gorici : Seitz, 188?. - 11 str. : ilustr. ; 23 cm 

COBISS.SI-ID 10672690  

 

 
Ivan Bolle: Kratek navod kako razumno izrejati sviloprejke  

V Gorici : Paternolli, 1882 (v Gorici : Paternolli). - 19 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 25 cm 

COBISS.SI-ID 3422002 

 

 
Ivan Bolle: Goriške črešnje  

V Gorici : G. Paternolli, [1898]. - 19 str. : ilustr. ; 25 cm 

Čelni nasl. - Podatki o letu izida v knjigi Primorski slovenski biografski leksikon 

COBISS.SI-ID 4607468 

 

 

Ivan Bolle: Sviloreja na Japonskem : z mnogimi podobami  

V Gorici : G. Paternolli, 1898 (v Gorici : G. Paternolli). - 46 str. : ilustr. ; 24 cm 

COBISS.SI-ID 81219584 
 

 

Ivan Bolle: Sajenje in obdelovanje trt z orali  

V Gorici : G. Paternolli, 1900 (V Gorici : G. Paternolli). - 23 str. : ilustr. ; 24 cm 

COBISS.SI-ID 6192249. 
 

 

Ivan Bolle: Navod kako vzgojevati, saditi in oskrbovati murve in kako razumno izrejati sviloprejke  

spisal Ivan Bolle s sodelovanjem Franca Gvozdenovića.  

Gorica : C. k. ministerstvo za poljedelstvo, 1908 (Gorica : Paternolli). - 90 str., 2 f. pril. : ilustr. ; 29 cm 

COBISS.SI-ID 13648434 
 

 
Ivan Bolle: Ob uzgoju murava  

preveo V. Anzulović.  

U Gorici : G. Paternolli, 1908. - 32 str. : ilustr. ; 24 cm  SCR! 

COBISS.SI-ID 244650752 

 



43 

 

 

Ivan Bolle: Naputak o razumnom gojenju svilene bube - 3., povećano izd.  

U Gorici : Paternolli, 1907 (U Gorici : Paternolli). - 40 str., [4] f. pril. : ilustr. ; 29 cm    SCR! 

COBISS.SI-ID 5379193 

 

 

BOLLE, Giovanni: L'allevamento razionale del baco da seta e la coltura del gelso : con un 

appendice su vari argomenti di bachicoltura, 231 illustrazioni e 2 tavole / Giovanni Bolle. - Gorizia : 

Paternolli, 1913 (Gorizia : G. Paternolli). - XII, 286 str., 2 pril. : ilustr. ; 24 cm 

COBISS.SI-ID 6805810 
 

 

Valentin Stanič: Drugi perstavik starih ino novih zerkvenih ino drugih peşem, h' molitvam ino 

premişhlovanjam sa şveto leto 1826 / sbiral, is Njemshkiga prestavljal, ino skladal Val: Stanig 

Scholast:. - [V' Gorizi] : natisnil Paternolli v' Gorizi, 1838. - 72 str. : vinjete ; 12° (16 cm) 

 

 

Valentin Stanič: [Druge] II. peşme sa kmete ino mlade ljudi / veksh del is njemshkih Mildhaimşkih 

peşem prestavil V. St. S. - [II. natis].  

- [V' Gorizi] : natisnil Paternolli v' Gorizi, 1838. - 78, [2] str. ; 12° (16 cm) 

 

Boh. - Čelni nasl. - V. St. je Valentin Stanič. - Impresum ob koncu besedila, gl. tudi Slov. bibliografijo F. 

Simoniča, str. 489. - Delo privezano na inv. št. 70016356 (Drugi perstavik ...). Dobro ohranjeno: SIKNG 

Privezano k: Drugi perstavik starih ino novih zerkvenih ino drugih peşem, h' molitvam ino 

premişhlovanjam sa şveto leto 1826 / sbiral, is Njemshkiga prestavljal, ino skladal Val: Stanig Scholast:, 

1838: SIKNG 

COBISS.SI-ID 87180544 
 

 

Anton Červ: Sveta gora pri Gorici : zgodovina te božje poti 

V Gorici : L. Rutar, 1883 (Gorica : Tiskarna Hilarjanska). - IX, 183 str. ; 16 cm 

COBISS.SI-ID 3917362 

 

 

Nova cvetlica v duhovnem vertu ali Življenje svetih mučencev Oglejskih Kocijana, Kancija, 

Kocijanile in Prota : z raznimi motivi. –  

V Gorici : J. Globočnik, 1871 (v Gorici : Paternolli). - 295 str., 4 pril. ; 18 cm 

COBISS.SI-ID 7187506 
 

 

Goriški letnik za čitatelje vsacega stanú : prvi tečaj za leto 1864 / vrednik Fr. Zakrajšek. –  

V Gorici : Karl Sohar, [1864]. - 241 str. ; 19 cm 

COBISS.SI-ID 3613746  

 

 

Koledar za navadno leto 1862 / izdala c. kr. kmetijska družba v Gorici ; [poslovenil Štefan Kociančič]. - V 

Gorici : Kmetijska družba, [1862] (v Gorici : Paternolli). - 98 str. : vinjete ; 17 cm 

 

 
Matija Vertovec: Vinoréja : perlogni list h "kmetijskim in rokodelskim Novizam" leta 1844 / sa 

Slovenze spisal Matija Vertovz, Fajmoshter v Shent-Vidu nad Ipavo in tovarsh z.k. kmetijske drushbe v 

Ljubljani. - V Ljubljani : t. Joshef Blasnik, [1844]. - VIII, 253, 29 str., 1 f. pril. ; 20 cm 

Bohoričica, COBISS.SI-ID 65841     
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Matija Vertovec: Shodni ogovori / spisal in izustil Matija Vertovc. - V Ljubljani : na svitlo dani od 

slovenskiga družtva, 1850 (v Ljubljani : "Jožef Blaznik"). - IV, 172 str. ; 22 cm 

Predgovor / pisavic: str. III-IV 

COBISS.SI-ID 6188594      

 

 
PLENČIČ, Marko Anton: Marci Antonii Plenciz, medici Vindobonensis Opera medico physica, in 

quatuor tractatus digesta, quorum primus contagii morborum ideam novam una cum additamento 

de lue bovina, anno 1761. epidemice grassante sistit. Secundus de variolis, tertius de scarlatina, 

quartus de terræ motu, sed præcipue illo horribili agit, qui prima novembris anno 1755. Europam, 

Africam, et Americam conquassabat. - Vindobonæ : typis, Joannis Thomæ Trattner ..., 1762. - 4 zv. 

([16], 255, [3] str.; 285, [3] str.; 221, [3] str., 128 str.) : vinjete, inicialke ; 8° (22 cm) 

 

Navedba kraja izida na naslovni strani 2., 3. in 4. zvezka: Viennae Austriae. - Vsebina na nasl. str. 

posameznih delov: Tractatus II. de variolis ; Tractatus III. de scarlatina ; Tractatus IV. de terraemotu. - 

Kupljeno od knjižnice Medical Society of the County of Kings, ki jo je dobila po zameni od Univerzitetne 

knjižnice iz Uppsale: NUK: R I 516483/1-4 

COBISS.SI-ID 104686848 

 
CZOERNIG, Karl, Freiherr von: Görz oesterreich's Nizza : nebst einer Darstellung des Landes Görz 

und Gradisca / von Carl Freiherrn von Czoernig. - Wien : W. Braumüller, 1873-1874. - 2 zv. ; 24 cm 

Bd. 1: Das Land Görz und Gradisca : mit Einschluss von Aquileja. - 1873 XVII, 993 str., pril. 

Bd. 2: Die Stadt Görz zunächs als climatischer Curort. - 1874. - 142 str., pril. 

94(453.3Goriška)"0/18" 

908(453.3Goriška) 

COBISS.SI-ID 22545250 

 

 

CORONINI Cronberg, Rodolfo, 1731-1791 
        Tentamen genealogico- chronologicum promovenda seriei Comitum et rerum Gortiae 

conscriptum a Rudolfo S. R. I. Comite Coronini de Quischa L. B. a Cronberg Gortiensi, in collegio 

regio nobilium Theresiano S. J. historiae et juris studisso. - [1a ed.]. - Viennae : Typis Joannis 

Thomae Trattner, 1752. - [XIV], 416 str., [8] zganjenih f. pril. : ilustr. ; 21 cm 

 

Nasl. str. rdeča in črna. - Nasl. na zvd, pril. [1]: Comitatus Goritiae et finitima. - Vezano v pergament. Na 

prelim. strani posvetilo "Dominici Ongaro ex dono com. Gasparis Lanthieri", ročno s črnim črnilom. Enako 

tudi besedilo na spojnem listu zadaj. Robovi knjižnega bloka obarvani rdeče, pergament na ov. spredaj 

dve manjši luknjici, spojni list zadaj odstopa, sicer v celoti dobro ohranjeno: SIKNG 

COBISS.SI-ID 81897216 

 

 

CORONINI Cronberg, Rodolfo, 1731-1791 
        Specimen genealogico-progonologicum ad illustrandam Augustam Habsburgo-

Lotharingicam Prosapiam Caesareo Regio Principi Petro Leopoldo Archiduci Austriae ... Goritiam 

advenienti oblatum / a Rudolpho Coronino ... comite de Cronberg ... ; quod nunc ... ad nostram 

usque aetatem continuavit, editit Franciscus Carolus Palma .... - Viennae : typis Ioannis Thomae 

nob. de Trattnern ..., 1774. - [12], 4, 184 str., [1] f. pril. (frontispic) z avtorj. sl. (bakrorez), [13] zganj. pril. 

z rodoslovnimi tabelami : ilustr. ; 32 cm 

 

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Izvod vezan v rjavo usnje; iz knjižnice in z ekslibrisom (grbom) prvega 

ljubljanskega nadškofa Mihaela Brigida: SKLJ: SK W II 3/1 r 
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Privezano: Specimen genealogico-progonologicum ad illustrandam Augustam Habsburgo-Lotharingicam 

Prosapiam Rudolphi Coronini S. R. I. comitis de Cronberg / [quod ... Josepho e comitibus de Batthyán 

perpetuo in Németh-Ujvár ... D. D. D. ... Emericus Inkei de Pallén dum in Collegio Regio Theresiano 

Vaciensi ... ex universa philosophia positiones propugnaret anno M. DCC. LXXV. mense Augusto ...]. - 

Vacii : typis Francisci Ignatii Ambro ..., 1775: SKLJ: SK W II 3/2 r 

COBISS.SI-ID 81897728 

 

 
Drekonja Ciril: Pod domačim krovom  

[Gorica] : "Goriška Matica", 1930 (Trst : "Edinost"). - 126 str. : ilustr. ; 20 cm 

COBISS.SI-ID 3809074 

 

 
Drekonja Ciril: Beg iz življenja in drugi spisi  

Gorizia : Unione editoriale Goriziana, 1936 (Trieste : Tipografia Consorziale). - 89 str. ; 18 cm.  

(Biblioteka za pouk in zabavo ; 19) 

Vsebuje tudi: 

Trtna uš / Zorko Š. Človek / Sergij Mantuani. Stric Brezig o zdravljenju z vodo / Fritz Reuter, Ferdo 

Plemič. Na negotovi podlagi / Osip Dimov. Zlati kralj / Janez Rožencvet. Odhodnica / Gustav Strniša. 

Uganka za psihijatre / Jaroslav Hašek. Slavje / Jenő Wallesz. Drobiž 

COBISS.SI-ID 4743177 

 

Digitaliziramo samo Beg iz življenja (avtorske pravice). 

 

 
Drekonja Ciril: Dolg : povest / Ciril Drekonja. –  

Trst : Tipografia Consorziale ; Književna družina Luč, 1931 (Trst : Tipografia Consorziale). - 138 str. ; 19 

cm 

Privezano: Kolumb / Damir Feigel. - Trst : Tipografia Consorziale : Književna družina Luč, 1932: SIKNG 

Privezano: Blagovest. - Gorizia : Sodalizio S. Ermacora, 1939: SIKNG 

COBISS.SI-ID 3590450 

 

 

Nova Gorica: glasilo osvobodilne fronte za Goriško 

 

Časnik Nova Gorica je predhodnik Primorskih novic, najbolj branega tiskanega medija na Primorskem. 

Prva številka glasila Osvobodilne fronte za Goriški okraj z imenom "Nova Gorica" izide 8. novembra 1947, 

leta 1953 se preimenuje v danes poznane Primorske novice in je glasilo za skoraj celotno Primorsko 

(okraji Gorica, Tolmin, Sežana in Postojna). Časnik Primorske novice bi zaradi velikega finančnega 

zalogaja in problematike avtorskih pravic digitalizirali postopoma. Letos bi digitalizirali prvo leto. Časnik 

Nova Gorica je eden najbolj uporabljenih in zato najbolj obrabljenih časnikov v Goriški knjižnici. Je 

edinstven dokument, ki prinaša vesti o povojnem nastanku sedanje Severne Primorske in novega 

regionalnega središča, Nove Gorice. Prinaša prve informacije iz vseh krajev Severne Primorske takoj po 

priključitvi k Jugoslaviji v letu 1947. 

 

 

Slovanska knjižnica 

 

Goriška tiskarna Andreja Gabrščka (1864-1938) je pričela delovati leta 1893.  Zanjo je Andrej Gabršček 

pridobil malo tiskarsko koncesijo, ki je dovoljevala tiskanje lastnih publikacij ter tiskovin za šole, trgovine, 

društva ipd. Nekaj let kasneje je z veliko truda pridobil še polno koncesijo. Kupil je dva tiskalna stroja, 

drugo opremo in takoj na začetku že tudi cirilske črke. Sedmega septembra 1893 je iz tiskarne izšel prvi 

tisk: 37. številka lista Soča, tiskana z novimi črkami. Poleg Soče je tiskal tudi glasila Primorec, 
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Jednakopravnost, Knajpovec, Naše zapiske in Vedo. Veliko njegovih publikacij smo v Goriški knjižnici že 

digitalizirali (Soča, Veda, nekatera posamezna dela), letos pa bi se radi usmerili na drugi obsežen sklop 

tiskov iz njegove tiskarne - književnost. Tiskal je več zbirk: Slovansko knjižnico, Knjižnico za mladino, 

gledališka dela v zbirki Talija, Salonsko knjižnico, Svetovno knjižnico, Venec slovanskih povesti ter nekaj 

samostojnih izdaj. Skupaj je izdal skoraj 300 naslovov knjig. V letošnjem letu bomo v Goriški knjižnici 

dopolnili delno že digitalizirano zbirko Slovanska knjižnica, ki je bralcem na Goriškem konec 19. in 

začetek 20. stoletja  prinašala prevode slovanskih književnosti v slovenskem jeziku. 

 

 

Primorski dnevnik (1962, 1963, 1964, 1965) 

 

V letu 2015 smo pričeli z digitalizacijo Primorskega dnevnika, s katero bomo nadaljevali tudi v letu 2017. 

Primorski dnevnik izhaja kontinuirano vse od leta 1945. Je edini dnevni časopis, ki izhaja v okviru 

slovenske narodne skupnosti v Italiji. Osrednjo pozornost namenja življenju in delu Slovencev v Tržaški, 

Goriški in Videmski pokrajini, posega pa tudi v širši prostor. Goriška knjižnica Franceta Bevka je v 

sodelovanju z Zadrugo Primorski dnevnik zagotovila potrebne materialne avtorske pravice za objavo na 

spletu in prvih deset let je dostopnih na portalu dLib.  

 

V letu 2017 bi lahko s sredstvi, pridobljenimi preko poziva OOK, digitalizirali 4 letnike. Menimo, da je 

digitalizacija Primorskega dnevnika prioritetna naloga na regionalni ravni zaradi kulturnozgodovinskega 

pomena osrednjega glasila Slovencev v Italiji. 

 

 

 

Cvetje z vrtov sv. Frančiška (do leta 1918 Cvetje z vertov sv. Frančiška) 

 

Revija Cvetje z vrtov sv. Frančiška je izhajala vse od leta 1880 do 1944. Revija je bralcem prinašala 

poljudne verske vsebine, pa tudi strokovne polemične spise o jezikoslovju. Cvetje z vrtov sv. Frančiška je 

na začetku tiskala Hilarijanska tiskarna v Gorici, od leta 1907 naprej pa Narodna tiskarna v Gorici. Zaradi 

frontne črte se je leta 1915 izhajanje premaknilo v Kamnik, nato pa z letom 1927 v Ljubljano. Danes že 

skoraj neznana revija, je imela eno največjih naklad na Slovenskem in je po mnenju številnih slovenskih 

akademikov, z objavljanjem jezikoslovnih spisov p. Stanislava Škrabca odločilno vplivala na razvoj 

slovenskega jezikoslovja v 20. stoletju.  

 

Zaradi obsežnosti revije, ki je izhajala kar 64 let, se bomo v Goriški knjižnici digitalizacije lotili postopoma. 

In sicer bi v letu 2017 digitalizirali prvih 16 letnikov, do leta 1898. 
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Priloga 8 

 

Ponudba Mikrografije 
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