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Strokovna pomoč knjižnicam območja    

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva    

Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja    

 
 
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20181  
 
 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij2  
 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 

 
Tudi v letu 2018 smo območno zbirko dopolnjevali z obveznim izvodom (2037 enot v letu 2018),  
povečan in zahtevnejši izbor informacij pa smo zagotavljali z naročnino na različne 
podatkovne baze, ki so uporabnikom na voljo preko oddaljenega dostopa, kjerkoli in kadarkoli. E-
vire še naprej promoviramo v okviru projekta Rastem z e-viri. 
 
Območna zbirka ter ostalo gradivo Goriške knjižnice je članom knjižnic Goriškega območja dostopna 
preko medknjižnične izposoje, ki je na Goriškem območju brezplačna do končnega uporabnika za 
strokovno oziroma študijsko gradivo. V letu 2018 smo nadaljevali s projektom Brezplačna 
medknjižnična izposoja za končnega uporabnika, ki ga koordinira Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika. 
 
Medknjižnična izposoja na Goriškem območju je v letu 2018 nekoliko padla v primerjavi z letom 2017. 
Predvsem je vpadlo število posredovanih kopij člankov, medtem ko število posredovanih 
monografskih enot ostaja na približno enakem nivoju. 
 
Spodnji tabeli prikazujeta število medknjižnično izposojenih enot gradiva med vsemi knjižnicami 
Goriškega območja (4), in sicer posebej za fizične enote in elektronsko posredovane dokumente ter v 
primerjavi z letom 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite učinke 

oziroma dosežene rezultate. 
 
2 Vsebino vpišite v bela polja. 



Fizične enote: 
 

 

  NAROČNIK   

    GKFB SIKTO SIKAJD SIKIDR skupaj 

DOBAVITELJ 

GKFB   94 155 55 304 

SIKTO 16   20 12 48 

SIKAJD 35 9   14 58 

SIKIDR 7 9 7   23 

  skupaj 58 112 182 81 433 

     

(leta 2017: 423) 
 
Tabela 1: Število medknjižnično izposojenih fizičnih enot med vsemi knjižnicami Goriškega območja 
(4). 
 
Elektronsko posredovani dokumenti: 
 

 

  NAROČNIK   

    GKFB SIKTO SIKAJD SIKIDR skupaj 

DOBAVITELJ 

GKFB   11 37 8 56 

SIKTO 0   1 0 1 

SIKAJD 1 0   1 2 

SIKIDR 0 0 0   0 

  skupaj 1 11 38 9 59 

     

(leta 2017: 75) 
Tabela 2: Število elektronsko posredovanih dokumentov med vsemi knjižnicami Goriškega območja 
(4). 
 

Javna dostopnost dokumentov (vpišite 

spletni naslov) 

Spletni naslov: www.gkfb.si  

Upravljanje knjižnične zbirke Spletni naslov: www.gkfb.si  

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Spletni naslov: www.gkfb.si  

Seznam knjižničnega gradiva (sredstva 

OOK) 

Spletni naslov: www.gkfb.si  

Izvajanje brezplačne medknjižnične 

izposoje znotraj območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Brezplačna medknjižnična izposoja za 

uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti) 

 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

Zbirko že tradicionalno dopolnjujemo z nakupi v knjigarnah v Italiji (Katoliška knjigarna in LEG – 

Libreria Editrice Goriziana), rednim pregledovanjem ponudbe antikvariatov, pridobivanjem drobnih 

tiskov (ob npr. obiskih prireditev, ustanov, dogodkov, TIC-ov).  

Knjižnica je v letu 2018 pridobila pomembno število novih domoznanskih razglednic. 

 

Urejanje zapuščine Franceta Bevka 

Goriška knjižnica hrani bogato zapuščino velikega primorskega pisatelje, ki ima svoj prostor v 

Bevkovi sobi, kjer hranimo večji del Bevkove osebne knjižnice, k nam je bila prenesena iz 

pisateljevega domovanja v Rožni Dolini, pisateljeve osebne predmete, portrete pisatelja različnih 

znanih slovenskih likovnikov in nekatere rokopise. Večji del pisateljeve zapuščine je obiskovalcu naše 

http://www.gkfb.si/
http://www.gkfb.si/
http://www.gkfb.si/
http://www.gkfb.si/


knjižnice »skrit« v mapah in škatlah. V letu 2018 sta zaposleni na oddelku za domoznanstvo del 

zapuščine uredili in popisali: del Bevkove zapuščine je bil hranjen v škatlah v kletnih prostorih 

knjižnice in na domoznanski oddelek prinesen marca 2012. Gradivo smo takrat preložili v čiste škatle 

in označili, kot je bilo na obstoječih škatlah v grobem zabeleženo (seje, tipkopisi, rokopisi, potni listi, 

plakete, odlikovanja, časopisi, …). Provenienca ni znana, saj ni zapisa ali popisa, ki bi omogočal 

nedvoumno ugotovitev. Gradivo smo sortirali po tematskih sklopih, kot jih uporablja Narodna in 

univerzitetna knjižnica za urejanje zapuščin, ki jih hrani, seveda prilagojeno našemu gradivu. Preložili 

smo ga v arhivske škatle. Delo je potekalo od marca do konca leta 2018: podroben popis vsebine, tj. 

sestavljanje ročnih seznamov leposlovnega dela zapuščine.  

Gradivo: 

1. časopisi in revije, šolska glasila, časopisni izrezki, Bevkove knjige s korekturami, tuja izdana dela, 

razni tipkopisi in rokopisi, maloštevilna korespondenca in pisma, osnutki, zapiski, beležnice in osebni 

dokumenti, priznanja, odlikovanja, likovna oprema knjig in nerazvrščeno gradivo (vse neštevilčeno); 

2. leposlovni zapisi (rokopisi in tipkopisi): črtice, poezija, dramatika, radijske igre in prevodi; 

okrožnice, proglasi, odloki, intervjuji, slavnostni zapisi in življenjepisi, uvodniki, kolofoni, spremene 

besede, recenzije, spominski zapisi, nekrologi, besedila za spomenike in grobove, poročila, časopisni 

članki, govori, nerazvrščeno (okoli 500 enot na seznamu). 

Časovni okvir gradiva: pretežni del časopisov in revij je iz 50-ih in 60-ih let; članki so tik pred koncem 

vojne in po vojni, leposlovna dela so le izjemoma opremljena z datumom. 

 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 

  

Izgradnjo območne zbirke smo tudi v letu 2018 na podlagi izhodišč Ministrstva za kulturo in usklajeno 

s potrebami območja usmerili v nakup kvalitetnih podatkovnih zbirk in tako članom knjižnic Goriškega 

območja (Goriška knjižnica, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin) preko oddaljenega dostopa brezplačno omogočali dostop do že 

uveljavljenih baz podatkov, nabavljenih s sredstvi območnosti in sredstvi knjižnic Goriškega območja: 

 Encyclopedia Britannica Library Edition (5.379,11), 

 Seja (398,35), 

 IUS info, Find Info (3.888,24), 

 Pressreader (4.226,59). 

 

Za nakup podatkovnih baz smo v letu 2018 skupno porabili 13.892,29. Na podlagi soglasja 

Ministrstva za kulturo z dne 12. 12. 2018 smo del sredstev (900,00) prerazporedili iz programskih 

stroškov medknjižnične izposoje za končnega uporabnika v okvir programskih stroškov za nakup 

podatkovnih zbirk. Tako smo za nakup podatkovnih zbirk porabili 10.900,00 sredstev MK. Preostanek 

2.992,29 smo prispevale knjižnice Goriškega območja.  

 

Vse knjižnice ponujamo tudi bazo EBSCOhost, financirano s strani Narodne in univerzitetne knjižnice 

Ljubljana. Za večino zgoraj naštetih podatkovnih baz se v imenu osrednjih območnih knjižnic (OOK) 

pogaja in sklepa pogodbe konzorcij COSEC, ki deluje pod okriljem NUK. OOK-ji pri tem aktivno 

sodelujemo.  

 

Goriška knjižnica pa tudi v letu 2018 omogoča svojim članom oddaljen dostop še do dveh 

podatkovnih baz: GVIN.com in Lynda.com. 

 

E-vire uspešno ponujamo in predstavljamo v okviru projekta Rastem z e-viri. 

 

 
 
 
 
 
 



Učinki in doseženi rezultati: 
 

- V letu 2018 smo nadaljevali s projektom Brezplačna medknjižnična izposoja za končnega 
uporabnika, ki ga koordinira Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. Medknjižnična 
izposoja na Goriškem območju je v letu 2018 nekoliko padla v primerjavi z letom 2017. 
Predvsem je vpadlo število posredovanih kopij člankov, medtem ko število posredovanih 
monografskih enot ostaja enako. 

- V preteklem letu smo izvajali brezplačno medknjižnično izposojo za končnega uporabnika na 
celotnem Goriškem območju ter nadaljevali s projektom Rastem z e-viri (promocija podatkovnih 
baz). Knjižnice Goriškega območja smo članom omogočale brezplačen dostop do Encyclopedie 
Britannice, Seje, e-vira IusInfo in FindInfo ter do podatkovne baze PressReader.  

- Pričeli smo z urejanjem zapuščine Franceta Bevka. Goriška knjižnica namreč hrani bogato 
zapuščino velikega primorskega pisatelja, ki je zanimiv in pomemben tudi za širše Goriško 
območje in celotno Primorsko. Večji del pisateljeve zapuščine je obiskovalcu naše knjižnice 
»skrit« v mapah in škatlah. Na podlagi popisa zapuščine bo lahko v prihodnje nastalo nemalo 
zanimivih razstav, na voljo bo raziskovalcem. 

 
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
 
(podrobnejši opisi in izdelave strokovnih elaboratov za osrednje knjižnice na območju za 
potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, vzpostavitev novih izposojevališč, 
oprema IKT…) v prilogah na koncu 

 

2.1 svetovalno delo za območje OOK  

 
S knjižnicami Goriškega območja sodelujemo in se medsebojno obveščamo o novostih in spremembah. 
Najpogosteje se dogovarjamo korespondenčno ali telefonsko. Goriška knjižnica je kot osrednja 
območna knjižnica tudi posrednik med knjižnicami na območju in NUK-om: posredujemo vabila na 
izobraževanja, informacije z izobraževanj … 
 
Knjižnicam na območju posredujemo statistične podatke o uporabi podatkovnih baz – za leto 2018 smo 
pripravili statistiko primerjalno z letom 2017, redno spremljamo uporabo podatkovnih baz, delovanje 
oddaljenega dostopa na spletnih straneh knjižnic območja ter se v primeru 
nedelovanja/napake/nepravilnosti dogovarjamo s COSEC-om oziroma upravitelji podatkovnih baz; 
obveščamo o novostih na tem področju našega dela.  
 
Osrednje knjižnice Goriškega območja kontaktiramo tudi za pridobivanje in zbiranje določenih podatkov 
in informacij na nacionalnem nivoju: ažuriranje mreže PAM; dejavnosti, povezane z uporabniki s 
posebnimi potrebami (za potrebe priprave Poročila Ministrstva za kulturo o uresničevanju Akcijskega 
programa za invalide 2014–2021). Po potrebi svetujemo pri izpolnjevanju statističnih vprašalnikov – 
Poročilo o delu knjižnice za leto 2018 (BibSist), ki jih vsako leto za vse slovenske splošne knjižnice 
pripravi Center za razvoj knjižnic pri NUK-u. 
 
Redno obveščamo o stanju sredstev, namenjenih medknjižnični izposoji na območju. Končne 
ugotovitve zberemo v Goriški knjižnici in jih kot osrednja območna knjižnica za Goriško območje 
posredujemo koordinatorici projekta Brezplačna medknjižnična izposoja za končnega uporabnika 
Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem.  
 
Osrednjim knjižnicam posredujemo tudi sezname domoznansko pomembnega gradiva. 
 
Pri organizaciji izobraževanj se usklajujemo (datum, ura) in zbiramo prijave. Tekom leta sprejemamo in 
zbiramo pobude za izobraževanja (teme) iz knjižnic območja, prav tako zbiramo predloge za 
digitalizacijo, Vsako leto se soočamo s problemom zelo nizke udeležbe zaposlenih iz osrednjih knjižnic 
Goriškega območja, čeprav izobraževanja organiziramo tudi na njihovo pobudo, zanimanja. 
 
Vsaj dvakrat letno se srečamo tudi osebno, na sestankih, ki jih organiziramo v Goriški knjižnici. Srečanji 
v letu 2018 sta potekali: 
- 5. aprila (predstavitev dela v letu 2017 in načrti za leto 2018, usklajen poziv 2018, razno) 



- 26. novembra 2018 (skupni del – direktorji in domoznanci: domoznanstvo – rezultati domoznanskega 
vprašalnika, regionalizacija dLib-a, trajno hranjenje domoznanskega e-gradiva, študentska praksa, 
razstava »Skrito–Odkrito–Ohranjeno–Dostopno«; direktorji – poziv 2019, razno) 
 

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 

 
V letu 2018 smo v Goriški knjižnici organizirali: 
 

 Izobraževanje »Medsebojno sodelovanje in učinkovito reševanje konfliktov« (Goriška 
knjižnica, 21. marec 2018) – na izobraževanju smo spoznali, kako učinkovito medsebojno 
sodelovati ter kako reševati konflikte ne delovnem mestu. Delavnice se je udeležilo 13 
knjižničarjev.  

 

 
Slika 1: Delavnica »Medsebojno sodelovanje in učinkovito reševanje konfliktov« 

 
Predstavitev dokumenta Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice: za obdobje 
2018–2028 (Goriška knjižnica, 7. december 2018) – priporočila je predstavil dr. Gorazd Vodeb, vodja 
delovne skupine za pripravo priporočil. 
 
V okviru Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS je bila v Goriški knjižnici organizirana Praktična 
delavnica za pretok znanja »Učimo se skupaj« (7. in 8. november). Delavnica je bila sestavljena iz 
treh sklopov. Matej Blažko in Saša Vidmar sta pripravila in izpeljala delavnico v Mojstrovalnici ter iz 
projekta Rastem z e-viri (Lynda.com). Zadnji sklop je bila delavnica Lego zgodbe, ki jo je izpeljala  
kolegica iz koprske knjižnice Urška Bonin. 
 

 
Slika 2: Delavnica »Učimo se skupaj« 

 
Vtise z izobraževanj objavljamo tudi na spletni strani Goriške knjižnice (O knjižnici / Območnost / 
Območnost v praksi / Izobraževanja, delavnice), kjer tudi sicer predstavljamo in promoviramo delo 
Goriške knjižnice kot osrednje območne knjižnice. 
 
 



2.1.2 promocija območnosti 

 
Dejavnosti Goriške knjižnice kot osrednje območne knjižnice promoviramo: 
• preko spletne strani knjižnice Goriške knjižnice (novice, predvsem pa znotraj zavihka Območnost; 
podatkovne baze promoviramo preko zavihka E-viri);  
• facebook profila Goriške knjižnice (npr. promocija podatkovnih baz),   
• v okviru projekta Rastem z e-viri: promocijo podatkovnih baz izvajamo po celotnem Goriškem 
območju, pri čemer naši javnosti vedno predstavimo Goriško knjižnico kot osrednjo območno, Goriško 
območje pa kot eno izmed 10 slovenskih knjižničnih območij; 
• z doslednim uporabljanjem logotipa območnosti; 
• območnost promoviramo in predstavljamo študentom na praksi. 
 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

 
Delo v okviru območnosti zajema tudi sodelovanje z nacionalno knjižnico. Narodna in univerzitetna 
knjižnica je kot center za razvoj slovenskih knjižnic tista ustanova, s katero Goriška knjižnica kot 
osrednja območna knjižnica sodeluje na strokovnem in razvojnem področju.  
  
Sestanki in izobraževanja v organizaciji NUK 
V letu 2018 smo se udeležili naslednjih sestankov in izobraževanj v organizaciji NUK: 
• »Delavnica ABC moderiranja: osnovne tehnike in veščine vodenja skupinskih procesov« (NUK, 6. 
marec) 
• Breda Karun: Priprava prijave na projekte (NUK, 15. november 2018) 
• »2. sestanek koordinatorjev OOK v 2018« (NUK, 11. 9. 2018) 
• »2. sestanek direktorjev in 3. sestanek koordinatorjev OOK v 2018 (NUK, 25. 9. 2018) 
• »1. sestanek sistemskih administratorjev in informatikov OOK v 2018« (Goriška knjižnica, 20. 9. 2018) 
– organizacija: NUK in Goriška knjižnica 
 
Predvideli smo tudi udeležbo na izobraževanju  
- 6. 12. 2018 z naslednjim programom: Domen Savič: Medijska pismenost: med digitalnim orodjarstvom 
in aktivnim državljanstvom; Urška Lobnikar Paunovič: Next Library – predstavitev konference; Aleš 
Klemen: Kako ameriški knjižničarji preoblikujejo svoje knjižnice: predstavitev vtisov z letne konference 
ALA 2017. 
Žal se koordinatorici območnih nalog zaradi drugih službenih obveznosti (izvedba Knjižnih POPslastic) 
tega izobraževanja nisva uspeli udeležiti. Prav tako se izobraževanja ni udeležil nihče od zaposlenih.   
- 9. 1. 2018: »Varstvo osebnih podatkov v luči nove direktive EU«.   
  
 
Ostalo sodelovanje z NUK 
Z NUK-om vsako leto sodelujemo pri ažuriranju podatkov o stanju mreže splošnih knjižnic za 
projekt PAM (Prostorska analiza mreže). Tudi v letu 2018 je ažuriranje potekalo v mesecu januarju.  
 
Za Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014–2021 zbiramo podatke o 
dejavnostih za uporabnike s posebnimi potrebami v knjižnicah Goriškega območja. Zbrane podatke 
posredujemo v NUK, oni pa Ministrstvo za kulturo, ki pripravlja poročilo.   
 
Do konca leta 2018 naj bi bila pripravljena elektronska izdaja »Bibliografija serijskih publikacij po 
območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013« z dopolnitvami za obdobje 2013–2017 
(Boris Rifl, urednik). Iz Goriške knjižnice v projektu sodeluje koordinatorica območnih nalog Saša 
Vidmar, ki je uredniku posredovala dopolnitve/gradivo 22. 2. 2018, torej v dogovorjenem roku (14. maj 
2018). 

 
20. september 2018 – sestanek sistemskih administratorjev in informatikov OOK v Goriški 
knjižnici.  
 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

 
Soustvarjamo več projektov/portalov: Dobreknjige.si, Kamra, Primorci.si 
Sodelujemo v projektih: Primorci beremo, Dostop na daljavo in Brezplačna medknjižnična izposoja 
(MKI) za končnega uporabnika na območju 



Uspešno smo vzpostavili projekta: Mojstrovalnica in Rastem z-viri 
Izvajamo projekt Knjižne POPslastice. 
V letu 2018 smo izpeljali prve resne aktivnosti v zvezi z novim projektom Knjižnica semen.      
 

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 

 
Leto 2018 je bilo Evropsko leto kulturne dediščine. V tem okviru smo v Goriški knjižnici pripravili 
razstavo Iz zapuščine Franceta Bevka in jo uvrstili v Evropsko leto kulturne dediščine 2018. Razstavo 
smo pripravili v okviru Bevkovih dnevov 2018 in je bila na ogled od 17. do 22. 9. 2018 v Bevkovi 
spominski sobi 
 
Mojstrovalnica (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.) 
 
V letu 2017 smo odprli prvi »makerspace« v slovenskih splošnih knjižnicah, ki smo ga poimenovali 
Mojstrovalnica. Storitev smo v Goriško knjižnico prenesli iz tujine. Za knjižnice Goriškega območja pa je 
izjemen primer dobre prakse, ki ga lahko z našo pomočjo in vpogledom v delo Mojstrovalnice vnesejo v 
svoje okolje, na območje delovanja svoje knjižnice kot novo in napredno storitev splošne knjižnice. 
Mojstrovalnica je predstavljena na spletni strani Goriške knjižnice  
(Za uporabnike/Mojstrovalnica: http://www.gkfb.si/za-uporabnike/mojstrovalnica). 
 
V letu 2018 je Mojstrovalnica delovala po enakem urniku kot v letu 2017, čeprav takšen urnik ni 
optimalen. Zato je Mojstrovalnica za potrebe skupin delovala tudi izven urnika, kar predstavlja dodatno  
obremenitev informacijsko-izposojevalne službe.  
V poletnem času je bila Mojstrovalnica odprta vsak dan od 10. do 17. ure. V njej so delo za ta čas 
prevzeli študentje. 
 
Mojstrovalnica je bila v letu 2018 uporabnikom na voljo 284 ur (71 dni). V tem času jo je obiskalo 1.290 
uporabnikov, kar pomeni 4,54 uporabnikov na uro. V tem času je bilo natisnjenih več kot 400 izdelkov 
ter porabljenih okoli 30 kg plastike za namen 3D ustvarjanja s 3D svinčniki. Zaradi velikega 
povpraševanja po 3D tiskanju smo v letu 2018 kupili še en 3D tiskalnik. 
 
V spodnji tabeli je prikazano število skupin, ki so Mojstrovalnico obiskale organizirano, izven rednega 
urnika. Poleg šol je Mojstrovalnico želelo spoznati tudi veliko bibliotekarskih kolegov. 
 

SKUPINA DATUM ŠT. UDELEŽENCEV NAMEN

OŠ BRANIK (5. RAZRED) 1.mar 19 Varnost v prometu, izdelovanje predmetov za družabno  igro

OŠ BRANIK (3. RAZRED) 1.mar 12 Predstavitev Mojstrovalnice

SŠ Veno Pilon, izbirni predmet multimedija 5.mar 26 Delavnica Mojstrovalnica  + Lynda.com

GDK: Zgradimo mesto s 3D svinčnikom 20.apr 8 Delavnica v okviru Goriških dnevov knjige (prijave)

OŠ Idrija in Črni Vrh 6.jun 42 Predstavitev Mojstrovalnice

OŠ Miren 21.jun 35 Delavnica  s 3D svinčniki

Administratorji OOK 20.sep 10 Predstavitev in uporaba naprav

Knjižnica radlej ob Dravi 26.okt 8 Predstavitev in uporaba naprav

Dan dobrih praks 7.nov 18 Delavnica v okviru sekcije za splošne knjižnice

Dan dobrih praks 8.nov 18 Delavnica v okviru sekiciej za splošne knjižnice

Gimnazija Nova Gorica 23.nov 22 Predstavitev Mojstrovalnice

Tehnična šola Jurij Vega Gorica 20.dec 28 Predstavitev Mojstrovalnice

SKUPAJ 246  
Tabela 3: Obisk organiziranih skupin v Mojstrovalnici 
 
Saša Vidmar je Mojstrovalnico predstavila s prispevkom na Dnevu dobrih praks v Pokrajinski in študijski 
knjižnici Murska Sobota (26. maja 2018). Pri predstavitvi je sodelovala tudi Kristina Hoffmann, ki je 
predstavila izdelke in naprave Mojstrovalnice. 
 

http://www.gkfb.si/za-uporabnike/mojstrovalnica


 
Slika 3: Dan dobrih praks v Murski Soboti 

 
O Mojstrovalnici v medijih: 

 Radio Koper (16. april 2018)  

 RTV RAI Trst (17.septemer 2018) 

 M. Marussig: Mladi so že pravi mojstri. V: Primorske novice. - Letn. 72, št. 212 (14. sep. 2018), 
str. [1], 6. 

 
Objave:  
Vidmar, S. Mojstrovalnica. Zgibanka. 2. popravljena izd. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta 
Bevka, 2018. 
Delavnice in dogodki za osnovne in srednje šole: Delimo znanje, da mladi lažje dosegajo sanje. 
Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2018. Uredila: Saša Vidmar. 
 
 
Rastem z e-viri (Delavnice, predstavitve podatkovnih baz, na katerih predstavimo e-vire, ki jih 
ponujamo. Delavnice organiziramo za dijake, študente, uporabnike knjižnice, učitelje.) 
 
Rastem z e-viri je projekt, namenjen promociji e-virov, ki jih bodisi naročamo bodisi soustvarjamo v 
Goriški knjižnici.  
 
V preteklih dveh letih (2017 in 2018) sva bili izvajalki projekta, zaposleni kot koordinatorici območnih 
nalog, zadolženi tudi za izvedbo/koordiniranje/sodelovanje v več drugih projektih oziroma imeli še 
dodatne zadolžitve, kar je razlog, da je bilo izvajanje projekta Rastem z e-viri nekoliko okrnjeno. 
Posledično beležimo nižjo statistiko uporabe e-virov, pri čemer moramo kot razlog za nižjo uporabo baz 
upoštevati že omenjene težave pri interpretaciji statističnih podatkov zaradi pogostih sprememb na 
strani ponudnikov e-virov (npr. sprememba platforme za izdelavo statistike, števila podatkovnih zbirk 
znotraj e-vira, štetja obiska, terminologije ipd.), na kar pa nimamo vpliva.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delavnice za učence in dijake 
 

USTANOVA DATUM TRAJANJEŠT. OSEB OPOMBE
OŠ Renče 29.1.2018 240 30 PressReader, EbscoHost, Britannica

SŠ Veno Pilon Ajdovščina 5.1.2018 240 24 PressReader, EbscoHost, Lynda.com

OŠ Renče 28.3.2018 120 26 Cobiss

OŠ Kanal 7.5.2018 240 30 Cobiss, dLib, Britannica

SŠ Ekonomska 1. letnik 7.6.2018 60 15 mCobiss, Biblos, dLib

SŠ Ekonomska 1. letnik 8.6.2018 60 13 mCobiss, Biblos, dLib

SŠ Ekonomska 1. letnik 8.6.2018 60 14 mCobiss, Biblos, dLib

SŠ Ekonomska 1. letnik 11.6.2018 60 10 mCobiss, Biblos, dLib

OŠ Kanal 19.6.2018 90 32 Cobiss

OŠ Renče 23.10.2018 45 17 Cobiss

OŠ Renče 23.10.2018 45 10 Cobiss

OŠ Branik 19.9.2018 90 16 Cobiss

Škofijska gimnazija 23.11.2018 180 49 dLib, Cobiss, EbscoHost, Britannica

Škofijska gimnazija 24.11.2018 135 100 dLib, Cobiss, EbscoHost, Britannica

OŠ Renče 29.11.2018 180 12 Kako pepoznati pravi vir? Britannica

SKUPAJ 1845 398

RAZPORED RASTEM Z E-VIRI 2018

 
Tabela 4: Delavnice Rastem z e-viri za učence in dijake  
 
Iz zgornje razpredelnice je razvidno, da smo v letu 2018 v okviru projekta Rastem z e-viri sodelovali 
s 6 različnimi izobraževalnimi ustanovami in posamezne e-vire predstavili 398 učencem in 
dijakom. Za izvajanje delavnic smo porabili 4 delovne dni, kar ne vključuje priprave na delavnico ter 
vožnje. V preteklem letu je bilo veliko zanimanja za delavnico na temo predstavitev vzajemnega 
kataloga COBISS ter mobilne aplikacije mCobiss. Sklepamo, da je to posledica vstopa šolskih knjižnic v 
sistem COBISS. Veliko sodelujemo z osnovnimi šolami, medtem ko je sodelovanje s srednjimi šolami 
težje vzpostaviti; še posebej z Gimnazijo Nova Gorica, ki s knjižnico, razen v okviru obveznega 
sodelovanja v projektu Rastem s knjigo, ne sodeluje.  
 
 
Predstavitve in delavnice za učitelje in ostale 
 

USTANOVA DATUM URA TRAJANJE ŠT. OSEB
OŠ Branik 10.5.2018 14.30 60 20

OŠ Šempeter 5.10.2018 15.15 90 12

Aktiv zgodovinarjev 23.10.2018 14.00 20 20

SKUPAJ 170 52

RAZPORED RASTEM Z E-VIRI 2018

 
Tabela 5: Predstavitve projekta Rastem z e-viri 
 
Projekt Rastem z e-viri smo predstavili učiteljem dveh osnovnih šol, spletna portala Kamra in dLib pa 
smo predstavili v okviru študijske skupine učiteljev zgodovine severne Primorske.  
 
14. septembra 2018 nas je obiskala kolegica iz Mestne knjižnice in čitalnice Idrija, predstavili smo jih 
izvajanje projekta Rastem z e-viri in posredovali gradivo, ki ga uporabljamo pri svojem delu v okviru 
projekta.  
 
 



29. novembra 2018 smo v okviru izvajanja projekta obiskali OŠ Renče, kjer smo predstavili e-vire in 
sodelovali kot mentorji učencem pri iskanju argumentov (po spletu, z uporabo verodostojnih e-virov) za 
oziroma proti vnaprej pripravljenim trditvam: Domače naloge bi morali prepovedati, Starši bi morali 
nadzorovati otroke pri uporabi interneta, V osnovne šole bi morali uvesti uniforme, Pametni telefoni 
prinašajo več škode kot koristi. Argumente so morali podkrepiti z zgodbo, ki je verjetna, ki jo lahko 
verodostojno navajajo. Učenci so nato svoje argumente predstavili v javni debati.  
 

  
Slika 4: Ustvarjanje s 3D svinčniki (OŠ Renče) 
Slika 5: Predstavitev e-virov (OŠ Renče) 
 
Virtualni obisk 
 
Na Goriškem območju že od leta 2015 spremljamo virtualni obisk, kamor uvrščamo obisk/uporabo 
vseh e-virov, ki jih splošne knjižnice ponujamo svojim uporabnikom.  
Pri zbiranju statističnih podatkov se še vedno pojavljajo težave: terminologija ni poenotena, spremembe 
na platformah za statistično obdelavo podatkov ipd.  
 
Virtualni obisk e-virov v vseh knjižnicah Goriškega območja  
Goriška knjižnica kot osrednja območna knjižnica naroča in ureja e-zbirke ter preko projekta Rastem z 
e-viri promovira ponudbo in izobražuje uporabnike za uporabo podatkovnih baz. Nadalje zbira, 
posreduje in obdeluje statistične podatke o uporabi e-virov za posamezne osrednje knjižnice Goriškega 
območja. Uporabniki vseh osrednjih knjižnic na Goriškem območju do e-virov dostopajo preko spletnih 
strani knjižnic, katerih člani so.  
 
Tabela 6: Virtualni obisk e-virov: knjižnice Goriškega območja prikazuje vpoglede v posamezne e-
zbirke. Statistika obiska e-zbirk na območju ostaja na približno enakem nivoju, če pogledamo 
skupni seštevek, pa obisk naših e-storitev rahlo narašča. Padel je obisk zbirke EbscoHost ter obisk 
e-vira IUS-INFO. Razlog, da je statistika uporabe za Ebsco host za leto 2018 nižja, COSEC razlaga, da  
za leto 2018 ni mogoče dostopati do podatkov za uporabo brezplačnih baz podatkov, ki so vključene v 
Ebsco host zato podatki s prejšnjimi leti niso primerljivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIRTUALNI OBISK E-VIROV: KNJIŽNICE GORIŠKEGA OBMOČJA 

vpogledi 

  2015 2016 2017 2018 

Encyclopedia Britannica 352.320 729.761 348.270 352.035 

EbscoHost* 42.545 53.590 22.286 14.365 

PressReader** 0 11.502 7.702 9.025 

IUS-INFO 17.546 17.035 18.189 11.579 

FinD Info 575 472 301 404 

Dobreknjige.si 135.554 160.921 202.561 235.497 

Kamra 9.854 19.539 68.441 67.222 

Primorci.si 312.199 287.464 262.118 264.297 

SKUPAJ 870.621 1.280.364 929.868 954.424 

Tabela 6: Virtualni obisk e-virov: knjižnice Goriškega območja 
*Zbirki LISTA in GREEN file, ki sta del EbscoHost-a, a brezplačni, v poročilo 2018 nista vključeni, zato 

podatki za leto 2018 niso primerljivi s podatki iz preteklih let. 
** Statistika uporabe še ni primerljiva s podatki za leto 2017. 

 
Knjižnica semen 
 
V letu 2017 smo na pobudo iniciative Podružnica pričeli z novim projektom Knjižnica semen, v okviru 
katerega bo Goriška knjižnica knjižnici semen namenila prostor in dostopnost do semen v času 
odprtosti knjižnice. Semena, namenjena izposoji, se bodo zbirala med posamezniki in institucijami, ki ta 
semena hranijo, preden se bo knjižnica semen vzpostavila. Izposoja semen bo računalniška in bo 
uporabnikom omogočala samostojnost. Problematika, ki se je ta projekt dotika, je ključnega pomena za 
ohranitev naših avtohtonih, domačih in tradicionalnih kmetijskih sort. In prav zato je ideja zanimiva in 
aktualna za celotno Goriško območje. Menimo, da lahko s tem projektom pomembno vplivamo na 
kvaliteto življenja prebivalcev lokalnih skupnosti celotnega območja ter na zdravje posameznika, hkrati 
pa posredno vplivamo tudi na turistično in kulinarično prepoznavnost in razvoj okolja, v katerem živimo 
in delujemo. Tako bo vzpostavitev knjižnice semen v Goriški knjižnici vzorčni primer oziroma primer 
dobre prakse za ostale knjižnice območja (pa tudi širše, na nacionalnem nivoju), ki bi jih zanimala 
vzpostavitev knjižnice semen. 
 
V letu 2018 smo izpeljali prve resne aktivnosti: 

 Seme: zamolčana zgodba, slovenska premiera filma ter razprava o GSO z magistrom 
ekologom Nejcem Sobanom ter izmenjava semen (14. marec 2018). 

 Varuhi semen: pogovor s Pavlom Medveščkom (12. junij 2018) 

 Climathon: 24 urni heckaton. Izdelali smo poslovni načrt za Knjižnico semen (27. in 28. oktober 
2018)   

 
 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 

 
Primorci.si (Spletni biografski leksikon smo leta 2013 objavili v sodelovanju z Osrednjo knjižnico 
Srečka Vilharja Koper, pri soustvarjanju portala sodelujejo knjižnice Obalno-kraškega in Goriškega 
območja.) 
 
Spletni biografski leksikon je javno objavljen od leta 2013, nastal je v sodelovanju Goriškega in Obalno-
kraškega območja.  
 



V tem času smo na portalu zabeležili že 3.562.621 ogledov (stanje na dan 31. 12. 2018) in skupno 
vnesli 1.156 predstavitev oseb. Kot je razvidno iz spodnje tabele, uporaba portala iz leta v leto 
narašča. 
 

LETO  ŠTEVILO OGLEDOV 

2015 (stanje na dan 31. 12. 2015) 1.654.618 

2016 (stanje na dan 31. 12. 2016) 2.365.478 

2017 (stanje na dan 31. 12. 2017) 2.979.442 

2018 (stanje na dan 31. 12. 2018) 3.562.621 

Tabela 7: Število ogledov na portalu Primorci.si po letih (2015–2018) 
 
Prav tako narašča število vnosov: 

LETO  ŠTEVILO VNOSOV 

2015 (stanje na dan 31. 12. 2015) 911 

2016 (stanje na dan 31. 12. 2016) 1.024 

2017 (stanje na dan 31. 12. 2017) 1.095 

2018 (stanje na dan 31. 12. 2018) 1.156 

Tabela 8: Število vnosov na portalu Primorci.si po letih (2015–2018) 
 
Kljub temu da število vnosov iz leta v leto raste, se letni prirast vnosov že 3 leta zapovrstjo niža: 

LETO PRIRAST VNOSOV 

2015 99 

2016 113 

2017 71 

2018 61 

Tabela 9: Prirast vnosov po letih (2015–2018) 
 
Knjižnice Goriškega območja smo od vključno leta 2015 do konca leta 2017 na portal prispevale 
približno enako število vnosov, tj. od 38 do 40, v letu 2018 pa smo vnesle nekoliko manj zapisov: 29 
(Goriška knjižnica 16, Lavričeva knjižnica Ajdovščina 12, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 1, Knjižnica 
Cirila Kosmača Tolmin 0).  
 
Če se je obisk portala (število ogledov) od 2015 do vključno 2017 zniževal, pa lahko in spodnjih 
prikazov ugotovimo, da se je število ogledov v letu 2018 nekoliko zvišalo glede na leto 2017 (2015: 
312.199, 2016: 287.464, 2017: 262.118, 2018: 264.297).    
 
Statistika portala Primorci.si (vnašalci, vnosi, ogledi) za leto 2015: 

 
 
Statistika portala Primorci.si (vnašalci, vnosi, ogledi) za leto 2016: 

 
 
 



Statistika portala Primorci.si (vnašalci, vnosi, ogledi) za leto 2017: 

 
 
Statistika portala Primorci.si (vnašalci, vnosi, ogledi) za leto 2018: 

 
 
V Goriški knjižnici in Knjižnici Koper je sedež uredništva portala, kjer izmenično potekajo sestanki 
uredniškega odbora, ki ga vodi in sklicuje knjižnica gostiteljica sestanka. Navadno se uredniški odbor 
sestane enkrat letno, v letu 2018 smo sestanek izpeljali v Knjižnici Koper, in sicer konec leta 2018 (13. 
12. 2018).  
Sklepi sestanka UO Primorci.si: 

 Z lektoriranjem besedil na portalu Primorci.si smo začeli jeseni 2017. Lektorica Irena Troha 

Jejčič (Goriška knjižnica Franceta Bevka) je pregledala zapise, ki so bili na portal vneseni od 1. 

januarja 2017 do 1. decembra 2018, kar pomeni, da je lektorirala 100 zapisov, 20 zapisov pa 

ostaja nelektoriranih, ker so vsebinsko in oblikovno neustrezni oziroma niso usklajeni z navodili 

za vnos na portal. Zato UO sprejme sklep, da se iz uredništva portala pošlje mail tistim 

vnašalcem, katerih zapisi niso usklajeni z Navodil za vnos, in jih pozove, naj zapise 

popravijo/uskladijo. Dokler zapisi ne bodo popravljeni, ostanejo neobjavljeni. V izogib takšnim 

situacijam, UO sprejme sklep, s katerim uvaja sledeč sistem objavljanja na portalu 

Primorci.si: 

1. Vnašalec pripravi zapis. 

2. Na mail uredništva portala Primorci.si (primorci.si@gkfb.si) pošlje obvestilo, da je zapis 

pripravljen. Zapis pregleda (upoštevanje Navodil za vnos) ena od urednic portala.  

3. Če je zapis skladen z navodili, ga urednica posreduje v lektoriranje. 

4. Če zapis ni skladen z navodili, ga mora vnašalec popraviti. Ko je popravljen, ga urednica 

posreduje v lektoriranje. 

5. Ko je zapis lektoriran, urednica o tem obvesti vnašalca, ki zapis objavi. 

Če vnašalec objavi zapis o osebnosti brez potrditve s strani uredništva portala in lektorice, si 

pridružujemo pravico, da zapisu dodelimo status »ni viden« ter o tem obvestimo vnašalca. 

   

 Plan dela za leto 2019: UO predlaga, da na portal Primorci.si prednostno vnašamo slovenske 

še živeče avtorje in jih z linkom povežemo s portalom Dobreknjige.si in Kamra. Na ta način 

portale med seboj povežemo in vsebinsko še obogatimo.  

 Potrebno je ažurirati in dopolniti navodila za vnos na portal. 

 Člani UO portala Primorci.si: na novo sta se pridružila 2 člana: Patricija Dodič, Kosovelova 

knjižnica Sežana (namesto Mojce Kos) in Jan Bednarik, Mestna knjižnica Izola (namesto Špele 

Pahor) 

mailto:primorci.si@gkfb.si


 Sestanek uredniškega odbora Primorci.si bo leta 2019 potekal v Goriški knjižnici. 

V letu 2017 smo izpeljali tudi sestanek vnašalcev iz Goriške knjižnice, katerega namen je bil priprava 
načrta za vnašanje na portal in posledično »oživitev« portala in povišanje števila vnosov. Sprejeli smo 
naslednje sklepe: 1) vsak vnašalec na portal prispeva 8 vnosov (tudi s pomočjo Obrazca za zbiranje 
podatkov za vnos osebnosti na portal Primorci.si); 2) bolj pogosto sestajanje vnašalcev iz Goriške 
knjižnice (vsaj 2 krat na leto); 3) vzpostaviti sodelovanje z Univerzo v Novi Gorici, študijski program 
Slovenistika.  
Realizacija sklepov: 1) 6 vnašalk iz Goriške knjižnice je v letu 2018 na portal prispevalo skupno 16 
vnosov, kar je tretjina od načrtovanega (8 vnosov/vnašalko). Četudi sklepa nismo uresničili v celoti, 
velja poudariti, da smo statistiko izboljšali, sploh v primerjavi z letom 2017, ko smo prispevali le 3 
vnose. 2) V letu 2018 se vnašalke nismo srečale: Polonca Kavčič, urednica portala Primorci.si, ki 
sklicuje sestanke, je bila v prvi polovici leta 2018 odsotna (bolovanje), poleg tega je bil sestanek UO 
Primorci.si izpeljan šele 13. 12. 2018. Vnašalkam je bil posredovan zapisnik sestanka UO Primorci.si, 
tako da so bile z novostmi seznanjene. Sestanek vnašalk GKFB je bil izpeljan 13. 2. 2019.  
3) Sodelovanja z Univerzo v Novi Gorici v letu 2018 nismo vzpostavili. Sklep bomo poskušali uresničiti v 
letu 2019. 
 
Primorci beremo 
 
Projekt Primorci beremo je namenjen spodbujanju bralne kulture na splošno, predvsem pa nagovarja k 
branju sodobnih slovenskih avtorjev. Od aprila do novembra bralci prebirajo knjige, ki jih vsako leto 
znova skrbno izberejo knjižničarji. V letu 2018 so knjižničarji na seznam uvrstili 63 proznih del in 11 
pesniških zbirk, izbor mladinskega leposlovja in poljudno-znanstveno literaturo z različnih področij. S 
posebno oznako so bila označena leposlovna dela, ki so v obliki elektronskih knjig dostopna na portalu 
Biblos. Po vsaki prebrani knjigi bralci na priloženo kazalko zapišejo svoje mnenje in misli o prebranem 
ter jo oddajo. Vsi bralci, ki tekom projekta preberejo pet proznih del n eno zbirko poezije, na svečani 
prireditvi prejmejo priznanje in knjižno nagrado. 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.kcktolmin.si/)  
 
V letu 2018 je v projektu sodelovalo 9 slovenskih splošnih knjižnic, ki delujejo na Goriškem in Obalno-
kraškem območju ter knjižnici v Italiji: Knjižnica Damirja Feigla v Gorici in Občinska knjižnica Sovodnje. 
Goriška knjižnica pri izvajanju projekta sodeluje z zamejskima knjižnicama predvsem pri pridobivanju 
gradiva za bralne sezname, pomoči pri nakupu gradiva ter pri organizaciji zaključne prireditve – letošnji 
gost je bil Mirt Komel s kriminalko Medsočje. Projekt se je pričel aprila, v tednu, ko Goriška knjižnica 
organizira Goriške dneve knjige. Za uvod v projekt smo v Noči knjige, 23. aprila, gostili novinarko in 
pisateljico Mojco Širok. V letu 2018 so se bralni akciji pridružili tudi dijaki Licejskega pola iz Gorice. Na 
seznam knjig Primorci beremo je bil vključen tudi strip Hlapec Jernej in pasja pravica, delo Igorja 
Šinkovca in Žige X Gombača, ki je zelo priljubljen med mladimi bralci, saj se preko stripa dijaki lažje 
približajo Cankarjevemu literarnemu ustvarjanju. Prav ta dva avtorja sta prišla na zaključni dogodek 
Primorci beremo v avditorij višješolcev v Gorici, 3. decembra 2018. Avtorja sta v pogovoru z direktorico 
NŠK Luiso Gergolet predstavila drugačen vpogled v življenje in delo Ivana Cankarja in s tem tudi boljše 
poznavanje največjega slovenskega literata. Obenem je bilo srečanje z avtorji knjige priložnost, da 
dijaki spoznajo proces nastajanja literarno-likovnega dela, ki temelji na delu drugega avtorja, ki je živel 
in ustvarjal v čisto drugačnem okolju in času. 
 
 

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

 
Dobreknjige.si  
(Projekt spodbujanja bralne kulture nacionalnega pomena, zagnali sta ga Osrednja knjižnica Srečka 
Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka. Dobreknjige.si je portal spletnih priporočil 
slovenskih splošnih knjižničarjev, z možnostjo aktivnega sodelovanja bralcev in literarnih kritikov.) 
 
Dobreknjige.si – Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2018 (Priloga 1) 
 
 
 



Kamra (Portal, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva od leta 2011 upravlja      
Osrednja knjižnica Celje, ob tesnem sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami, v katerih je   
sedež območnih uredništev.) 

V Goriški knjižnici je sedež regijskega uredništva za celotno Goriško območje. Naloga regijskega 
urednika je redakcija, organizacija in načrtovanje dela v regiji, organiziranje internih izobraževanj in 
svetovanje lokalnim urednikom, priprava strukture digitalnih zgodb na portal Kamra ter objavljanje 
digitalnih zbirk na regijskem portalu.  
 
V letu 2018 smo na portal dodali dve zgodbi: 

- Javorca (1916–2016): nastala po istoimenski razstavi, ki jo je pripravila Damijana Fortunat 

Černilogar iz Tolminskega muzeja. Zgodba je v letu 2018 dosegla 2477 ogledov.   

- Konec leta smo na portal dodali zgodbo Davida Kožuha (Goriški muzej) z naslovom 

Urbanistični razvoj Gorice in gradnje vil v 19. stoletju. Od oktobra do konca leta 2018 so si jo 

uporabniki ogledali 604 krat. 

 
Zgodbe, multimedijske elemente, novice in organizacije, ki smo jih na portal Kamra dodale  
partnerske organizacije Goriškega območja, so naštele 67.222 ogledov. Zgodba Zgradili smo mesto je 
bila v letu 2018 druga najbolj obiskana na celotnem portalu. Med dvajset najbolj obiskanih zgodb na 
portalu se je uvrstil še prispevek »Zbirka starih razglednic v Goriški knjižnici«. Spodnja tabela prikazuje 
oglede digitalnih zbirk Goriškega območja s pripadajočimi multimedijskimi elementi v letu 2018.   

OBISK  2018 

Ime digitalne zbirke Digitalne zbirke 

Nova Gorica: Zgradili smo mesto 21.287 

Zbirka starih razglednic v Goriški 
knjižnici 5.694 

Ta ´n ta druj it tandadrujeve dežele 4.642 

Zgodovina vinogradništva in vinarstva 
na naših tleh 3.054 

Misli o materinščini 3.002 

Med nebom in zemljo 2.754 

Mlini na reki Vipavi in na njenih pritokih 2.570 

Javorca (1916 -2016) 2.477 

Aleja zaslužnih mož v Novi Gorici 2.138 

Od kala do vodnjaka: učna pot 
vodnjakov v Braniku in okolici 1.761 

Življenje v času tolminskega punta 1.666 

Tiskarji v  Gorici 790 

Štefan Kocijančič (1818-1883) 775 

Od čitalnice do Krajevne knjižnice 
Branik  738 

"Zgradili bomo Novo Gorico!" 725 

Urbanistični razvoj Gorice in gradnja vil 
v 19. stoletji 604 

Alojz Bajc - olimpijec iz Ajdovščine 440 

Sprehod po goriških trgih 390 

Govoričke 383 



Svetolucijska skupina - železna doba v 
Zgornjem Posočju 295 

Življenjska zgodba Franca Pračka 282 

Zgodba o prvi svetovni vojni, ruskem 
ujetništvu in vrnitvi domov 257 

Goriška kronika 1750-1775 163 

300 let velikega tolminskega punta 151 

Ekslibrisi Pavla Medveščka 105  

Skupaj 57.143 

Tabela 10: Ogledi zbirk Goriškega območja na Kamri za leto 2018 
 
V letu 2018 se je regijska urednica portala udeležili dveh sestankov regijskih urednikov v Osrednji 
knjižnici Celje: 

- 22. marca 2018 

- 4. oktobra 2018 

 
Udeležili smo se 5. festivala domoznanstva, ki je potekal 19. oktobra 2018 v Knjižnici Otona Župančiča. 
Tokratni posvet domoznanskih knjižničarjev Domfest je nosil naslov Domoznanstvo v lokalni skupnosti 
– prostor sinergije in sodelovanja.   
 
V zadnjem letu smo regijski uredniki, v skladu z letnim načrtom, pregledali vse objave svojega območja 
na portalu Kamra ter popravili morebitne napake, izpolnjevali polja, ki so se dodala naknadno … Na 
Goriškem območju je bila glavnina zapisov pregledana in popravljana. V letu 2019 bomo dokončali še 
preostale zapise (ostalo je še nekaj 10 multimedijskih elementov). 
 
Brezplačna medknjižnična izposoja (MKI) za končnega uporabnika na območju (Projekt vodi  
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem.)  
 
V letu 2016 smo slovenske osrednje območne knjižnice, pod koordinatorstvom Koroške osrednje 

knjižnice, sklenile konzorcijsko pogodbo s podjetjem Ekdis o dostavi poslovnih paketov za brezplačno 

medknjižnično izposojo (MKI) za končnega uporabnika na območju. Projekt se izvaja na nacionalnem 

nivoju, njegov cilj pa je poenotiti model MKI za vsa slovenska knjižnična območja.  

 
Spodnja tabela prikazuje delež MKI (število paketov in porabljena sredstva) po območjih in stroške v 
2018 primerjalno z letom 2017. Podatke je posredovala koordinatorica projekta koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne ne Koroškem, vir: EKDIS. 
 

Območje OOK 

Število 

paketov 

2017 

Število 

paketov 

2018 

Indeks Porabljeno 

 EUR 

2017 

Porabljeno 

 EUR 

2018 

Celjsko 1.861  2.125 114 3.578,75 4.096,57 

Obalno-kraško 891 857 96 1.760,53 1.507,84 

Gorenjsko 711 797 112 1.363,93 1.520,95 

Osrednjeslovensko 1.664 1.652 99 3.232,07 3.203,52 

Štajersko 270 201 74 568,40 382,84 

Pomursko 472 541 114 904,46 1.045,15 

Goriško 526 555 105 1.013,89 1.072,16 

Dolenjsko 1.423 1.749 123 2.718,50 3.336,89 

Spodnjepodravsko 99 87 88 189,95 166,09 

Koroško 377 409 108 724,88 788,14 

SKUPAJ 
8.294 8.973 108 16.055,36 17.120,15 

Tabela 11: Medknjižnična izposoja – število paketov in porabljena sredstva po območjih za leti 2017 in 
2018. 



 
Knjižne POPslastice (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.) 
 
V letu 2018 smo organizirali 3 srečanja v okviru projekta Knjižne POPslastice za dijake in učence višjih 
razredov OŠ:  

- Ivan Mitrevski, 19. april 2018 

- Katarina Venturini, 3. oktober 2018 

- Marko Soršak - Soki, 6. novembra 2018 

 

 
Slika 6: Na drugih POPslasticah v letu 2018 nas je obiskala nasmejana Katarina Venturini. 

 
V letu 2018 je delovna skupina v Goriški knjižnici pripravila tudi dopise za sponzorska sredstva, ki smo 
jih poslali na različna lokalna podjetje. Na dopis žal nismo prejeli nobenega odziva. 
 

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte) 

 
Mednarodno sodelovanje Goriške knjižnice zajema sodelovanje z zamejskimi knjižnicami v 
različnih projektih (Primorci.si, Dobreknjige.si, Rastem s knjigo, Primorci beremo, Knjižne 
POPslastice, Bralnice pod slamnikom). Poleg tega potujoča knjižnica Goriške knjižnice mesečno 
obiskuje dve postajališči v Goriški in Videmski pokrajini: Večstopenjsko šolo s slovenskim učnim 
jezikom v Doberdobu ter Državni stopenjski zavod s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v 
Špetru. 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. V letu 2018 smo se pridružili projektu Nihče ni izvzet – Nessuno 
escluso, knjige brez besedila kot tihe delavnice sprejemanja drugačnosti, ki ga izvaja društvo Damatra 
iz Vidma (Italija). 
 

2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK 
ali v vsej državi 

 
Med sodobne informacijske storitve zagotovo sodi v septembru 2017 vzpostavljena Mojstrovalnica 
(predstavitev pod točko 2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja), prvi »makerspace« v 
slovenskih splošnih knjižnicah, ki je lahko za knjižnice Goriškega območja izjemen primer dobre prakse 
in ga lahko z našo pomočjo in vpogledom v delo Mojstrovalnice vnesejo v svoje okolje. 
 
Mojstrovalnica je predstavljena na spletni strani Goriške knjižnice (Za uporabnike/Mojstrovalnica: 
http://www.gkfb.si/za-uporabnike/mojstrovalnica).  
 

http://www.gkfb.si/za-uporabnike/mojstrovalnica


2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede 
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju 

 

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

 
V petek, 22. junija 2018, je Goriška knjižnica odprla nove, prenovljene prostore Krajevne knjižnice 
Kanal.  
 

2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 
območja OOK 

 

2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti  

V letu 2018 smo pripravili in natisnili brošuro Delavnice in dogodki za osnovne in srednje šole: 
Delimo znanje, da mladi lažje dosegajo sanje (Priloga 2). Brošura je namenjena učiteljem osnovnih in 
srednjih šol, kot pomoč pri načrtovanju obiskov knjižnice in pripravljanju vsebin učnih ur za izvajanje 
pouka. 
Goriška knjižnica Franceta Bevka že vrsto let pripravlja in izvaja programe, ki so namenjeni 
posameznim skupinam osnovnošolcev in srednješolcev. Obiski šol so v knjižnici zelo pogosti in trudimo 
se, da bi učenci in dijaki ob vsakem obisku spoznali nekaj novega in koristnega. Tako smo skozi leta 
pripravili in izvedli različne delavnice po meri posameznih skupin. V omenjeni publikaciji smo jih zbrali z 
namenom, da jih ponudimo vsem šolam, saj so se izkazale kot zanimive in poučne. 
Menimo, da je sodelovanje med šolami in splošnimi knjižnicami v času množice informacij izredno 
pomembno. Različne raziskave kažejo, da imajo otroci pri selekciji in kritični oceni informacij, ki jih 
najdejo (predvsem na spletu), težave in naša naloga je, da jih pri tem vodimo in jim pomagamo.  
Splošne knjižnice so lahko odlična dopolnitev šolskim knjižnicam, saj so dostopne tudi v popoldanskem 
času, nekatere njene storitve preko spleta pa tudi nepretrgoma in to kar od doma.  
V publikaciji so predstavljene naslednje delavnice: Slovenski prvotiski: Si želite slovenske prvotiske 
ogledati v originalu?; Časopisna brskalnica: Ali znaš guglati tudi po časopisih in revijah?; Dežela 
pravljic; Knjižnica na kolesih; Mojstrujemo; Znana imena mojega kraja; Obudimo našo preteklost; 
Rastem z e-viri. Predstavljeni in opisani so dogodki, ki jih izvajamo v sodelovanju s šolami: Rastem s 
knjigo, Knjižne POPslastice, Literarni in likovni natečaji, Bralnice pod slamnikom, Krajevne knjižnice. V 
rubriki Kaj vam še nudimo … pa lahko beremo: seznami bralnih značk, razstavni in prireditveni prostori, 
vodeni ogledi, Beremo s tačkami. (Vir: Delavnice in dogodki za osnovne in srednje šole. Nova Gorica: 
Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2018. Uredila: Saša Vidmar.)  
 

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov za celotno območje  

Regijski posvet 
V Goriški knjižnici je 4. oktobra 2018 potekal regijski posvet Slepota in slabovidnost ter dostopnost 
gradiv v prilagojenih oblikah. Na srečanju so bile podrobneje predstavljene naslednje teme: slepota, 
slabovidnost ter omogočanje dostopa do gradiv in knjižničnih storitev ljudem z okvarami vida. Posvet je 
organizirala Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne v sodelovanju z Zvezo društev slepih in 
slabovidnih Slovenije. 
 
Projekt prenove signalizacije 
V Goriški knjižnici smo se v letu 2016 lotili zahtevnega in obsežnega projekta celostne prenove 
signalizacije. Obstoječa signalizacija je slabo vidna, zastarela, neenotna in nepregledna, v Goriški 
knjižnici pa si želimo, da se vsi uporabniki v knjižnici dobro počutijo in se znajdejo v prostoru. V projektu 
prenove signalizacije sledimo celostni grafični podobi knjižnice, načelom enotnosti, doslednosti, 
preglednosti, jasnosti, uporabnosti. Nova signalizacija mora biti prijazna tudi uporabnikom s posebnimi 
potrebami (senzorno ovirani uporabniki z bralno napisovalnimi težavami).  
Pri pripravi signalizacije upoštevamo smernice in ugotovitve v magistrskem delu kolegice Polone Palčič, 
tudi članica delovne skupine, z naslovom Prilagoditev signalizacije v splošni knjižnici osebam z 
disleksijo (2013) in seveda načela varčnosti in ekonomičnosti. 
Pri pripravi signalizacije je pomembno sodelovanje delovne skupine z zaposlenimi na posameznih 
oddelkih, saj ti dobro poznajo posebnosti oddelka (specifike, pomanjkljivosti, potrebe uporabnikov in 
knjižničarjev …). Le tako je lahko signalizacija optimalno pripravljena, funkcionalna in uporabna. 



Z novo signalizacijo želimo knjižnico še bolj približati uporabnikom, vzpodbuditi njihovo samostojnost pri 
uporabi knjižničnega gradiva in storitev. 
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, ki bodo natisnjeni v letu 2019.  
Ob vsaki priložnosti se zaposleni iz Goriške knjižnice udeleživa izobraževanj ali izobraževalnih delavnic, 
ki nudijo informacije, potrebne pri načrtovanju storitev ali dostopnosti prostorov v javni rabi za ljudi z 
okvarami vida in sluha. Z udeleževanjem na delavnicah tudi navezujemo stike s predstavniki društev in 
organizacij z namenom, da se lahko pri načrtovanju storitev in dostopnosti knjižnice najširši javnosti 
oziroma vsem (kar moramo kot splošna knjižnica zagotavljati) nanje obrnemo po nasvet oziroma 
usmeritve.      
 

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov) 

 
V sodelovanju z ostalimi območnimi knjižnicami smo pripravili idejni osnutek za pripravo 
promocijske brošure o skupnih projektih/storitvah slovenskih osrednjih in osrednjih območnih 
knjižnic. Slovenske osrednje območne knjižnice (OOK) (10) smo namreč v okviru neposrednih pozivov 
Ministrstva za kulturo (vsakoletni poziv k predložitvi predlogov programov dela in finančnih načrtov za 
izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice) v preteklih letih zasnovale in vzpostavile več na 
nacionalnem nivoju pomembnih projektov oziroma storitev, ki so razvojno naravnani, predvsem pa 
usmerjeni k uporabnikom slovenskih splošnih knjižnic. Ker so storitve/projekti že dobro uveljavljeni, 
prepoznavni in uporabni, je prav, da jih predstavimo na enem mestu, v skupni brošuri – uporabljale jo 
bodo lahko vse slovenske splošne knjižnice (predstavljeni projekti/storitve niso vezani samo na eno 
knjižnično območje ali knjižnico), zaradi pomena projektov na nacionalnem nivoju pa bo brošura 
reprezentativna in dober promocijski material tudi pri predstavljanju slovenskega knjižničarstva in 
dosežkov v tujini – predviden je namreč tudi prevod krajšega dela besedil v angleški jezik. Vsebino 
brošure bomo dokončno določili vsi koordinatorji OOK v začetku leta 2019.  
 
Sodelovanje zaposlene na domoznanskem oddelku Goriške knjižnice v skupini za domoznanstvo 
osrednjih območnih knjižnic: 
 
Skupina za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic, katere članica je tudi zaposlena na 
domoznanskem oddelku Goriške knjižnice, se je v letu 2018 sestala dvakrat: 15. maja in 8. oktobra. 
Ptujska knjižnica je v skladu z dogovori, sprejetimi med OOK, v letu 2018 prevzela koordinacijo 
domoznanske dejavnosti in s tem postala (nacionalni) center za koordinacijo domoznanske dejavnosti.  
 
Na prvem sestanku so člani delovne skupine identificirali 3 osrednje teme, ki so potrebne nadaljnje 
obravnave in reševanja: 1) trajno ohranjanje digitalnega domoznanskega gradiva; 2) možnost 
nadgradnje portala dLib po regijskem principu; 3) zbiranje, hramba in posredovanje domoznanskega 
gradiva, izvorno nastalega v elektronski obliki.  
 
V prvi fazi se bo skupina posvetili reševanju vprašanja trajnega ohranjanja digitalnega gradiva in 
možnostim nadgradnje portala dLib. Do konca leta 2018 naj bi bila pripravljena elektronska izdaja 
»Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013« z 
dopolnitvami za obdobje 2013–2017 (Boris Rifl, urednik). Iz Goriške knjižnice v projektu sodeluje 
koordinatorica območnih nalog Saša Vidmar, ki je uredniku posredovala dopolnitve/gradivo 22. 2. 2018, 
torej v dogovorjenem roku (14. maj 2018).   
 
19. oktobra 2018 je v organizaciji Mestne knjižnice Ljubljana potekal Domfest – 5. festival 
domoznanstva z naslovom: Domoznanstvo v lokalni skupnosti – prostor sinergije in sodelovanja. V 
okviru Domfesta je potekala tudi podelitev Goropevškovih nagrad (priznanja in listine), ki jih ZBDS 
podeljuje za zasluge na področju domoznanske dejavnosti. Prvi nagrajenec, prejemnik Goropevškove 
listine, je Marijan Brecelj, ki je bil dolgoletni vodja študijskega oddelka Goriške knjižnice, skrbnik 
Škrabčeve knjižnice na Kostanjevici in sodelavec Goriškega muzeja. Za predlagatelja, Goriško 
knjižnico, je predlog kandidata pripravila Irena Tul.    
 
Na drugem sestanku je bila s strani doc. dr. Mateja Hriberška (Oddelek za klasično filologijo na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani) predstavljena pobuda za sodelovanje študentov s knjižnicami pri 
neobveznem izbirnem predmetu z delovnim naslovom nepedagoška filološka praksa. Pobudo so dali 



študentje, ki bi želeli svoj študij popestriti z delom v praksi. Način sodelovanja s knjižnico, obveznosti 
študentov ipd. so določeni; če bodo knjižnice pobudo podprle, bodo neobvezni izbirni predmet vključili v 
študijski načrt, postopek bo predvidoma trajal 1–2 leti. Predstavljeno pobudo so koordinatorji 
domoznanske dejavnosti predstavili odgovornim v svojih knjižnicah (OOK) in vsem knjižnicam (OK) na 
območju. Do konca oktobra 2018 so nato posredovali Miri Petrovič podatke o knjižnicah, ki so izrazile 
zanimanje za sodelovanje. Na podlagi skupnega seznama zainteresiranih knjižnic bodo na univerzi 
pripravili uradno pismo, s katerim bodo knjižnice pozvali k podpisu dokumenta o načelni podpori 
predlaganemu sodelovanju.  
 
Nadalje so bili koordinatorji domoznanske dejavnosti zadolženi, da do 30. 10. na svojih območjih 
zberejo podatke in izpolnijo vprašalnik, ki ga je pripravila ptujska knjižnica v zvezi z vprašanjem trajnega 
ohranjanja digitalnega gradiva: količina digitalnega gradiva, shranjenega v splošnih knjižnicah, 
predviden letni prirast gradiva, način njegove trajne hrambe, predvidene vstopne točke do arhiva. 
Zbrane podatke je nato ptujska knjižnica, ki koordinira potrebne aktivnosti in vodi pogovore z NUK, 
posredovala v NUK in so osnova za načrtovanje potrebnega diskovnega prostora.  
 
V nadaljnjih sklepih so člani skupine določili naloge za leto 2019.  
 
(Vir: Zapisnik 1. sestanka skupine za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic (15. maj 2018, 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj) in Zapisnik 2. sestanka skupine za domoznanstvo osrednjih območnih 
knjižnic (8. oktober 2018, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj)) 
  

2.10 mednarodno sodelovanje na območju OOK (cilji, koordinacija ali izvedba, brez projektov in 
zamejcev) 

 
Goriška knjižnica ima tesne stike z Državno posoško knjižnico v Gorici (Biblioteca Statale Isontina), ki 
služi kot osrednja javna knjižnica Goriške občine. Knjižnici si izmenjujeta darove in publikacije, se 
informirata o novostih na območjih in posredujeta pri izmenjavi uporabnikov in projektov. 
 

2.11 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah (OK) 
na območju OOK 

 
20. septembra 2018 je v Goriški knjižnici potekal sestanek sistemskih administratorjev in informatikov 
OOK. Ogledali so si Mojstrovalnico, v nadaljevanju sestanka je bil predstavljen dokument Strateške 
usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2018–2028. Dokument bo namenjen vsem 
splošnim knjižnicam, da lahko prepoznajo naloge na področju IKT v knjižnicah ter preverijo, kaj bi bilo 
še potrebno postoriti na tem področju. Sprejet je bil tudi predlog, da se leta 2020 pripravi »eFest«, kjer 
bi dokument predstavili vsem splošnim knjižnicam. 
 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

V letu 2018 smo nadaljevali z redno komunikacijo in medsebojnim obveščanjem med 

knjižnicami Goriškega območja. Sodelujemo na različnih področjih našega dela: statistika, 

medknjižnična izposoja, digitalizacija, izobraževanja za zaposlene in odgovarjanje ali skupno 

reševanje na trenutna, sprotna vprašanja in dileme. Organizirali smo dva sestanka z direktorji in 

zaposlenimi iz knjižnic Goriškega območja in izobraževanje »Medsebojno sodelovanje in 

učinkovito reševanje konfliktov« ter gostili predstavitev dokumenta Strokovna priporočila in 

standardi za splošne knjižnice: za obdobje 2018–2028. V okviru Sekcije za splošne knjižnice pri 

ZBDS je bila v Goriški knjižnici organizirana Praktična delavnica za pretok znanja »Učimo se 

skupaj« Vtise z izobraževanj objavljamo na spletni strani Goriške knjižnice (O knjižnici / 

Območnost / Območnost v praksi / Izobraževanja, delavnice), kjer tudi sicer skušamo ažurno 

predstavljati in promovirati delo Goriške knjižnice kot osrednje območne knjižnice.   

V okviru sodelovanja z NUK smo se udeležili predvidenih sestankov in izobraževanj z izjemo 

dveh. Sodelovanje Goriške knjižnice kot osrednje območne knjižnice z NUK-om ostaja takšno 

kot v preteklih letih: sodelujemo pri ažuriranju podatkov o stanju mreže splošnih knjižnic za 

projekt PAM, zbiramo podatke o dejavnostih za uporabnike s posebnimi potrebami v knjižnicah 

Goriškega območja. V letu 2018 smo sodelovali v projektu »Bibliografija serijskih publikacij po 

območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013«, in sicer z dopolnitvami za obdobje 



2013–2017. V Goriški knjižnici smo v letu 2018 gostili tudi sestanek sistemskih administratorjev 

in informatikov OOK. 

Naše delo v okviru druge naloge zajema tudi delo v okviru več projektov na nacionalnem in 

lokalnem nivoju: Soustvarjamo nekatere projekte/portale (Dobreknjige.si, Kamra, Primorci.si), 

sodelujemo v projektih Primorci beremo, Dostop na daljavo in Brezplačna medknjižnična 

izposoja (MKI) za končnega uporabnika na območju, uspešno smo vzpostavili projekta 

Mojstrovalnica in Rastem z-viri, izvajamo projekt Knjižne POPslastice. V letu 2018 smo izpeljali 

prve resne aktivnosti v zvezi z novim projektom Knjižnica semen. Vzpostavitev knjižnice semen 

v Goriški knjižnici bo tako kot Mojstrovalnica vzorčni primer oziroma primer dobre prakse za 

ostale knjižnice območja (pa tudi širše, na nacionalnem nivoju), ki bi jih zanimala vzpostavitev te 

storitve. 

Velika novost v letu 2018 je bilo odprtje prenovljenih prostorov Krajevne knjižnice Kanal.  

V letu 2018 smo pripravili in natisnili brošuro Delavnice in dogodki za osnovne in srednje šole: 

Delimo znanje, da mladi lažje dosegajo sanje. Brošura je namenjena učiteljem osnovnih in 

srednjih šol, kot pomoč pri načrtovanju obiskov knjižnice in pripravljanju vsebin učnih ur za 

izvajanje pouka. 

V sodelovanju z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami smo pripravili idejni osnutek za 

pripravo promocijske brošure o skupnih projektih/storitvah slovenskih osrednjih in osrednjih 

območnih knjižnic. Brošura bo izšla v letu 2019. 

Potem ko je Ptujska knjižnica v skladu z dogovori, sprejetimi med OOK, v letu 2018 prevzela 

koordinacijo domoznanske dejavnosti in s tem postala (nacionalni) center za koordinacijo 

domoznanske dejavnosti, so člani delovne skupine že na prvem sestanku identificirali 3 

osrednje teme, ki so potrebne nadaljnje obravnave in reševanja: 1) trajno ohranjanje digitalnega 

domoznanskega gradiva; 2) možnost nadgradnje portala dLib po regijskem principu; 3) zbiranje, 

hramba in posredovanje domoznanskega gradiva, izvorno nastalega v elektronski obliki. 

 

 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 

3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 
OOK 

 
Tako kot vsako leto smo si tudi v letu 2018 prizadevali pridobiti čimveč domoznanskega gradiva; iskali 
samozaložnike, kontakte in informacije o novo izdanih publikacijah oz. gradivu.  
Za pridobivanje domoznanskega gradiva delno skrbita tudi zaposleni na oddelku, predvsem ko gre za 
nakup iz ponudbe antikvariatov in nakup gradiva v knjigarnah v Gorici (Italija) in nakup razglednic. 
Tudi letos sta pregledali več prodajnih katalogov, ki sta jih izdala dva slovenska antikvariata in 
sodelovali s predlogi za pridobitev gradiva. Knjižnica je v letu 2018 pridobila pomembno število novih 
domoznanskih razglednic; pri izboru in delno nakupu sta vedno sodelovali obe zaposleni.  
V drugi polovici leta sta obiskali knjigarno v Gorici (Italiji), ker sta pregledali in predlagali nakup 
domoznanskega gradiva, ki je izšlo v Italiji. Ob obiskih prireditev, ustanov, dogodkov ipd. pridobivata 
drobne tiske, redno pregledujeta in urejata knjižne darove, sezname ponujenega gradiva ipd. 
Zaposlena je obiskala tudi TIC Nova Gorica; za knjižnico smo tako pridobili dve različni novi zgibanki v 
več jezikih: Sprehod po Novi Gorici in Go Aktiv. (Vir: POROČILO o delu na domoznanskem oddelku 
2018)  
 
V letu 2018 sta zaposleni na oddelku uredili in popisali del zapuščine pisatelja Franceta Bevka, ki jo 
hranimo v knjižnici. Gradivo sto sortirali po tematskih sklopih, kot jih uporablja Narodna in univerzitetna 
knjižnica za urejanje zapuščin, ki jih hrani, seveda prilagojeno našemu gradivu.  
 
Zaposleni na domoznanskem oddelku sta na povabilo Goriškega muzeja sodelovali pri iskanju 
časopisnih člankov o glasbi na Goriškem (domoznanstvo in periodika). Zaposleni sta v stalnih stikih 
tudi z zaposlenimi na območju, tako glede domoznanstva, domoznanskih vprašanj, medknjižnične 
izposoje, izmenjave darov, digitalizacije in sprotnega reševanja manjših vprašanj. 
 
 



3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  

 
Zaposleni ustvarjalce gradiva, psice, samozaložnike in druge seznanjamo z Zakonom o obveznem 
izvodu, ko izvemo za kakšno publikacijo, ki je bila izdana. Informiranje poteka pretežno skozi pogovor. 
 

3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

 

3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju OOK 

 

Zaposleni na domoznanskem oddelku knjižnice redno obiskujeta predstavitve knjig, otvoritve razstav, 

kulturne festivale ipd., v organizaciji Kulturnega doma, Društva humanistov Goriške in Goriškega 

muzeja. Sodelujeta s kolegi iz omenjenih ustanov in jim pomagata pri promociji njihovih dogodkov, 

zbiranju gradiva za projekte in razstave. 

 

Domoznansko gradivo predstavljata tudi preko razstav, v letu 2018 sta pripravili 2 razstavi: 

 Bevk in Cankar. Bevkovi dnevi 2018, razstava v Bevkovi spominski sobi 17.–22.9.2018   

 

Slika 7:Razstava Bevk in Cankar 

 

Razstava Bevk in Cankar je nastala v okviru prireditev Bevkovi dnevi. Tematska nit razstave je bila 

vzporednica s pisateljem, esejistom in politikom Ivanom Cankarjem, saj smo leto 2018 praznovali kot 

Cankarjevo leto. Čeprav je bilo med njima štirinajst let razlike in zaradi prezgodnje Cankarjeve smrti 

nista imela možnosti, da bi razvila pravo poznanstvo in odnos, je Cankar v mladem Bevku pustil kar 

nekaj sledi. V petih vitrinah so bili razstavljeni Bevkovi spomini na srečanja z Ivanom Cankarjem, dela 

Ivana Cankarja v lasti Bevka, dela Cankarja, za katere zagotovo vemo, da jih je Bevk prebral, ter dela 

Franceta Bevka, ki so nastala pod vplivom Cankarja. Razstavo so popestrile Bevkove besede in 

eksponati iz Bevkove zapuščine, ki kažejo na povezave med pisateljema. 

  

Skrito-odkrito-objavljeno-dostopno. Razstavni prostor na mladinskem oddelku, od 19. do 29. 

novembra 2018, nato pa do konca leta preseljena v prvo nadstropje.  

 

 



 
Slika 8: Razstava Skrito–odkrito–ohranjeno–dostopno 

 

Na razstavi smo izpostavili nekaj gradiva, ki je del zbirke naše knjižnice, a ga zaradi obrabljenosti, 

starosti, redkosti ali drugih razlogov hranimo v zaprtih omarah. Razstavljene dragocenosti smo v 

preteklih letih digitalizirali in objavili na portalu Digitalna knjižnica Slovenije, tako da so obiskovalci na 

razstavi pogledali in virtualno listali po naših skritih zakladih. Plakate smo natisnili v tiskarni.  

Razstava se je pridružila Evropskemu letu kulturne dediščine 2018 in je potekala v okviru prireditev 

Tedna splošnih knjižnic. (Vir: POROČILO o delu na domoznanskem oddelku 2018)  

 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

 
IZUM posreduje tudi skupno statistiko prirasta, iz katere je razvidno, da velik delež novih zapisov 
predstavlja obdelava člankov; predvsem za potrebe domoznanstva. 
 
Katalogizatorke Goriške knjižnice redno pregledujejo serijske publikacije (časnike, časopise, revije) in 
zbornike. Vse domoznanske članke v zapisih ustrezno označijo, da jih pri poročilih lahko vključimo.  
 
V letu 2017 smo nadaljevali z aktivnim popisovanjem domoznanskih člankov tako v domoznanskih 
publikacijah kakor tudi dnevnem časopisju. Teh publikacij je veliko, zato smo si knjižnice Goriškega 
območja že v letu 2016 publikacije razdelile med seboj, glavnino pa še vedno popisuje Goriška 
knjižnica Franceta Bevka. Osrednje knjižnice Goriškega območja k popisovanju domoznanskih 
člankov pristopajo različno aktivno.  
 
Za potrebe bibliografij raziskovalcev obdelujemo tudi tovrstno gradivo. Pripravljena imamo navodila in 
pogodbo, na osnovi katerih se dogovorimo o vnosu gradiva, ki ga mora raziskovalec pripraviti in mu 
določiti tipologijo dokumenta. To dejavnost opravljamo po ceniku in sicer po kreiranem zapisu (člani, 
nečlani knjižnice, pravne osebe).  
 
S šolskim centrom Nova Gorica imamo podpisano pogodbo o kreiranju zapisov v njihovi lokalni bazi. 
Za te potrebe imajo katalogizatorke uporabniško ime za prijavo v njihovo bazo. Lani so v njihovo bazo 
vnesle 2 zapisa. 
 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

 
Izvajamo normativno kontrolo in nudimo pomoč drugim knjižnicam pri razreševanju identitete lokalnih 
avtorjev in gesel. Domoznanske avtorje v CONORju ustrezno označimo. Pri starejših zapisih avtorje 
povezujemo z zapisi v CONORju. 
 
 
 



3.7 izvajanje digitalizacije na območju 

 
V letu 2018 smo projekte digitalizacije pripravili v sodelovanju s knjižnicami Goriškega območja 
(Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija) 
ter Škrabčevo knjižnico Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici, Goriškim muzejem in 
Tolminskim muzejem.  
 
Kot prvo prioriteto smo predlagali digitalizacijo revije Cvetje z vrtov sv. Frančiška ter nadaljevanje že 
začete aktivnosti – digitalizacija Primorskega dnevnika. V drugo prioriteto smo vključili digitalizacijo 
glasila Oglar, Nove Gorice (leto 1948), časnikov Glas zaveznikov, Tolminski glas in Nova doba ter 
nekaterih knjig piscev Goriškega območja.  
 
Celoten seznam gradiva, ki smo ga v letu 2018 digitalizirali s sredstvi območnosti: 

 Oglar: glasilo Kulturnega društva Zavratec (revija) 

 Tolminski glas (časopis) 

 Nova doba (časopis) 

 Cvetje z vertov sv. Frančiška*  

 nekaj letnikov Primorskega dnevnika 

 Nova Gorica: glasilo Osvobodilne fronte za Goriško 

 knjige: Ciril Drekonja: Čuvaj Suta: in drugi spisi, 1930; Ernest Lehmann: Postave zoper 
hudodelstva s kratko teorijo kaznovavne pravde, 1849; Karel Širok: Jutro, 1920; Karel Širok: 
Slepi slavčki, 1922;  Karel Širok: Kapelica, 1935; Venceslav Bele: Marijine rože: majniška 
knjiga, 1934 

 Glas zaveznikov (časnik)    
 
* Revijo Cvetje z vertov sv. Frančiška smo v letu 2018 v celoti digitalizirali in se tako pridružili 
praznovanju Škrabčevega leta, ki je potekalo med 7. 1. (174-letnica rojstva) in 6. 10. 2018 (100-letnica 
smrti). Poleg tega smo v knjižnici gostili tri razstave o jezikoslovcu patru Stanislavu Škrabcu, in sicer v 
času od 3. do 28. septembra: Pater Stanislav Škrabec tako ali drugače, Šola v času Avstro-Ogrske in 
Moje prvo berilo: (dom – družina, okolje in prijatelji; domovina)    
 
Skupno smo v letu 2018 digitalizirali 21.212 strani. 
 

3.8 domoznanski projekti (brez digitalizacije, število, naziv, kratek opis) 

 
Projekt »Skrito–odkrito–ohranjeno–dostopno« 
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), 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).  
 
V okviru projekta je previdena postavitev razstave, ki naj bi bila gostujoča: postavljena in na ogled v 
vseh knjižnicah Goriškega območja, po dogovoru pa tudi v partnerskih ustanovah. Razstavo bomo 
pripravili vsako leto ob istem času – v dneh okrog 3. decembra, ko kulturne ustanove na »Ta veseli 
dan kulture« brezplačno odprejo vrata obiskovalcem. Razstavo smo prvič postavili v tednu splošnih 
knjižnic leta 2018.  



 
Goropevškova listina 
Zaposlena na domoznanskem oddelku je pripravila vlogo za podelitev Goropevškove listine Marijanu 
Breclju, prvemu strokovnemu delavcu Goriške knjižnice. Priznanje, namenjeno posameznikom za 
izjemne uspehe na področju domoznanstva in kulturne dediščine, so  podelili v Ljubljani, v petek, 19. 
oktobra 2018, v okviru Domfesta.  
 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 
V preteklem letu je bilo gradivo Goriške knjižnice večkrat predstavljeno tudi skozi razstave: 

razstava Bevk in Cankar v okviru Bevkovih dnevov 2018; razstava Skrito-odkrito-ohranjeno-

dostopno - na razstavi smo izpostavili nekaj gradiva, ki je del zbirke naše knjižnice, a ga zaradi 

obrabljenosti, starosti, redkosti ali drugih razlogov hranimo v zaprtih omarah. Razstavljene 

dragocenosti smo v preteklih letih digitalizirali in objavili na portalu Digitalna knjižnica Slovenije 

V letu 2018 sta zaposleni na oddelku uredili in popisali del zapuščine pisatelja Franceta Bevka, 

ki jo hranimo v knjižnici. 

 

Digitalizirali smo revijo Cvetje z vrtov sv. Frančiška ter nadaljevali z digitalizacijo Primorskega 

dnevnika. Poleg tega smo v projekte digitalizacije vključili še glasila Oglar, Nove Gorice (leto 

1948), časnikov Glas zaveznikov, Tolminski glas in Nova doba ter nekaterih knjig piscev 

Goriškega območja.  

 
Zastavili smo projekt Skrito-odkrito-ohranjeno-dostopno, s katerim bomo promovirali 
digitalizirano gradivo. 
 
4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) 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 

                 
 

V zadnji stolpec navedite razlog, če tega ne izvajate (npr. gradiva knjižnica nima). 

 

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz OK na območju OOK (navedite knjižnice) 

1. Knjižnica Kobarid (krajevna knjižnica Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin) nam je v letu 2018 
ponudila 30 enot neknjižnega gradiva (DVD), v zbirko nismo vključili nobenega. 

2. 

3. 

4. 

 

SKUPAJ: 0 

 

 
 
 
 



Učinki in doseženi rezultati: 

 

V skladu s strokovnimi navodili in priporočili, ki jih je sprejel NUK, smo tudi v letu 2018 usmerjali 

izločeno gradivo s svojega območja in nudili pomoč oz. svetovanje knjižnicam območja glede 

izločanja knjižničnega gradiva. Z osrednjimi knjižnicami območja smo dogovorjeni, da si 

medsebojno pošiljamo sezname izločenega knjižničnega gradiva, ki ga nato uvrstimo v svoje 

zbirke. 

 

V letu 2018 so  nam odpisano gradivo ponudili iz Knjižnice Kobarid (krajevna knjižnica Knjižnice 

Cirila Kosmača Tolmin), in sicer 30 DVD-jev – v zbirko nismo vključili nobenega.  

Pri odpisovanju posvečamo posebno pozornost gradivu, ki smo ga dolžni hraniti: gradivo, ki ima 

status kulturnega spomenika regionalnega pomena in smo dolžni z njim ravnati v skladu z 

določili; gradivo, ki ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena; uradne publikacije s 

svojega območja. 

 

 

Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je izvedba 
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki za podlago 
verodostojne knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v 
računovodstvu knjižnice. 
 
 
Obvezni prilogi3: 
 
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK  
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK  

 
 
 
 
 

Datum: 25. 2. 2019             žig Podpis odgovorne osebe:  
   
 

 
 
 
 
Posebne priloge4 (npr. podrobnejši opisi izvedenih projektov, izdelava strokovnih elaboratov za 
osrednje knjižnice na območju za potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, 
vzpostavitev novih izposojevališč, oprema IKT…) so v nadaljevanju tega obrazca, ne 
posebej. 
 
PRILOGA 1: 
 
Dobreknjige.si – Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2018 (pdf) 

 

 

 

 

                                                      
3 K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca. 
4 Na tem obrazcu so priloge sestavni del.  



Pripravili: Luana Malec in Polonca Kavčič 
Koper, Nova Gorica: februar, 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednje območne 

knjižnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

dobreknjige.si                                 

Poročilo o delu v letu 2018 

 

PROGRAMSKI DEL 

 Redno (dnevno/tedensko) delo na portalu:  

 

- spremljanje e-pošte (dobreknjige.si@kp.sik.si) in zagotavljanje takojšnje odzivnosti: 

komunikacija z vnašalci (odgovarjanje, reševanje težav, svetovanje in pomoč) in 

komunikacija z zunanjimi uporabniki, založniki, avtorji in recenzenti člankov za objavo v reviji 

Knjižnica ipd. – skupno v letu 2018 preko 540 prejetih in preko 520 poslanih e-sporočil.  

- pregledovanje vsebin na portalu (svetovanje in opozarjanje v primeru napak, lektoriranje, 

spremljanje uporabe žanrov, ustreznih naslovnic, duplikatov ipd.) in v zvezi s tem 

komunikacija z vnašalci oziroma območnimi uredniki;  

- dopolnjevanje seznamov zbirk, nagrad, založb, literarnih vrst in zvrsti ipd.; 

- spremljanje rezerviranih vnosov in komunikacija z vnašalci, če zapisi ostanejo neobjavljeni 

več kot 3 tedne; 

- administracija in objavljanje na facebook profilu portala;  

- priprava in objavljanje novic na portalu – spremljanje slovenskih in tujih spletnih portalov, 

katerih vsebina je na kakršenkoli način povezana s knjigo, branjem, literaturo …; 

- spremljanje, nadzor komentarjev in zavihka uporabnikov;  

- priprava elinks cobiss povezav, ažuriranja s COBISS-om;  

- komunikacija in sodelovanje z nadzornim svetom, uredniškim odborom, knjižnicami, 

izvajalcem (Qualitas), univerzami, Društvom slovenskih literarnih kritikov, koordinatorji 

območnih knjižnic in nenazadnje z bralci/uporabniki portala; 

- po potrebi posodabljanje in izboljševanje Priročnika za vnos vsebin;  

- priprava statistik – spremljanje uporabe; 

- posodabljanje seznama vnašalcev in sodelujočih knjižnic. 

 

V knjižnicah zagotavljamo računovodsko podporo upravljanju in delovanju portala.  

 



 Konstituiranje nadzornega sveta 

 

Nadzornemu svetu (NS) portala Dobreknjige.si je leta 2018 potekel dvoletni 

mandat. Člane nadzornega sveta sestavljajo direktorji 5 osrednjih knjižnic, ki so v 

preteklih dveh letih na portal prispevale največ vsebin (ne upoštevamo knjižnic 

upravljalk portala), predsednik Združenja splošnih knjižnic, predstavnik Narodne 

in univerzitetne knjižnice (koordinator OOK). Konstituiranje nadzornega sveta je 

bilo uvrščeno na dnevni red prve seje NS v letu 2018, tj. 9. seje Nadzornega 

sveta portala (28. 2. 2018). Člani NS v novem mandatu so: Artur Lipovž, direktor 

Lavričeve knjižnice Ajdovščina, Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica 

Knjižnice Domžale, Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice, Milena Bon, 

koordinatorica izvajanja območnih nalog, Roža Kek, direktorica Mestne 

knjižnice Grosuplje, Teja Zorko, direktorica Mestne knjižnice Ljubljana, Vesna 

Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic. Za predsednico nadzornega 

sveta se je ponovno imenovalo Dragico Turjak, direktorico Mariborske knjižnice. 

 

 Statistično poročilo izgradnje in uporabe portala Dobreknjige.si za leto 2018 

 

LETO  

   

SODELUJOČE 

KNJIŽNICE NA 

DAN 31. 12.  

 VNAŠALCI 

NA DAN 31. 

12  

 LETNI 

PRIRAST 

VNAŠALCEV          

 INDEKS 

RASTI 

VNAŠALCEV S 

STALNO 

OSNOVO 

(2015)  

 ZAPISI NA 

DAN 31. 

12.  

 LETNI 

PRIRAST 

ZAPISOV    

 INDEKS 

RASTI 

ZAPISOV S 

STALNO 

OSNOVO 

(2015)  

2014 33 51 51   537 537   

2015 42 99 48 

                  

100    1.230 693 100 

2016 46 127 28 

                  

128    1.838 608 149 

2017 46 140 13 

                  

141    2.322 484 189 

2018 46 162 22 

                  

164    2.725 418 222 

 

Tabela 1: Število sodelujočih knjižnic, vnašalcev in zapisov, prispevanih na portal Dobreknjige.si 

(prirast in kumulativa) 

Vir podatkov: statistični modul portala Dobreknjige.si 

 

 

 

 



LETO  
 OBISKI NA 

DAN 31. 12. * 

 LETNI 

PRIRAST 

OBISKOV   

 INDEKS 

RASTI  

OBISKOV S 

STALNO 

OSNOVO 

(2015)  

  OGLEDI  NA 

DAN 31. 12. * 

 LETNI 

PRIRAST 

OGLEDOV  

 INDEKS 

RASTI 

OGLEDOV S 

STALNO 

OSNOVO 

(2015)  

2014             25.080    25.080   233.836 233.836   

2015          152.772    127.692 

                 

100    1.019.117 785.281 

                 

100    

2016          377.540    224.768 

                 

247    2.128.582 1.109.465 

                 

209    

2017          685.650    308.110 

                 

449    3.462.097 1.333.515 

                 

340    

2018       1.083.282    397.632 

                 

709    4.937.892 1.475.795 

                 

485    

 

Tabela 2: Število obiskov in ogledov portala Dobreknjige.si (prirast in kumulativa) 

Vir podatkov: Google analytics 

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele prirast ogledov in obiskov portala po letih eksponentno 

narašča, število novih zapisov pa se od leta 2015 znižuje.  

Podrobnejši statistični prikaz je v Prilogi 1: Dobreknjige.si – Statistično poročilo za leto 2018. 

Statistiko portala posredujemo območnim urednikom, ki podatke pošljejo knjižnicam 

(direktorjem in vnašalcem) na svojem knjižničnem območju, ter koordinatorjem območnih nalog 

v 10 osrednjih območnih knjižnicah. 

 

 Izboljšave na portalu v okviru rednega vzdrževanja: 

 

 Poleg filtra za iskanje po knjigah, ki so dostopne tudi v e-obliki in filtra za iskanje po 

knjigah z večjim tiskom smo dodali še filter za iskanje pe literarnih kritikah. Ti filtri so 

dostopni tako v naprednem iskanju kot tudi na vstopni strani, pod iskalnikom po bralnih 

doživetjih, vključeni pa so tudi med dodatne filtre na straneh z rezultati iskanja. 

 V naprednem iskalniku in na strani z rezultati iskanja je dodana tudi možnost iskanja oz. 

ožanja zadetkov po predmetnih oznakah. 

 Na naslovni strani se v rubriki Zadnje objave upošteva datum prve objave (ne datum 

zadnje spremembe, kot je veljalo do sedaj). 

 »Gumb« Preveri dostopnost v slovenskih knjižnicah (katalog COBISS) smo preimenovali v 

Izposodi si (COBISS), gumb Preveri dostopnost v eKnjižnici in eKnjigarni BIBLOS pa v 

Izposodi si eknjigo (BIBLOS). 

 Statistiko uporabe kriterijev po bralnih doživetjih lahko sedaj spremljamo ne le s strani 

uporabnikov, ampak tudi s strani vnašalcev – zanima nas, v kolikšni meri vnašalci 

uporabljajo kriterije pri vnosu.  

 Filter »Očem prijazne knjige« (znotraj zavihka napredno iskanje) do sedaj ni vrnil 



zadetka, če ob tem ni bil uporabljen vsaj še en kriterij. Zdaj filter deluje tako, da vrne 

rezultate iskanja, tudi če je to edini kriterij iskanja. Enako velja za filtra »E-knjige 

(BIBLOS)« in »Izbor literarnih kritikov«. 

 Navednic pri izpolnjevanju polja Odlomek po novem ni potrebno vnašati, ampak se 

dodajo sistemsko. 

 

 Sestanki: 

 

Seje Nadzornega sveta portala Dobreknjige.si v letu 2018: 

- 28. februar 2018 (9. seja) 

- 11. april 2018 (10. korespondenčna seja) 

- 30. oktober 2018 (11. seja) 

Sestanki Uredniškega odbora portala Dobreknjige.si v letu 2018: 

- 9. oktober 2018 (6. sestanek) 

 

Sestanki z DSLK: 

- 30. marec 2018 (sestanek z Gajo Kos Štromar, predsednico DSLK) 

- 22. maj 2018 (sestanek s Tadejem Meserkom, podpredsednikom DSLK in Majo Šučur, 

koordinatorko DSLK) 

 

 Smernice za delo uredniškega odbora portala Dobreknjige.si 

 

Nadzorni svet portala Dobreknjige.si je februarja 2018 na svoji 9. seji potrdil dokument 

Smernice za delo uredniškega odbora portala Dobreknjige.si. Dokument je bil posredovan  

direktorjem članov uredniškega odbora ter koordinatorjem območnih nalog v osrednjih 

območnih knjižnicah. 

Priloga 2: Smernice za delo Uredniškega odbora portala Dobreknjige.si   

 

 Sodelovanje s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Fakultetama za humanistiko 

Univerze v Novi Gorici ter Univerze na Primorskem 

 

V letu 2018 smo nadaljevali s programom izobraževanja študentov bibliotekarstva Filozofske 

fakultete Univerze v Ljubljani za vnašanje zapisov/anotacij na portal: v sodelovanju z dr. Alenko 

Šauperl smo v študijski predmet Vsebinska obdelava vključili tudi  delavnico za pripravo anotacij 

na portalu Dobreknjige.si. Urednici sva v ta namen 5. decembra 2018, 3 šolske ure, sodelovali s 

predavanjem/predstavitvijo portala Dobreknjige.si in s svetovanjem študentom (15) pri 

oblikovanju anotacij, ki jih študentje pripravijo v okviru zaključne seminarske naloge, za katero 

prejmejo oceno.  

Menimo, da smo na tem področju dosegli pomemben cilj – prenos znanja iz univerzitetnega v 

realno knjižnično okolje. Naše sodelovanje bo potekalo tudi v prihodnje – priprava anotacije za 



portal Dobreknjige.si je torej vključena v program rednih študijskih predavanj, kar študentom 

omogoča pridobitev referenc za njihovo nadaljnje delo, ki ga bodo lahko opravljali v okviru svoje 

zaposlitve na delovnem mestu bibliotekarja po končanem študiju. Nekateri študentje so se 

udeležili izbranih literarnih torkov, organiziranih v okviru portala Dobreknjige.si.  

S prispevanjem literarnih kritik na portal Dobreknjige.si smo k sodelovanju povabili tudi 

študente slovenistike Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Univerze na 

Primorskem. V Kopru smo vzpostavili sodelovanje z dr. Marcellom Potoccom, v Gorici pa smo 

sodelovali z dr. Katjo Mihurko Poniž, ki nam je omogočila, da smo portal predstavili študentkam 

slovenistike. Dogovorili smo se, da bodo v študijskem letu 2018/2019 pod mentorstvom dr. 

Katje Mihurko Poniž na portal Dobreknjige.si vnesli 5 literarnih kritik. 

 

 Sodelovanje z Društvom slovenskih literarnih kritikov (DSLK) 

 

Za leto 2018 je bila načrtovana vzpostavitev formalnega sodelovanja z Društvom slovenskih 

literarnih kritikov. Literarni kritiki, člani društva, bi, poleg knjižničarjev, ki na portal prispevamo 

anotacije in uporabnikov, ki na portal prispevajo ocene in mnenja, sodelovali z objavo literarnih 

kritik. Sodelovanje smo vzpostavili z dr. Gajo Kos Osterman, predsednico DSKL, 

podpredsednikom društva Tadejem Meserkom in Majo Šučur, koordinatorko DSLK. Dogovorili 

smo se, da z  literarnimi kritikami, ki naj bodo dolge od 3.500 do 7.000 znakov, na portalu 

izpostavijo najboljša dela slovenskih avtorjev, pri izboru literarnih del pa upoštevajo naslednje 

kriterije: 

- slovenska produkcija zadnjih treh let, 

- zvrstna in žanrska raznolikost pri izbiri del, 

- svež, angažiran avtorski pristop pri vsebinski obravnavi aktualnih problematik, 

- slogovna inovativnost in 

- jezikovna neoporečnost. 

Objavljali so enkrat tedensko, od septembra 2018 do konca leta 2018, skupaj 20 lit. kritik. 

Strošek 120 eur bruto na posamezno kritiko smo financirali iz sredstev, pridobljenih s 

kotizacijami iz naslova Literarnih torkov. Literarne kritike članov DSLK je mogoče poiskati preko 

posebnega filtra oziroma iskalnika »Izbor literarnih kritikov« na vstopni strani.  

V uredništvu portala smo na pobudo Javne agencije za knjigo (JAK) poskrbeli še za prenos 26 

literarnih kritik Društva slovenskih literarnih kritikov s portala Bližjiknjigi.si, ki se ukinja, na portal 

Dobreknjige.si. Ostaja še 24 neobjavljenih, ki smo jih shranili in jih bomo sproti dodajali 

pripadajočim leposlovnim delom, ko/če bodo anotacije dodane na portal. Za ta namen smo 

vsakemu literarnemu kritiku (7) ustvarili profil na portalu in dodelili status kritika. Obenem smo 

poskrbeli, da so bili literarni kritiki o tem obveščeni, ter jim posredovali podatke za prijavo, da 

bodo lahko dopolnili svoj profil. 

 

 Ciklus strokovnih izobraževanj »Vrednotenje književnosti v knjižničarstvu in razvoj bralne 

kulture« 



 

IZOBRAŽEVANJA 

V letu 2018 smo izpeljali tretji sklop izobraževalnih srečanj na temo vrednotenja leposlovja in 

bralne kulture – na 3 literarnih torkih smo gostili:  

 Katjušo Jakšič s predavanjem “Biblioterapija ali bibliosvetovanje? Vpliv knjig na bralca.” 

(1. literarni torek, 16. 10. 2018) 

 Bredo Biščak in Urško Ajdišek: “Psihološka prepričljivost književnih likov z zornega kota 

analitične psihologije” (2. literarni torek, 6. 11. 2018) 

 Marcella Potocca: “Pomenska polja v besedilu” (3. literarni torek, 27. 11. 2018) 

 Tomaža Beštra in Damjana Zorca v pogovoru “Dobre knjige v luči vplivnih knjižnih 

blogerjev” (3. literarni torek, 27. 11. 2018)   

Izobraževanj se je udeležilo 126 slušateljev. Evalvacijska anketa je ob koncu predavanj ponovno 

pokazala zadovoljstvo udeležencev in željo po nadaljevanju izobraževanj, pri čemer so 

anketiranci bolj naklonjeni ohranjanju širokega izbora raznovrstnih tematik literarnega polja. Na 

podlagi odgovorov prejetih anket razberemo, da so bili udeleženci najbolj zadovoljni, ocenjevali 

so vsebino predavanja in podajanje snovi, s predavanjem Brede Biščak in Urške Ajdišek: 

Psihološka prepričljivost književnih likov z zornega kota analitične psihologije.   

Organizacija izobraževalnih srečanj je zajemala: 

- priprava programa izobraževanj in dogovarjanje s predavatelji; 

- rezervacija in priprava NUK-ove učilnice na Leskoškovi; 

- zbiranje prijav, vodenje evidence udeležencev izobraževanj;  

- sodelovanje računovodske službe (kotizacije, malica za udeležence, plačilo honorarjev 

predavateljem …); 

- potrdila o udeležbi: priprava, natis, pošiljanje po klasični pošti; 

- priprava na intervju s Tomažem Beštrom in Damjanom Zorcem; 

- priprava in analiza evalvacijske ankete. 

 

 “E-Cankar, kaj porečeš?”  

Stoto obletnico smrti Ivana Cankarja smo obeležili z objavo izobraževalnega kviza »E-Cankar, kaj 

porečeš?«, kjer smo Cankarja predstavili preko izbranih kvalitetnih elektronskih podatkovnih 

zbirk. Na tak način smo poleg Cankarja promovirali tudi izbrane kvalitetne elektronske 

podatkovne zbirke, ki jih ponujamo v slovenskih splošnih knjižnicah. Kviz smo objavili na spletni 

strani Dobreknjige.si, propagirali smo ga tudi preko družbenih omrežij ipd. Reševalo ga je 610 

uporabnikov. 

 

 Objava odlomkov besedil iz leposlovnih del, predstavljenih na portalu Dobreknjige.si 

 

V letu 2018 je postala aktualna problematika avtorskih pravic in proste uporabe vsebin, 

objavljenih na portalu Dobreknjige.si: objavljeni zapisi na portalu vključujejo odlomke, vzete iz 

priporočenih leposlovnih del, ki nudijo ponazoritev, vpogled v priporočeno delo. Gre za krajše 



citate, navedene med navednice, pospremljene z zapisom številke strani, kjer najdemo odlomek 

v knjigi. Pri objavljanju odlomkov se naslanjamo na 51. in 46. člen ZASP.  

V soboto, 13. oktobra 2018, smo v uredništvo prejeli elektronsko sporočilo vnašalke, ki pravi, da 

je v pogovoru z Jakobom J. Kendo (predstavnik Združenja avtorjev Slovenije – ZAMP) prišlo do 

pomisleka z njegove strani glede citiranja odlomkov, in sicer: kako imamo urejeno plačilo 

citiranja oziroma ali imamo dovoljenje avtorja. Z g. Kendo smo se dogovorili za sestanek in ker je 

napovedal tudi prisotnost pravne sodelavke, smo se za pravno pomoč in nasvet obrnili na dr. 

Majo Bogataj Jančič. G. Kenda je na sestanku, ki so se ga s strani knjižnic udeležile Dragica 

Turjak, Vesna Horžen, Luana Malec in Polonca Kavčič, vztrajal, naj za citiranje odlomkov 

določimo nek znesek, ki ga izplačamo avtorjem oziroma ZAMP-u, najmanj, kar bi po moralni 

dolžnosti morali storiti, pa je, da pred objavo kontaktiramo avtorja in vprašamo za dovoljenje. 

Pravi, da smo dolžni to urediti za vse objave na portalu Dobreknjige.si – tudi če »problematičen« 

del, torej citiranje odlomka, umaknemo, odstranimo s portala, smo to dolžni storiti za vse do 

sedaj objavljene odlomke.  

V nadaljevanju smo prejeli pravno mnenje Združenja avtorjev Slovenije (ZAMP) in nato za 

pomoč zaprosili mag. Lenarta Šetinca, ki je bil na sestanek portala Dobreknjige.si povabljen s 

prošnjo, da nam pomaga pri razjasnitvi nekaterih vprašanj, povezanih z avtorskimi pravicami in 

citati leposlovnih del, objavljenih v zapisih portala Dobreknjige.si.  

Ob povabilu na sestanek je bilo mag. Šetincu posredovano pravno mnenje ZAMP, v katerem 

ZAMP zagovarja in zastopa stališče, da bi morale knjižnice za objavo teh citatov predhodno 

pridobiti dovoljenje vsakega posameznega avtorja in jim v zameno za objave plačevati avtorske 

pravice.  

Ugotovitve in dogovori sestanka z mag. Šetincem so sledeči:  

- Po mnenju mag. Šetinca so objave na portalu Dobreknjige.si zakonite in podpirajo avtorje, zato 

z delom na portalu nadaljujemo kot do sedaj.  

- V priročnik za vnašanje vsebin na portal Dobreknjige.si dodamo navodilo, naj bodo citati krajši 

od anotacij promoviranih del.  

- Pri sestavi osnutka dogovora z založniki za objavo citatov in skenogramov prvih dveh ali treh 

strani leposlovnih del bomo zaprosili za pomoč pravno službo Mestne knjižnice Ljubljana.  

 Raziskovalno delo 



V letu 2018 smo izvedli sledeče raziskave: 

 

- Iskanje leposlovja za odrasle: pregled raziskav 

 

Namen: V prispevku podajamo strnjen pregled raziskav o iskanju in izbiri leposlovja za odrasle, s 

posebnim poudarkom na iskanju še neznanega gradiva, zlasti v spletnem okolju. 

Metodologija/pristop: Izvedli smo primerjalno kritični pregled dostopne literature. Pregledali 

smo raziskave domačih in tujih publikacij, predvsem s področja knjižnične in informacijske 

znanosti. Večidel smo jih pridobili preko Repozitorija UL in Digitalne knjižnice UL (Dikul) ter 

nadalje s sistematičnim pregledovanjem virov, uporabljenih v že pridobljenih raziskavah.  

 

Rezultati: Iskanje leposlovja so raziskave izpostavile kot s kontekstom močno povezan proces, 

kjer kombinacija iskalnih spodobnosti bralcev, njihovega "znanja za očmi", osebnih in afektivnih 

dejavnikov ter dobro delujoče interakcije s sistemom rezultira v bolj ali manj uspešni izbiri 

knjige. Temeljni funkciji leposlovja sta v bralcu izzvati določeno stanje uma ali sporočiti 

avtorjevo vrednostno sodbo. Dober sistem za iskanje leposlovja bi moral vključevati tudi te 

vidike in sicer prilagojeno posameznim tipom bralcev. Oblikovanje sistemov, ki bodo vključevali 

predlagane obogatitve, terja dodatne, tako poglobljene kvalitativne, kot tudi obsežne 

evalvacijske uporabniške študije. 

 

Omejitve raziskave: V okviru raziskav vedenja pri iskanju informacij smo v pregled zajeli 

raziskave o iskanju ožjega segmenta literature, t. j. leposlovja za odrasle. Študij o iskanju stvarne 

literature nismo obravnavali, prav tako ne raziskav o iskanju leposlovja za otroke. Pregled smo 

omejili na članke, objavljene v angleškem, italijanskem in slovenskem jeziku.  

 

Izvirnost/uporabnost: S pregledom že raziskanih področij in uporabljenih raziskovalnih metod 

smo ugotavljali pokritost raziskav o iskanju in izbiri leposlovja za odrasle, identificirali še 

neraziskane vrzeli in oblikovali vsebinske ter metodološke smernice za nadaljnje raziskave na 

tem področju. Obenem smo ponudili teoretično podlago, uporabno za nadaljnji razvoj 

priporočilnega leposlovnega portala Dobreknjige.si in drugih, zlasti spletnih svetovalnih storitev, 

namenjenih odraslim bralcem leposlovja.    

 

- Primerjalno kritični pregled sistemov za klasifikacijo in predmetno označevanje leposlovja 

v splošnih knjižnicah 

 

Namen: V prispevku analiziramo klasifikacijske in druge sisteme, oblikovane za potrebe 

vsebinskega opisa leposlovja za odrasle v splošnih knjižnicah.  

Metodologija/pristop: Izvedli smo primerjalno kritični pregled tujih sistemov, razvitih za potrebe 

klasifikacije in predmetnega označevanja leposlovnih del. Ugotavljali smo elemente, 

predpostavke in omejitve teh sistemov, identificirali razlike in izpostavili težave, ki so posledica 

svojstvene narave leposlovja. 

Rezultati: Razvoj IKT je v zadnjih desetletjih pospešil razvoj sistemov za vsebinski opis in iskanje 

leposlovja. Ta razvoj se je usmeril v dve nasprotujoči si praksi: ameriško, usmerjeno h knjigi in 

skandinavsko, usmerjeno k uporabniku. Slovenska je na tem področju še v povojih. Študije so 

tudi pokazale, da morajo biti sistemi za opis in iskanje leposlovja večdimenzionalni, da bi 



zadovoljili različne iskalne potrebe uporabnikov. Morali bi omogočati dostop do konkretnih in 

abstraktnih ravni pomena. Zlasti afektivna dimenzija, ki jo danes na splet prispevajo tudi 

uporabniki, je za iskanje leposlovja ključna. Vse to kaže na potrebo po razvoju orodij za nadzor 

vsebine in besednjaka, ki se uporablja pri indeksiranju leposlovnih del.  

Omejitve raziskave: V pregled smo zajeli le sisteme, ki so bili v okviru knjižničnih in 

informacijskih študij namensko oblikovani za uporabo v splošnih knjižnicah. V okviru slednjih 

smo se osredotočili na tiste, ki se uporabljajo za opis vsebine leposlovja za odrasle. 

Postavitvenih klasifikacij nismo obravnavali.  

Izvirnost/uporabnost: Katalogi, priporočilni portali in druga spletna orodja, namenjena 

predstavitvam oz.  iskanju leposlovnega gradiva, so v osnovi grajeni na različnih klasifikacijskih 

ali indeksnih sistemih. Identificirane predpostavke, problemi in omejitve teh sistemov lahko v 

slovenskem knjižničnem prostoru uporabimo kot podlago za izboljšanje obstoječih ali razvoj 

novih, učinkovitejših in bralcem prijaznejših sistemov za iskanje leposlovnega gradiva. 

- Brskalne možnosti sistemov za iskanje leposlovnega gradiva: primerjava dveh 

priporočilnih portalov, dveh knjižničnih katalogov in dveh spletnih knjigarn 

Namen: Študije o iskanju in izbiri leposlovja za odrasle so pokazale, da bi morali biti sistemi za 

opis in iskanje leposlovja večdimenzionalni, omogočiti brskanje ter nuditi dostop do konkretnih 

in abstraktnih ravni pomena, da bi zadovoljili različne iskalne potrebe uporabnikov. Z raziskavo 

smo preverjali, v kolikšni meri se ta teoretična spoznanja zrcalijo v izbranih spletnih 

informacijskih sistemih.  

Metodologija/pristop: Z metodama ekspertne študije in analize vsebine smo primerjali tri 

slovenske in tri tuje sisteme: dva od teh smo izbrali med priporočilnimi portali za leposlovje 

(Dobreknjige.si in Bookbrowse), dva med knjižničnimi katalogi (COBISS in Fiction Finder) in dva 

med spletnimi knjigarnami (Emka in Amazon). Analizirali smo njihove dostopne točke in  

možnostim brskanja, ki jih ob tem ponujajo. 

Rezultati: Primerjava nadkategorij atributov, dostopnih v zapisih in v višjih iskalnih nivojih, je 

pokazala, da jih je veliko le informativne narave, brez iskalne vrednosti: skupaj smo jih v zapisih 

evidentiranih 150 krat, v primarnih iskalnikih pa le 78 krat, od tega smo jih lahko v obliki 

brskanja uporabili 93 krat. Podobno smo ugotovili za atribute, ki se uporabljajo za opis vsebine 

leposlovnih del in bralnih doživetij. Ugotovili smo tudi, da so denotativne vsebine, prispevane s 

strani knjižničarjev, veliko bolje zastopane od konotativnih, medtem ko sta pri uporabnikih, 

četudi v manjši meri, zastopani enakomerno. Iz navedenega je razvidno, da je veliko podatkov, 

prisotnih v opazovanih informacijskih virih, slabo izkoriščenih. Premišljen izbor, ustrezna 

organizacija in njih vključitev v sisteme za poizvedovanje, bi lahko bralcem leposlovja bila v 

veliko pomoč; neodločenim bralcem bi pomagala pri zagatah izbire, neredne oz. slabše bralce 

pa spodbudila k zavedanju potreb ter k raziskovanju tudi novega in drugačnega.    

Omejitve raziskave: Osnovnih bibliografskih podatkov, ki jih ponujajo vsi opazovani viri, v 

raziskavi nismo obravnavali. Analizo vsebine smo omejili na predmetne in druge, v virih 

identificirane oznake. Povzetkom, recenzijam in literarnim kritikam smo ugotavljali le prisotnost. 

Enako smo ravnali s klasifikacijskimi oznakami. Pregledovali smo le spletne strani opazovanih 

spletišč, ne pa tudi povezav, ki jih le-ta pogosto nudijo na druge vire.  



Izvirnost/uporabnost: V knjižnični in informacijski znanosti so analize spletnih informacijskih 

virov za iskanje leposlovja izjemno redke. Identificirane prednosti in omejitve teh sistemov lahko 

uporabimo kot podlago za izboljšanje obstoječih ali razvoj novih, učinkovitejših in bralcem 

prijaznejših sistemov za iskanje leposlovnega gradiva. 

 

- Evalvacija uporabniške prijaznosti portala DOBREKNJIGE.SI 

 

Namen: V procesu načrtovanja portala Dobreknjige.si smo, ob upoštevanju njegovega namena, 

vsebine, predvidenih uporabnikov in razpoložljivih resursov, skušali slediti  standardom za 

oblikovanje spletnih strani. Portal smo ob njegovem snovanju leta 2014 sicer  grobo evalvirali, 

vendar je od tedaj doživel še številne spremembe in nadgradnje. Zato smo se tokrat z ekspertno 

študijo podrobneje osredotočili na vrednotenje njegovega uporabniškega vmesnika. 

Metodologija/pristop: Za primerjavo smo uporabili sklop kriterijev Nielsena in Lorangerja. Ob 

slednjih smo bili pozorni tudi na morebitne druge nepravilnosti. Zaznane težave smo obrazložili 

in ponazorili s primeri. Na podlagi identificiranih težav smo predlagali ustrezne izboljšave.    

Rezultati: Od štiriintridesetih opazovanih težav, opazovanih po Nielsenu in Lorangerju, smo jih 

na portalu Dobreknjige.si zaznali enajst: povezave, ki po uporabi ne spremenijo barve, 

brskalnikov nedelujoči gumb "nazaj", neupoštevanje zakona "fitts", odpiranje novih oken v 

brskalniku, kršitve spletnih pravil, neprimerna rangiranja rezultatov iskanja, nekompatibilnost 

platform, negotovi kliki, neprijazna registracija, notranja nekonsistentnost in prezgodnji zahtevki 

po osebnih podatkih. Od teh jih je bilo pet ocenjenih z najvišjo stopnjo, tri s srednjo stopnjo in 

tri z nizko stopnjo kritičnosti. Vse ugotovljene težave bi morali odpraviti, prioritetno glede na 

označeno stopnjo kritičnosti. Med testiranjem portala smo naleteli še na dvoje sistemskih 

napak, ki vplivajo tako na nepopolnost, kot tudi na slab priklic informacij. Najbolj nas je 

presenetila ugotovitev, da iskalniki ne prikličejo vseh ustreznih informacij. Nedoslednosti smo 

zaznali tudi v prikazovanju posebnih oznak za knjige z večjim tiskom. 

Omejitve raziskave: Portal smo pregledovali samo z uporabniškega vidika, zato smo 

administrativni del vmesnika, namenjen vnašalcem, urednikom in administratorjem portala,  ob 

tem zanemarili. 

Izvirnost/uporabnost: Predloge, podane na podlagi identificiranih težav, bomo uporabili za 

izboljšanje uporabnosti in uporabniške prijaznosti portala Dobreknjige.si. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANČNI DEL 

Sredstva za upravljanje in gostovanje portala v celotnem znesku načrtujeta Knjižnica Koper in 

Goriška knjižnica (v razmerju 50:50) v okviru programa izvajanja nalog osrednje območne 

knjižnice, in sicer za upravljanje portala ter za pokrivanje stroškov gostovanja portala. 

Finančna zgradba izvajanja programa Dobreknjige.si v letu 2018: 

   

PRIHODKI  Knjižnica Koper   Goriška knjižnica   SKUPAJ  

Ministrstvo za kulturo           20.200,00                20.200,00        40.400,00    

Lastna sredstva OOK             4.617,26                        3,04          4.620,30    

Lastni prihodki – kotizacija za izobraževanje             1.470,00                 1.470,00          2.940,00    

Skupaj prihodki           26.287,26                21.673,04        47.960,30    

    

    ODHODKI       

Plače in drugi izdatki zaposlenim           19.570,21                15.000,00        34.570,21    

Izobraževanja, sestanki, svetovalni obiski             1.051,54                 1.007,63          2.059,17    

Gostovanje in vzdrževanje portala             3.110,44                 3.110,34          6.220,78    

Honorarji (20 lit. kritik)             1.227,44                 1.227,44          2.454,88    

Ciklus izobraževalnih srečanj*             1.327,63                 1.327,63          2.655,26    

Skupaj odhodki           26.287,26                21.673,04        47.960,30    

    

    Ciklus izobraževalnih srečanj* 

  Honorarji (6 predavateljev, 18 ur predavanj)             2.000,00    

  pogostitve (kavarna NUK, voda, bomboni)               655,26    

  Skupaj (odhodki)             2.655,26    

  



 

      Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana  

   

  

Priloge: 

Priloga 1: Dobreknjige.si – Statistično poročilo za leto 2018 (pdf) 

Priloga 2: Smernice za delo Uredniškega odbora portala Dobreknjige.si (pdf)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

PRILOGA 2: 
 
Delavnice in dogodki za osnovne in srednje šole: Delimo znanje, da mladi lažje dosegajo sanje. Nova 
Gorica : Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2018. Uredila: Saša Vidmar  
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