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KAKO JE
TIKTAKALO 2017

Zagledala sem različna zobata kolesca, majhni zobniki modrega
vrtečega kolesca so se čudovito ujemali z zobniki rdečega
vrtečega kolesca, to je ob svoji osi imelo še eno manjše rdeče
zobato kolesce, ki je uglašeno sledilo vrtenju večjega rumenega
zobatega kolesca, ki je imelo ob osi manjše rumeno zobato
kolesce, ki je bilo usklajeno z gibanjem večjega zelenega zobatega
kolesca … Ta čarobni barvni svet vrtenja je ustvarjal čudovito
melodijo tiktakanja, po kateri se je večji kazalec na številčnici
premikal od številke do številke, in ta gibajoča popolnost me je
popolnoma prevzela.

Ste si že kdaj postavili vprašanje, kaj se skriva za
številkami? V meni se je to vprašanje oglasilo vedno,
ko sem kot otrok na roki ali na steni zagledala uro.
Vse dokler nisem nekoč v trgovini na polici z igračami
zagledala velike ure. Njena številčnica je bila čudovita,
vsaka številka je bila drugačne barve. Najlepše na tej
številčnici pa je bilo to, da je bila prozorna. Takrat se mi
je naenkrat razkril svet za številkami.
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11 12 1
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9
9
8
8
7
6
7
5
6

Prosila sem starše, naj mi to uro kupijo za rojstni dan. Pogajanja
niso bila lahka. Povedali so mi, da je ura občutljiv mehanizem.
Dovolj je, da se poškoduje samo eden od majhnih zobnikov in ura
ne bo več kazala pravega časa. Če bom uro samo enkrat pozabila
naviti, bo njena pesem utihnila in čarovnije bo konec. Po številnih
obljubah in prisegah, da bom za uro dobro skrbela, je le prišel tisti
poletni dan, ko sem zvečer uro postavila na okensko polico v svoji
sobi in pred njo svečano položila rdeč ključek za navijanje. Od
takrat se moj pogled na svet ni nikoli več ustavil samo na ohišju
in na številkah na številčnici, pač pa sem si vedno predstavljala
mehanizem vrtečih zobatih kolesc v ozadju.

1
2
3
45
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4

Številčni podatki o delu neke organizacije v nekem letu so samo
številke na številčnici ure. Na drugi strani te številčnice pa se
skrivajo čarobna vrteča kolesca. Prav taka kot
na tisti uri iz mojega otroštva. Raznobarvna,
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tako kot so raznolika naša dela in oddelki v knjižnici. Z zobniki,
ki so tako občutljivi in hkrati pomembni, kot smo občutljivi in
hkrati pomembni ljudje. Tudi če se morda vrtimo v nasprotnih
smereh, je vsak od nas zobnik, ki prispeva k temu, da celoten
mehanizem kaže pravi čas.

notranjost, začuti, da lahko pesmi doda tudi nekaj tiktakanja
svojega srca. Šele takrat nastane čarovnija, ki tudi uporabnike
spremeni v dodatno pisano kolesce številnih zobnikov, čarobni
mehanizem, kjer vsi v tej stavbi hkrati dajemo in sprejemamo.
Na naslednjih straneh je nekaj številk in podatkov, ki predstavljajo
leto 2017, in nekaj koščkov srca zobnikov, ki vrtimo kolesca
knjižnice. Koščkov, ki so povezani s knjigo. Z najljubšo knjigo iz
otroštva. Te koščke smo zaposleni razkrili ob razstavi Najljubša
knjiga iz otroštva v novembru 2017. Nekaj dejstev in nekaj
tistega, kar poganja zobnike našega pisanega kolesja. Ilustrirano
z utrinki, ujetimi v fotografije. Z željo, da bi vas skupna čudovita
melodija še naprej privabljala v knjižnico in vas uročila v svojem
svetu brezčasja, kakor je mene nekoč davno ura na polici igrač.
Magda Vremec Ragusi

Nekaj poklona preteklosti, z delom, povezanim s
sedemdesetletnico mesta, nekaj sedanjosti, z večno zelenimi
vsakodnevnimi strokovnimi deli, in nekaj poživljajočega
spogledovanja s prihodnostjo ob ustvarjanju v Mojstrovalnici.

Vse to ustvarja vsako leto malo drugačno melodijo tiktakanja.
Pesem, ki je veliko lepša takrat, ko vsak najmanjši zobnik,
vsak človek, ki vstopa skozi ohišje te čudovite stavbe v njeno

Moja
najljubša
knjiga iz otroštva
Magda Vremec Ragusi:
»Zaradi smrti v družini sem si vprašanje,
kam gredo ljudje po smrti, zastavila že zelo
zgodaj, v vrtcu, in moje največje odkritje in
tolažba je bila knjiga Brata Levjesrčna, ki mi
jo je prebral starejši brat, še preden sem sama
znala brati. V knjigi deček Jonatan svojemu
bolnemu mlajšemu bratu Karlu pojasni, da
po smrti na zemlji ostane samo lupina, mi pa
odletimo v Nangijalo, deželo onkraj zvezd, iz
katere prihajajo vse pravljice in kjer si sredi
dogodivščin od jutra do večera in še ponoči
… in ko v Nangijali umreš, greš v čudežno
deželo Nangilimo. Moje otroško srce je
bilo s to knjigo dovolj potolaženo in še
danes je smrt zame skrivnosten odhod
v Nangijalo ali Nangilimo.«
(O knjigi Astrid Lindgren: Brata Levjesrčna)
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... PREDEN
ZAČNEMO
Goriška knjižnica je javna kulturna
in izobraževalna ustanova in deluje na
področju šestih občin, ki imajo skupaj
58.131 prebivalcev.
Ima 44 zaposlenih in 9 poslovnih enot (Centralna
knjižnica, Potujoča knjižnica in krajevne knjižnice
Bilje, Branik, Deskle, Kanal, Prvačina, Renče, Solkan).
S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje
in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter
nudi informacije o njem vsem kategorijam prebivalstva
ne glede na starost, spol, izobrazbo, politično ali versko
prepričanje, narodnost, jezik ali socialni status.
Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju,
razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti.
Omogoča dostop do knjižničnega gradiva in informacij v
knjižničnem informacijskem sistemu in v drugih informacijskih
sistemih.
Zagotavlja dostop do vseh vrst informacij in gradiva,
ki so pomembni za lokalno skupnost.
Seznanja z dosežki preteklega in sedanjega človekovega
delovanja in ustvarjanja ter podpira dialog med kulturami.
Omogoča dostop do domoznanskega gradiva in informacij.
Vključuje se v vseživljenjsko učenje.
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BESEDA
DIREKTORICE
Zaključili smo leto 2017. Uspešno. Zadovoljni.
Zadovoljni smo zato, ker
smo res veliko truda in
energije vložili v dejavnosti,
ki smo jih izvajali za naše
uporabnike, in pri tem je bil
naš pogled vedno usmerjen
naprej. Naprej v prihodnost, v
raziskovanje potreb in želja, ki
so že ali še bodo aktualne. Prepričani smo namreč,
da je knjižnica v lokalnem okolju tudi koordinatorica
razvoja, saj uporabnike s svojim gradivom in
dejavnostmi nenehno izobražuje. Pri tem pa je
zelo pomembno, da se povezujemo tudi z drugimi
ustanovami, katerih delo se prepleta in povezuje z
našim delom, in s katerimi imamo iste ali vsaj v isto
smer naravnane cilje.
Mogoče ni vedno v ospredju, vendar se vse naše delovanje
začne in temelji na našem primarnem delu, ki se kot rdeča nit
vije skozi skoraj sedemdesetletno delovanje Goriške knjižnice.
Skrbno bogatimo knjižnično zbirko, skrbimo za njeno aktualnost
in jo vedno znova približujemo uporabnikom.
Čeprav se nam z višanjem cen knjižničnega gradiva ne višajo
sredstva za njegov nakup, poskrbimo, da z zelo skrbno izbiro
gradiva knjižnična zbirka ne izgublja kakovosti. Kakovostno
obdelano gradivo je veliko lažje najdljivo in ponuja veliko več
informacij, zato smo tudi tukaj zelo pozorni in lahko trdimo, da
je prispevek naših katalogizatork dodana vrednost v sistemu
COBISS.

Urejena knjižnična zbirka ponuja lažje in preglednejše iskanje
gradiva, zato skrbimo, da je vedno pospravljena. Začeli smo
posodabljati tudi označevalne napise, ki usmerjajo k želenemu
gradivu in so primerni tudi za tiste, ki imajo težave z vidom.
Nekaterim so bližji sodobni mediji, zato se nanje počasi seli tudi
literatura v slovenskem jeziku. Prek Biblosa ponujamo našim
članom zajetno zbirko gradiva, ki je dostopno kjerkoli in kadarkoli.
Bibliotekarji informatorji pomagajo uporabnikom pri iskanju gradiva
in jih obenem navajajo na samostojno uporabo knjižnice. Pri iskanju
leposlovne literature je v pomoč tudi spletni portal Dobreknjige.si,
ki ponuja možnost izbire dobrih knjig po meri posameznika.
Uporabniki se zelo radi ustavijo in izmenjajo nekaj prijaznih besed
z zaposlenimi in prav zato se poslužujejo izposoje in vračanja
gradiva na izposojevalnem pultu. Za vse, ki pa se jim mudi ali
radi opravijo te storitve samostojno, so na voljo knjigomati,
razporejeni po knjižnici, z možnostjo izposoje in vračanja gradiva.
Gradivo na domoznanskem oddelku ponuja neštete možnosti
raziskovanja. Uporabniki se ga zelo radi poslužujejo, v pomoč pa
je tudi pri naših projektih. Tako smo ob 70-letnici Nove Gorice
izvedli zelo odmeven projekt Zgradili smo mesto, katerega
vsebine so objavljene na spletnem portalu Kamra. Tudi študenti v
svoje projekte kot partnerja vabijo knjižnico in si tako zagotovijo
pomemben vir informacij. Starejše dragoceno gradivo pa
postopoma ponujamo v digitalni obliki na portalu dLib.si.
Bogatimo ponudbo dogodkov in vabimo v knjižnico vse, ki nas že
dobro poznajo, kot tudi tiste, ki o obisku knjižnice še razmišljajo.
Naše vsebine so zelo raznolike in prav zato namenjene širšemu
krogu ljudi. Najbolj prepoznaven in obiskan je sklop dogodkov v
Goriških dnevih knjige, ki vsako leto privabi številne obiskovalce.
Goriške dneve knjige organiziramo v sodelovanju z drugimi
ustanovami, društvi in posamezniki. Izvajamo jih na različnih
lokacijah. Vrhunec dogajanj pa predstavlja Noč knjige, ki združuje
kulturo, druženje ter predstavitve posameznikov in skupin, ki
živijo z nami in bi jih radi še pobliže spoznali.
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Smo območna knjižnica in naša skrb je tudi razvoj stroke ter
sodelovanje in skupne dejavnosti, tako na lokalnem kot tudi
nacionalnem nivoju. Skrbimo za izobraževanja, uvajanje novosti,
povezovanje stroke (splošnih in drugih knjižnic) ter sorodnih
ustanov. Na nacionalnem nivoju je povezovanje območnih
knjižnic najbolj prepoznano zaradi številnih skupnih projektov in
izmenjave dobrih praks.
Pri svojem delu ne pozabljamo niti na tiste potencialne uporabnike,
ki so na drugi strani namišljene črte – meje, in jih vabimo v
naše enote. Obenem pa se s podporo Ministrstva za kulturo
povezujemo s Slovenci v Italiji. Skrbimo za bogatenje njihovih
lokalnih knjižnic, organiziramo različne dogodke in dejavnosti ter
mesečno popeljemo slovensko besedo v dve osnovni šoli.
Knjižnica ne slovi le po svoji vsebini, zanimiva je tudi kot
edinstveno arhitekturno delo. Tako prvo kot drugo privabljata
številne obiskovalce, ki se zanimajo za naše delo ali pa si
ogledujejo stavbo. Lani smo tako gostili tudi kolege, bibliotekarje
s Češke, ki so si na nekajdnevnem obisku v Sloveniji ogledali
najbolj zanimive knjižnice.
Prav gotovo pa je preteklo leto zaznamovala nova dejavnost,
ki smo jo ponudili uporabnikom septembra. Po raziskovanju
okolja, posvetovanju z ustreznimi lokalnimi ustanovami in
temeljitih pripravah smo odprli Mojstrovalnico, v svetu bolj
poznano kot Makerspace. Ta aktivnost je v knjižnicah po Evropi
in Ameriki že dobro razvita. Naša Mojstrovalnica pa je prva v
Sloveniji. Na to smo zelo ponosni, saj smo ponovno dokazali,
da sledimo trendom, tako knjižničarskim kot tudi lokalnim, in se
novih izzivov ne bojimo. Želimo, da se Mojstrovalnica nenehno
razvija v skladu s potrebami okolja in zato se bo morala njena
vsebina spreminjati in dopolnjevati. Ob načrtovanju smo želeli,
da bo to prostor, namenjen predvsem mladim, ki želijo razvijati
svojo ustvarjalno žilico. In mladi so ta naš namen prepoznali
in tako je v njej vedno polno mladine, malo mlajši pa s seboj
pripeljejo tudi starše ali stare starše, ki so prav tako nad vsebino
zelo navdušeni.

fPrihodnje leto bo knjižnica praznovala 70-letnico, zato bo letos
veliko aktivnosti namenjenih prav tej obletnici. To je namreč
dovolj dolga doba, da se lahko ozremo nazaj in pregledamo naše
delo, naš razvoj in zasidranost v okolje. Skozi vsa ta desetletja
smo se trudili stkati dovolj močne vezi v domačem okolju, pa tudi
nekoliko širšem. V zadnjem desetletju nam je prav območnost
narekovala številne aktivnosti v vseslovenskem prostoru, v
katerem smo pustili močan pečat.
Vse naše dolžnosti in zadolžitve smo v preteklem letu vpletli v
naš program, ki smo ga zastavili pogumno in v sodelovanju s
celotnim kolektivom tudi izpeljali. Skrbeli smo za razvoj vseh
naših enot, pri čemer smo iskali predvsem rešitve za naše
krajevne knjižnice. Postopoma se tudi v teh enotah izboljšujejo
pogoji. V letu 2017 smo tako povečali knjižnico v Solkanu, ki je
s pridobitvijo dodatnega prostora postala preglednejša. Pripravili
smo se na selitev knjižnice v Kanalu ter nadaljevali pogovore o
odprtju nove krajevne knjižnice v Šempetru.
Vsak od zaposlenih je dodal svoj kamenček v naš skupni mozaik,
ki izžareva prijaznost, ustrežljivost, strokovnost, zagnanost,
toplino. In zato bi se rada zahvalila vsem sodelavkam in
sodelavcem, ki so vsak na svoj način prispevali, da smo skupaj
dosegali cilje. Hvala vsem za ideje, ustvarjalnost, vztrajnost,
pozitivno energijo in predanost svojemu delu.
Hvala.
Irena Škvarč,
direktorica Goriške knjižnice

Moja
najljubša
knjiga iz otroštva
Irena Škvarč:
»Vedno sem rada brala zgodovinske
romane, tega pa še posebej, ker govori
o našem narodu. In to prav v času,
ko so še živeli ‚pod svobodnim
soncem‘. Za popestritev zgodbe
je dodano še nekaj romantike.«
(O knjigi F. S. Finžgar: Pod
svobodnim soncem)
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Z NAMI
V DOBER DAN

INFO PULT IN IZPOSOJA
17.729 aktivnih članov.
114.583 transakcij.
1.563 novih članov.
230.863 obiskov članov z uporabo Cobiss storitev.
319.600 obiskovalcev.

Moja
najljubša
knjiga iz otroštva

Odprtost centralnega oddelka 12 ur
dnevno, 5 ur ob sobotah, tedensko 65 ur,
v juliju in avgustu 60 ur.

Mojca Podgornik: »Ko me je sodelavka
vprašala po svoji najljubši knjigi iz otroštva,
sem kot iz topa izstrelila: »Dvojčici.« Ne vem,
zakaj mi je bila tako všeč, vem pa, da sem jo prebrala
neštetokrat.« (O knjigi Erich Kästner: Dvojčici)

Knjige nosimo v srcih ... in v vrečkah.
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Sanja Krpan: »Navdušena sem bila nad čudežno
močjo škarjic, ki so na dekličine čarobne besede
začele rezati blago. S tem so ji zelo olajšale
delo.« (O knjigi Dragotin Kette: Šivilja in
škarjice)

Izpo

Pr i n

Peter Podgornik: »To so bile prve knjige, ki sem jih bral v otroštvu,
katera je bila prva, žal ne vem; popeljale so me v malo drugačen
svet, kot sem ga bil vajen na domači kmetiji sredi Vipavske doline.
V njih sem spoznal življenje preprostih ljudi na severni strani
tolminsko-bohinjskega grebena. Prevzelo me je življenje in delo
na gorskih kmetijah in predvsem življenje planšarjev, katere je
včasih po sili razmer zaneslo visoko v gore. Mogoče sem pod
strmim pobočjem Čavna in Kuclja ob branju teh knjig zaznal
nek daljni klic gora, v katerih sem kasneje preživel velik del
svojega življenja. Narava ostaja zame večno odprta knjiga,
vanjo se z veseljem vračam in iz nje črpam energijo za
vsak dan.« (O knjigah Janez Jalen: Vozarji, Ovčar Marko, Trop
brez zvoncev …)
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Izak Peršolja: »Všeč mi je bila brezmejna volja junaka v
bitki z naravo in boju za obstoj. Knjiga je v meni vzbudila
neizmerno željo po pustolovščinah in potovanjih v neznane
kraje.« (O knjigi Daniel Defoe: Robinson Crusoe)
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OTROCI, MLADINA IN
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Več kot 60 dogodkov, ki jih je obiskalo več kot 940 otrok.
13 pravljičnih uric.
12 ugank meseca.
div o

.

13 ustvarjalnih delavnic.
g ra

14 dodatnih različnih dogodkov

Beremo s tačkami (Tačke pomagačke).
Sodelovanje pri akciji Božiček za en dan.
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(predstavitve otroških knjig in slikanic, gledališke predstave,
razstave, krasitev novoletne jelke …).
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V knjižnici naj se vsakdo počuti doma.

Moja
najljubša
knjiga iz otroštva
Lara Konjedic: »Knjigo mi je začela brati
mama, ker pa je šla zadeva prepočasi (mama ni
mogla brati cel dan), sem se kar naučila brati, da
sem jo lahko dokončala.« (O knjigi Johanna Spyri: Heidi)
Jana Movja: »Moja najljubša knjiga oz. knjiga, ki mi
pritegne največ prijetnih spominov iz otroštva, je Moj
prijatelj Piki Jakob, ki mi jo je podaril tata, skupaj s
plišastim medvedkom Pikijem. Dogodivščine v medvedji šoli
so me vsak večer ponesle v sladke sanje.« (O knjigi Kajetan Kovič:
Moj prijatelj Piki Jakob)
Emanuela Blažko Kalin: »Znova in znova sem jo prebirala. Ob tej
čudoviti zgodbi o prijateljstvu, ki je tako zaščitniško in močno,
ter vseh lumparijah, ki so jih skupaj počeli otroci, sem si tudi
jaz želela postati ‚najmočnejša punčka na svetu‘.« (O knjigi Astrid
Lindgren: Pika Nogavička)
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Utrinki z otroških in
mladinskih dogodkov

Obisk Ljube Krušič so popestrili nastopi otrok
in strokovnih delavk vrtcev iz Dornberka ter
članice Društva za ohranjanje kulturne dediščine
aleksandrink.

Srečanje z Aljo Furlan ob predstavitvi knjige
Velika knjiga o siru

Detajl plakata razstave OŠ Solkan, podružnica Trnovo, marec 2017
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Izdelki ustvarjalne delavnice za otroke z Ano Đorđević, januar 2017

Obisk pisatelja Slavka Pregla pri učencih v dvojezični šoli Špeter v Italiji

Vid Valič v naših POPslasticah z Laro Konjedic,
januar 2017

Gost POPslastic Marko Bratuš z ekipo, ki je
organizirala prireditev, december 2017.
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Za mladino
Beremo z letnimi časi (44 otrok je oddalo
izpolnjene vprašalnike).
Bralnice pod slamnikom (17 dogodkov, ki se
jih je udeležilo 630 udeležencev. Sodelovalo je
9 različnih ustanov.).
Knjižne POPslastice (gostje Vid Valič, Jonas
Žnidaršič in Marko Bratuš).
Rastem s knjigo (več kot 540 sedmošolcev in
več kot 860 dijakov 1. letnikov srednjih šol).
Rastem z e-viri (166 slušateljev).
Priložnostne razstave (France Prešeren, Pust,
France Bevk, Zlata hruška, Ob božiču).

Moja
najljubša
knjiga iz otroštva
Darija Šatej: »Očarala me je idilična podoba
gora, planin in pa deklica Heidi kot oseba,
polna dobronamernih dejanj.« (O knjigi Johanna
Spyri: Heidi)
Alenka Štefanič: »Slikanica mi je bila všeč, ker ima lepo
zgodbo in zelo lepe ilustracije.« (O knjigi Hans Christian
Andersen: Mala morska deklica)

DELAVNICE ZA
ODRASLE
V letu 2017 je bilo izvedenih 14
delavnic za odrasle, ki se jih je
udeleževalo od 5 do 8 odraslih
oseb. Delavnice sta vodili zunanji
mentorici Anka Krpan Skomina in
Ana Đorđević.
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BEREMO Z LETNIMI ČASI
Mini bralno značko za mlade Beremo z letnimi
časi je Lara Konjedic izvedla tudi v letu 2017.
Uporabniki med 9 in 18 letom preberejo 4 poljubne
knjige, izpolnijo kupon in dobijo nagrado.

Plakat „Alojz Gradnik“ sta pripravili Manja Pergar in Polona Palčič. To je
priložnostni plakat ob 50-letnici smrti Alojza Gradnika, ki je bil razstavljen v
času 11. Goriških dnevov knjige v letu 2017.
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LEPOSLOVJE
Pomagamo vam najti pravo knjigo.

Sodelujemo pri vodenju skupin.

Sodelujemo pri pripravi in izvedbi projektov in promoviramo
portale (Primorci beremo, Dobreknjige.si, Biblos …).

Pripravljamo srečanja ob knjigah, Bukvaklepet.

Posodabljamo označbe polic in postavitev knjig.

Uživajte z nami ob branju!

Redno pregledujemo gradivo (novosti, darovi, popravila, odpisi …).
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Jani Kuštrin: »Ker je pes najboljši prijatelj. Maksipes
pa MAKSIPRIJATELJ!« (O knjigi Rudolf Čechura:
Maksipes Fik)
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p re

Manja Pergar: »V svet pravljic, pravljičnih junakov in domišljije sem
zbežala že zelo zgodaj. Vse moje knjige iz otroštva so imele posebna
mesta na poličkah, posebno mesto v srcu pa je od vedno imela le ena.
Knjiga Pojte, pojte, drobne ptice, preženite vse meglice, naju je z mlajšo
sestro spremljala celo otroštvo. Mama nama je večkrat na dan prebrala
vse ljudske pesmi in izštevanke, medtem ko sva midve opazovali
prikupne ilustracije. Ker sva prebrano slišali neštetokrat, so nama
besedila ostala v spominu in tako sva čez čas sami odprli knjigo,
pogledali ilustracijo ter na pamet odrecitirali pesem, ki je spadala
zraven. Kot zanimivost vam lahko zaupam, da to počneva včasih
še danes.«
(O knjigi Pojte, pojte, drobne ptice, preženite vse meglice; zbrala
Kristina Brenkova)
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Mihaela Kavčič: »Danes se police doma šibijo pod
knjigami, nekoč pa so bili ti pisani zakladi prava
redkost. Iz najrosnejših let se bolj spomnim zgodb, podob,
ne fizične knjige. Potem pa v osnovni šoli nastopi obdobje
zbirk: Čebelica, Zlata knjiga … In prav iz Čebelice najljubša:
Pšenica – najlepši cvet. Ker je polna starodavne življenjske
modrosti, uči plavati proti toku. Že v naslovu zveni paradoks
prave lepote, opomin, da lepo, dobro in resnično vedno stojijo
skupaj. Prav kot v krasnih ilustracijah Ančke Gošnik Godec.« (O knjigi
Pšenica – najlepši cvet, slovenska ljudska pravljica)
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Moja
najljubša
knjiga iz otroštva
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BUKVAKLEPET
V letu 2017 se je v knjige z vami
potapljal bibliotekar Jani Kuštrin. Na
petih srečanjih, Bukvaklepetih, smo
razdelili naša bralna doživetja ob
devetih knjigah.

Branje ob kaminu je zasneženi priporočilni seznam
prijetnega in zanimivega branja v božičnem času.

»Mene zanima, kako si ti
knjigo doživljal, kako se je tebe
dotaknila, o čem ti sanjaš, zdaj ko si to
prebral? V čem si drugačen? Si boljši, slabši?
Mene take stvari zanimajo. Koliko knjiga res
nagovori našo dušo in jo razširi. Dober bralec je
širok človek in nima toliko stereotipov kot nekdo,
ki ne bere, nima toliko predsodkov, neprimerno bolj
svobodno se giblje skozi ta svet, ker leti na krilih knjig
– tu pa ni omejitev.« (Manca Košir, 2017, str. 17–18)
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PO STOPNICAH
NAVZGOR

STROKA
Pomagamo vam najti pravo knjigo za vas.
Skrbimo, da vsaka knjiga stoji na svojem mestu in posodabljamo
označbe polic in postavitev knjig.
Pregledujemo retrospektivo, darove in knjige za odpis.
Sodelujemo pri pripravi in izvedbi projektov (Primorci beremo).
Pripravljamo vrečke presenečenja.

Moja
najljubša
knjiga iz otroštva

Promoviramo portale (Dobreknjige.si, Biblos …) in e-vire v knjižnici.
Sodelujemo pri vodenju skupin.

Janja Grapulin: »Dobila v dar od sestre in jo
brala mami.« (O knjigi Tone Pavček: Velesenzacija)
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Tamara Beltram Rok: »Zanimiva, dobra zgodba, polna
čustev, ki sem jih podoživljala z glavno junakinjo.« (O
knjigi Johanna Spyri: Heidi)
Irena Jelinčič Melkamu: »V mojih najljubših knjigah iz
otroštva so vedno nastopale živali, rastline, narava nasploh.
V tej preprosti zgodbici o malem dečku in njegovih živalskih
prijateljih pa so me pritegnile tudi prisrčne, izrazne ilustracije.«
(O knjigi Vesela zgodba o malem Muku; priredil Janko Moder)
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Kristina Hoffmann: »Ker je bila v verzih, ker je imela leve in
antilope in opice, ker se je stric usedel na napačen vlak,
ker je imela brodolom in srečen konec. Knjigo nama
je z bratom tata deklamiral z vso teatralnostjo, ki jo
je premogel. Najina domišljija pa je zbezljala …«
(O knjigi Jože Debevec: Stric Jaka, vzor popotnega
junaka)

u na polici.

Irena Troha Jejčič: »Čuri Muri se mi je vedno zdel nadvse zabaven
– bal se je umivanja in vode, ni se pa bal neznanih krajev in
‚šmentanih zveri‘. Všeč so mi bile tudi ilustracije tega čudovitega
potovanja ‚skoz Afrike puščavo‘, ki je polno dogodivščin,
ustrežljivih živalskih prijateljev ter – ‚pavčevsko‘ prefinjenih
verzov in rim.« (O knjigi Tone Pavček: Juri Muri v Afriki)
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Moja najljubša
knjiga iz otroštva
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PERIODIKA
Posredujemo informacije uporabnikom in pomagamo pri
iskanju virov, fotokopiramo in reproduciramo dele gradiva,
urejamo časopisni arhiv (vnašanje zaloge, vezava, odpis,
pridobivanje in hramba domoznanskih serijskih publikacij),
nabavljamo in poslujemo z dobavitelji.
29.668 obiskov.
Uporabniki so si ogledali 145.088 enot gradiva.
600 enot gradiva prirasta.
155 enot gradiva odpisa.
Teden brezplačnih revij.
Poletna nagradna križanka.
Razstava Zgradili bomo Novo Gorico.

vi j e

.

Franka Koren: »Všeč mi je najbrž bila zato, ker sem se
takrat lahko poistovetila z njo. Opisovala je namreč svoje
težave, ki so bile podobne mojim, in verjetno so jih doživljali vsi
otroci in mladostniki. Najbolj pa mi je bila všeč tudi zato, ker je bila
zabavna in malce čudaška!« (O knjigi Lois Lowry: Anastazija Krupnik)
Polona Palčič: »Tudi jaz sem se med kosilom, kadar mi kaj ni bilo všeč,
večkrat nalivala z vodo. Mama mi je rekla: »Da slučajno ne postaneš Jure
kvak kvak.« – »Kdo?« Prebrala mi je bratovo slikanico Jure kvak kvak. Ta
je bila tako nenavadna. Deček, ki se spremeni v žabo?!? In kako je bil smešen
tisti napet zelen trebušček, zaradi katerega mu je odletel gumb na kavbojkah!
Z napetimi ušesi sem poslušala pravljico. Kaj bosta rekla Juretova starša, ko se
vrneta iz službe že ob dveh, ko bosta namesto Jureta zagledala žabo? Ali se bo Jure
iz žabe spet spremenil v dečka? In kako??? Še dobro, da imam precej starejšega brata
in da ga takrat niso več zanimale knjige za otroke. Njegova slikanica mi je bila
takoooo zelo všeč, da sem si jo kar na mojo knjižno poličko postavila. Komaj sem
čakala, da se naučim brati, da si jo sama preberem. Pravljica je smešna in napeta.
Sploh pa – komu ni všeč skakanje po lužah? In kdo ne mara zvrhane sklede sladkih
jagod s smetano?« (O knjigi Saša Vegri: Jure kvak kvak)
Sandra Simoniti: »Takrat, ko sem še skakala čez palico, pred natanko petimi
desetletji, mi je stric Paolo podaril knjigo Slovenske narodne pravljice z
ilustracijami Maksima Gasparija. Več časa sem prebirala te zgodbe, ki so
v meni zbujale bogato domišljijo, v kateri so se prepletale kače, velikani,
rajske ptice in pogumni mladeniči. Par let je knjiga počivala. Sedaj sem
jo ponovno vzela v roke in jo prebiram sebi in svojima vnukoma Levu
in Boru. Največkrat poslušamo pravljico O štirih godcih. Ne vem,
zakaj ravno to knjigo. Mogoče zaradi samih zgodb, mogoče
zaradi prekrasnih ilustracij. Kdo ve?!« (O knjigi Slovenske
narodne pravljice)
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DOMOZNANSTVO
Obiskalo nas je 1762 uporabnikov.
170 posameznikov in 112 skupin si je ogledalo
Bevkovo sobo.
Uporabniki so uporabili 2720 enot gradiva in šest
arhivskih škatel.
117 informacij o gradivu smo posredovali po e-pošti.
64 predstavitev na plazmi v pritličju knjižnice.
Skrbimo za gradivo in oddelek.

Razstava Iz zapuščine Franceta Bevka,
september 2017

Frane Tomšič – vitrina In memoriam,
8. 11. 2017

Pripravljamo razstave in predstavljamo oddelek v
medijih.
Objavljamo novice in digitalne vsebine na spletnem
portalu Kamra.
Vnašamo vsebine na portal Primorci.si.
Urejamo spletno stran in Facebook knjižnice.
Organiziramo in vodimo obiske skupin (47 skupin in
686 obiskovalcev).
V okviru projekta Rastem s knjigo nas je obiskalo
863 srednješolcev in 542 osnovnošolcev.

Razstava Strategija revitalizacije judovske mrliške vežice v Rožni Dolini, oktober 2017

Izvajamo medknjižnično izposojo.
Koordiniramo nabavo gradiva za
knjižnice Slovencev v Italiji v Goriški
in Videmski pokrajini.
Promoviramo portal Biblos.
Kraji so kot ljudje: več zanimivih
podrobnosti vemo o njih,
bolj se navezujemo nanje.

Razstava Od čitalnice do krajevne knjižnice, ki
je nastala ob 150. obletnici čitalnice v Braniku
v Domu kulture Branik, odprtje 12. 11. 2017.
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Razstava Moja
najljubša knjiga v
otroštvu, zaposleni,
november 2017

ZGRADILI SMO MESTO
Ponovno smo se odločili za zbiranje
spominov, pripovedi in fotografij. Priprave
je vodila Goriška knjižnica, sodelovala pa
sta tudi Goriški muzej in Pokrajinski arhiv v
Novi Gorici. Drugi del smo poimenovali Moja
Na Kamri smo v 2017 objavili 10 novic.
mladost v mestu in določili časovni okvir –
Nova Gorica med letoma 1970 in 1991. Zgodbe smo zapisovali
med 29. novembrom 2016 in 31. januarjem 2017. Kdor je
Pripovedi, zbrane na dnevih
želel spomine in fotografije deliti z nami, je lahko po želji obiskal
zbiranja spominov, so bile
podlaga več člankom ob
knjižnico, muzej ali arhiv po v naprej določenem razporedu ali jih
70-letnici v Primorskih novicah.
posredoval po e-pošti. Zbrali smo še 14 zgodb in več fotografij, ki
smo jih dodali v obstoječo zbirko Zgradili smo mesto na portalu
Kamra. Večina je dobila prostor v novem meniju Drugo mesto,
nekatere pa smo uvrstili v prejšnje podnaslove. Zgradili smo mesto
je med vsemi zgodbami na portalu Kamra največkrat ogledana
zgodba tako v letu 2016 kot v letu 2017. (Iz letnega poročila o delu
domoznanskega oddelka, avtorici Breda Seljak in Irena Tul)
Priložnostni plakat ob
smrti Viljema Černa,
beneškega kulturnega
in političnega
delavca, profesorja,
pesnika, urednika in
organizatorja številnih
kulturnih dogodkov,
27. 7. 2017

Moja najljubša
knjiga iz otroštva

Breda Seljak: »Dve moram navesti: Pokonci izpod
korenin, a res pod zemljo bivajo otroci v srajčkah, ki se
spomladi preoblečejo v pomlad in zlezejo na plano? In Lupinica,
je res mogoče, da te veter kar dvige in odnese?« (O knjigah Sibylle von
Olfers: Pokonci izpod korenin in Vera Albrecht: Lupinica)
Irena Tul: »Klasični kratki pravljici s srečnim koncem in naukom, da je
dobrota vedno poplačana, se pridružijo odlične ilustracije Jelke Reichman.
Prav slike so tisto, kar me še danes vrača k moji priljubljeni otroški knjigi.«
(O knjigi Dragotin Kette: Šivilja in škarjice)
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ZBIRKE NEKNJIŽNEGA
GRADIVA
V prvem nadstropju je bogata zbirka avdio in video
gradiva za odrasle.
Tu lahko izberete tudi notno, kartografsko in
elektronsko gradivo na fizičnih nosilcih (zemljevidi,
CD-ROM-i, DVD-ROM-i …).
Del neknjižnega gradiva je tudi slikovno gradivo. To
so domoznanske razglednice in plakati, ki si jih lahko
ogledate na domoznanskem oddelku.
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Prirast neknjižnega gradiva v 2017:
• AV gradivo 1664 enot,
• drugo neknjižno gradivo 397 enot.
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Neknjižno gradivo za otroke in mladino dobite v
pritličju.
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PRENOVA SIGNALIZACIJE

»Ko brez miru okrog divjam,
prijatlji prašajo me, kam?«
(Prešeren: Kam?)

Začeli smo projekt prenove napisov in usmerjevalnih
tabel ter dodali črke za lažje iskanje gradiva. Napise
in označbe sta uredili Polona Palčič in Polonca
Kavčič, oblikoval jih je Rok Bezeljak, GAF lab.

... Čuj, iz teme: »Joj! kam bi dél?« »Kaj? Kdo si božji? - Kam naj deneš, vprašaš? I, kjer si vzel!«
(Aškerc: Mejnik)

Kar mirno: sledi našim tablam!

Pomagaj si z
našimi novimi
črkicami!
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MOJSTROVALNICA
Mojstrovalnica je nov prostor za kreativno
ustvarjanje.

Umetnost,
ustvarjalnost,
izražanje.
Božanska
večnost v
minljivem
človeku.

Vrata Mojstrovalnice smo odprli 18. 9. 2017.
499 obiskovalcev v 2017.
Tu lahko uporabljate:
• 3D tiskalnik,
• 3D skener,
• 3D svinčnike,
• računalnika za 3D modeliranje objektov,
• tihi glasbeni studio Play2Me slovenskega
startup podjetja OLLO.

E k s p l o z ij a k r e

os
a ti v n

ti.

Na začetku je bila želja po izražanju. Beseda. Črta. Nota. Gib.

Zdaj tudi 3D svinčnik, 3D tiskalnik, 3D skener.

Moja
najljubša
knjiga iz otroštva
Matej Blažko: »Kot otroku mi je bilo
zabavno to, da je bila Pika, drobna deklica,
tako močna in pogumna. Vse težave je
premagovala na lahkoten in komičen način.«
(O knjigi Astrid Lindgren: Pika Nogavička)
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ODPRTJE
MOJSTROVALNICE
Utrinki z odprtja Mojstrovalnice,
18. september 2018.

USTVARJALNA DELAVNICA
S 3D SVINČNIKI
23. novembra 2017 je bila v Mojstrovalnici
ustvarjalna delavnica s 3D svinčniki. Z
mojstrovalko Kristino Hoffmann so otroci
s 3D svinčniki načrtovali mesto. Vse
vedoželjne je pričakal mojstrovalec Matej
Blažko, ki je odgovarjal na vprašanja, delil
nasvete in prikazal delovanje naprav, ki so
v Mojstrovalnici.

ALI JE VIRTUALNA
RESNIČNOST NAŠA
PRIHODNOST?
Prof. dr. Matjaž Mihelj, univ. dipl. inž. el.
s Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani
je predstavil robota z virtualnim okoljem,
očala Oculus Rift 2, senzorje za merjenje
gibanja in slušalke, s katerimi lahko
navidezno spreminjaš izvor zvoka.
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IZ DRUGEGA
NADSTROPJA

NABAVA
V letu 2017 smo kupili 11.606 enot gradiva za vse poslovne
enote knjižnice.
Nabavili smo nekaj precej starega, redkega in dragocenega
gradiva, ki smo ga kupili v antikvariatih in na dražbah.
Glede na razpoložljivost finančnih sredstev skrbimo za
smotrno, ažurno in optimalno porabo denarja.

Odprta vrata, Zaprta vrata ...
niso samo naslovi knjig,

Trudimo se poiskati najugodnejše ponudbe in ponudnike ter
poskušamo doseči čim ugodnejše rabate.
Skrbimo za čim bolj pestro ponudbo ter čim širši obseg
novega gradiva.
Spremljamo predloge za nakup, ki nam jih posredujejo
uporabniki.
V antikvariatih smo z izborom pridobili približno 140 starejših
domoznanskih razglednic.
Dokupili smo 345 novih e-knjig v Biblosu.

Moja
najljubša
knjiga iz otroštva

ampak tudi to, na kar naleti
gradivo, ko potrka na vrata
naše knjižnice.

Sara Pegan: »Zdela se mi je
skrivnostna, saj na naslovni ilustraciji
Marlenke Stupica Delfina jezdi na delfinu.
In potem sem se spraševala – o katerem
delfinu je pravzaprav govora, o živali ali
deklici? Skozi teden se je Delfina sprehodila ter
srečevala literarne in druge junake. Od Muce
Copatarice do Mojce Pokrajculje. In zlati ključek,
ki ga nosi na ogrlici okrog vratu? Le v kakšen
čarobni svet ji bo odprl vrata?«
(O knjigi Kristina Brenk: Deklica Delfina in lisica
Zvitorepka)
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KATALOGIZACIJA
61 splošnih knjižnic, ki so vključene v sistem vzajemne
katalogizacije Cobiss, je v letu 2017 v katalog prispevalo
30.956 kreiranih zapisov. Od tega smo jih v Goriški knjižnici
ustvarili 3.171, kar je približno 10 %.
V 2017 smo popisali 2.227 člankov ali sestavnih delov
publikacij, ki ohranjajo utrip lokalnega okolja. Posebej smo
se posvetili publikacijam, ki so izšle ob 70-letnici Nove
Gorice.
V bazi CONOR.SI smo ustvarili 956 novih zapisov (približno
12 % od zapisov, ki so jih v 2017 kreirale vse splošne
knjižnice).
Inventarizirali smo 15.366 enot gradiva.
Redaktirali in dopolnjevali smo starejše zapise, da bi bil
katalog za naše uporabnike čimbolj informativen.
Nadomeščali smo kolege v izposoji in s tem omogočili
12-urno dnevno odprtost knjižnice v poletnih mesecih in
nemoteno delo izposoje v primerih odsotnosti.

Za računalniškim
katalogom ...
smo ljudje :-)!

To je tak
čaroben prah,
ki spremeni
nevidno v vidno.

Moja
najljubša
knjiga iz otroštva

Nives Gregorc: »Knjiga mi je bolj
spomin kot sama vsebina. Ker v
šestdesetih letih prejšnjega stoletja naša
družina zaradi slabega gmotnega položaja
ni zmogla letovanja, je bila moja goreča
želja, da bi lahko vsaj videla morje, tako kot
Marinka. Želja se mi je uresničila nekaj let
kasneje.« (O knjigi Gilbert Delahaye: Marinka na morju)
Zdenka Kuštrin: »Napisana je v ‚navihanih‘ verzih
in prinaša čudovito sporočilo. Zato jo priporočam
vsem, predvsem otrokom.« (O knjigi Branko Ćopić:
Ježeva hišica)
Vanja Šuligoj: »To knjigo slovenskih ljudskih pesmic
za otroke smo imeli doma. Pritegnile me niso
samo kratke pesmice, ki sem jih hitro znala na
pamet, ampak tudi ilustracije Marlenke Stupica.
Pesmi sem rada deklamirala in tudi pela.«
(O knjigi Pojte, pojte, drobne ptice, preženite vse
meglice)
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Katalogizatorji ustvarjamo sledi. Poskrbimo, da gradivo postane vidno in
dostopno. Zapisi v katalogu so Ariadnina
rdeča nit, s katero uporabnika vodimo
skozi neskončni labirint informacij,
svetilnik v morju podatkov.
Gradivo najprej
pregledno uredimo.

Gradivo obdelamo.
Samo tisto, kar o gradivu
povemo katalogu, bo
lahko katalog povedal
uporabniku.

Zapis v katalogu je kot
predstavitvena vizitka
gradiva. Dostopna na
daljavo.
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OPREMA
GRADIVA
15.366 opremljenih enot gradiva v 2017.
Vse enote gradiva tu dobijo nalepko
s postavitvijo gradiva in lastniški žig
knjižnice. Večino zavijemo v zaščitno
folijo, gradivo opremimo z RFID čipom.
Gradivo za vse poslovne enote knjižnice
opremljamo v Centralni enoti.
Pripravljeno gradivo razporejamo po enotah
in oddelkih.
Gradivo za Centralno enoto dnevno
dostavljamo na ustrezne oddelke.
Popravljamo poškodovano gradivo.

Moja
najljubša
knjiga iz otroštva
Smilja Kitaljević: »Ker so se Grdemu
račku vsi smejali, na koncu pa se je
vse srečno končalo. Zanimiva knjiga.«
(O knjigi Hans Christian Andersen: Grdi raček)
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OBMOČNOST IN RAZVOJ
Skrb za nakup kakovostnih podatkovnih zbirk, dostopnih
prek oddaljenega dostopa za člane knjižnic Goriškega
območja (Goriška knjižnica, Lavričeva knjižnica Ajdovščina,
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Knjižnica Cirila Kosmača
Tolmin). Pridobljeni bazi v 2017: GVIN.com in Lynda.com.
Rastem z e-viri

Omogočanje dostopa do že uveljavljenih baz podatkov
(Encyclopedia Britannica Library Edition, Seja, IUS info, Find
Info, Pressreader, EBSCOhost).
Aktivno sodelovanje pri nacionalnih in področnih projektih
(Primorci.si, Kamra, Dobreknjige.si, Knjižne POPslastice,
Mojstrovalnica, Primorci beremo).
Koordinacija digitalizacije izbranega gradiva knjižnic na
območju.
Organizacija izobraževanj Poti do e-knjige na Biblosu in
Excel za zaposlene v knjižnicah območja.
Sodelovanje z NUK-om na strokovnem in razvojnem
področju.
Sodelovanje pri usklajevanju obdelave člankov na nacionalni
ravni za potrebe Slovenske bibliografije.
Organizacija in izvedba projekta Rastem z e-viri (9 ur, 4
ustanove, 166 slušateljev).
Urejanje YouTube kanala in dodajanje vsebin na Facebook.
Prenova signalizacije.

Zgibanke je treba redno
dopolnjevati. Letos se je
našim e-bazam pridružila
baza Lynda.com.

Z Mojstrovalnico smo
septembra 2017
pripravili tudi zgibanko z
najpogostejšimi vprašanji
o naši novi storitvi.
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PROJEKT RASTEM Z E-VIRI
Marca 2017 sta Saša Vidmar in Polonca Kavčič
na strokovnem srečanju Informacijska pismenost
u dječjim knjižnicama v Zagrebu hrvaškim
kolegom predstavili projekt Rasem z e-viri in
njegov vpliv na dvig informacijske pismenosti
posameznika. Novembra sta projekt predstavili
v Trebnjem, na 5. strokovnem srečanju Poti do
knjige, ki se ga je udeležilo 50 kolegov iz vse
Slovenije.

V zborniku Povezovanje,
sodelovanje, skupnosti:
ustvarimo državo bralcev je
objavljeno tudi predavanje
Saše Vidmar Informacijsko (ne)
pismeni bibliotekarji, ki ga je
predstavila na kongresu Zveze
bibliotekarskih društev Slovenije
v Podčetrtku, septembra 2017.

Moja
najljubša
knjiga iz otroštva
Saša Vidmar: »Ko smo bili z
družino v Bovcu na smučanju, sem v
knjigarni zagledala knjigo, ki je imela na
naslovnici čudovito ilustracijo. Prosila sem
očeta, naj mi jo kupi in je to res storil. To je
moja prva lastna knjiga, na katero me vežejo
tudi čudoviti spomini. Od takrat sem jo prebrala
neštetokrat in jo še danes prebiram svojim
otrokom.« (O knjigi Dragotin Kette: Šivilja in škarjice)
Polonca Kavčič: »Ker sem cele popoldneve
pregledovala, kateri klobuk je lepši, in izbirala,
katerega bi si najraje nadela.« (O knjigi Ela Peroci: Moj
dežnik je lahko balon)
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DOBREKNJIGE.SI
Knjižni projekt sta v okviru izvajanja posebnih nalog osrednjih
območnih knjižnic leta 2014 zagnali Osrednja knjižnica Srečka
Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka. Kmalu so
se projektu pridružile tudi druge slovenske splošne knjižnice,
s čimer je postal vseslovenski projekt nacionalnega pomena.
Goriška knjižnica je na portal od leta 2014 do 2017 prispevala
105 predstavitev knjig.
177.086 vseh ogledov do 2017.
58.134 ogledov v 2017.
16 predstavljenih knjig v 2017.
V letu 2017 je uredništvo portala organiziralo drugi sklop
izobraževalnih srečanj s skupnim naslovom Vrednotenje
književnosti v knjižničarstvu in razvoj bralne kulture. V letu 2016
je Združenje splošnih knjižnic temu izobraževalnemu projektu
podelilo nagrado za uspešno izvedbo in organizacijo. Tudi leta
2017 so v ciklu izobraževanj sodelovali priznani strokovnjaki
s področja založništva, literarne vede, bibliotekarstva in
promocije branja. Izdana je bila tematska številka revije
Knjižnica, v kateri so objavljeni prispevki šestih od skupno
petnajstih predavateljev.
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NALOGE UREDNIKA PORTALA
DOBREKNJIGE.SI
Vabljeni k
branju!

, na straneh
9–21.

Goriška knjižnica je skupaj s Knjižnico Koper urednica
portala Dobreknjige.si. Urednikovanje portala je delo, ki
ni samo zelo obsežno, pač pa zahteva tudi hiter odziv,
strokovno usposobljenost in stalno navzočnost urednice. V
Goriški knjižnici je to delo v 2017 opravljala Polonca Kavčič.
Redno vsakodnevno delo na portalu obsega:
• 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 2017 450 prejetih in 700
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;
• 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 izvajalcem (Qualitas);
• po potrebi posodabljanje in izboljševanje Priročnika za
vnos vsebin;
• priprava statistik – spremljanje uporabe.
Polonca Kavčič, iz letnega poročila o delu v 2017
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PRIREDITVE IN RAZSTAVE

11. GORIŠKI DNEVI KNJIGE

396 dogodkov, približno 8.505 obiskovalcev.

Prvič smo tradicionalne, že enajste Goriške
dneve knjige v letu 2017 organizirali sami.

Radovedni ponedeljki (13 predavanj, približno 480
obiskovalcev).
25 literarnih četrtkov, približno 1050 obiskovalcev.
17 ustvarjalnih delavnic za odrasle, ki sta jih vodili zunanji
mentorici: Ana Đorđević in Anka Krpan Skomina.
28 razstav, od tega tri gostujoče (Celjski 87. pehotni polk
– Knjižnica Celje, Il secolo lungo – revija Isonzo/Soča in
Pulj pred 1. svetovno vojno – Gradska knjižnica i čitaonica
Pula).

DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC
Dan splošnih knjižnic (20. november)
je v letu 2017 zrasel na teden različnih
prireditev z enotno idejno zasnovo za vse
slovenske splošne knjižnice.

Goriški dnevi knjige (20 sodelujočih partnerjev,
30 dogodkov, 14 različnih lokacij).
Sodelovanje pri izvedbi Gregorčičevih in Bevkovih dnevov.
Dan splošnih knjižnic.
Dogodki ob praznovanju 70-letnice Nove Gorice.
Sodelovanje v kulturnem programu Radia Robin.

BEVKOVI DNEVI
Bevkovi dnevi so leta 2017 potekali od
11. do 23. septembra. Posvečeni so
bili pisatelju in 70. obletnici priključitve
Primorske k matični domovini. Knjižnica
se je dogajanju pridružila z razstavo Iz
pisateljeve zapuščine v Bevkovi sobi.

GREGORČIČEVI DNEVI
Moja najljubša
knjiga iz otroštva
Tina Podgornik: »Knjigo mi je kot ‚mali punčki‘ v branje
priporočila in prinesla mama – knjižničarka. Že od nekdaj
sem oboževalka čarovnic in mističnih bitij, kar je mama –
knjižničarka tudi zelo dobro vedela … Čarovnica Čirimbara je
prava čarovnica – čarovnica z veliko začetnico in je pravljični lik, ki
mi je še vedno najbolj pri srcu; vzbuja zvedavost, domišljijo, veselje in
nazadnje – strahospoštovanje.« (O knjigi France Bevk: Čarovnica Čirimbara)

V pestrem programu sedmih Gregorčičevih
dnevov je sodelovala tudi naša knjižnica.

RADOVEDNI PONEDELJKI
V sklopu Radovednih ponedeljkov lahko
obiščete vsebinsko zelo različna in
zanimiva predavanja.
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UTRINKI Z GORIŠKIH DNEVOV KNJIGE 2017

POPslastica z Jonasom Žnidaršičem

Primorci beremo z Mojco Kumerdej in knjigo
Kronosova žetev

Beremo s tačkami pomagačkami

Noč knjige 2017 z Manco Košir, zborom Reunion, mladimi nogometaši ter Radošem Bolčino in Miranom Rustjo

DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC 2017
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LITERARNI ČETRTKI
Od poezije in lepih misli do zgodovine.

MESTO KNJIGE IN PARADA UČENJA
Sodelovali smo pri Knjižnem festivalu Društva humanistov
Goriške, Mesto knjige, in pred občinsko stavbo postavili
stojnico znanja v okviru LUNG-ove Parade učenja.
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V LETU 2017 SO PRI NAS
RAZSTAVLJALI TUDI:

• Darilo slovenske arhitekture: Edvard Ravnikar, razstava. Zbirka spominkov
in poslovnih daril Darilo slovenske arhitekture: Edvard Ravnikar je nastala
v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v
Ljubljani.

• Stanislav Čičerov: razstavna zbirka fotografij dnevnih metuljev Slovenije.

• Inštitut za vode Republike Slovenije in Projektna skupina BeWATER,
potujoča razstava.

• Miha Pavšek in soavtorji: Zeleni plaz – včeraj, danes, jutri: 70 let rednih
opazovanj Triglavskega ledenika.

• Andrej Trampuš: Perzijska keramika, razstava barvnih tiskov.

• Polonca Leban Grmek: razstava ilustracij iz knjige.

• Boža Bucik: razstava akvarelov.

• Velika knjiga o siru – mišje modrosti avtorice Alje Furlan.

• Učenci OŠ Solkan in podružnične šole Trnovo: Svet, v katerem želim živeti,
razstava izdelkov otrok.

• Potapljaški klub Mehurček: Ribe v Jadranskem morju.
• Narodna in študijska knjižnica Trst v sodelovanju z Goriško knjižnico: Literarne
ustvarjalke s Tržaškega, z Goriškega in Videmskega. Razstava je bila uvrščena
v sklop prireditev 11. Goriških dnevov knjige in v program obmejnosti 2017.

• Osnovna šola Kozara Nova Gorica: April – mesec avtizma.
• Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica: Likovni natečaj učencev: 70 let
izgradnje Nove Gorice, arhitektura našega mesta nekoč, danes in jutri.

• Marjan Olenik: Dežele pod Himalajo, razstava fotografij.

• Univerza za tretje življenjsko obdobje, letna razstava likovne šole.

• Europe Direct Slovenija v sodelovanju z Europe Direct Goriška: RRA SEVERNE
PRIMORSKE d. o. o. Nova Gorica: 25 let mednarodnega priznanja Republike
Slovenije s strani članic Evropske unije.

• Razstava likovnih del otrok, ki so se udeležili Likovne šole diplomirane
slikarke Kristine Vencelj.

• Mednarodna razstava »Il secolo lungo – Dolgo stoletje«, ki so jo pripravili pri
reviji Isonzo/Soča v sodelovanju z občino Gorica.
• Drago Štefanič: Moj trojček, razstava fotografij, rezbarij in intarzij v furnirju.
• Razstava izdelkov društva UNITRI Nova Gorica: Novi Gorici za rojstni dan.
• Fotografije Roka Alboje, razstava fotografij.
• Nadia Bužleta, Gradska knjižnica i čitaonica Pula: Pulj pred prvo svetovno
vojno. Gostovanje razstave je omogočila Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju
z Gradsko knjižnico i čitaonico Pula in Goriško knjižnico.
• Janja Jedlovčnik in Srečko Maček: Celjski 87. pehotni polk – ob 100-letnici
bitke za Škabrijel, razstava. Razstava je pri nas gostovala v sklopu dneva
splošnih knjižnic 2017, pod tematskim sklopom Zgodovina in zanimivosti
mojega kraja.

S sončne Reke v sončno Novo Gorico

• Razstava izdelkov dijakinj dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina.
• Razstava del, nastalih v okviru likovne šole za otroke in odrasle, ki se
je odvijala v Mestni galeriji Nova Gorica. Izobraževanje je potekalo v
sodelovanju s Kulturnim domom Nova Gorica ter Kulturno umetniškim
društvom TAAK.
• Alenka Furlan: Ne srečaš vsak dan čarovnice, razstava figuric čarovnic.
Valentina Podgornik, iz letnega poročila 2017

Tudi v 2017 smo si
lahko v knjižnici ogledali
čudovite likovne razstave.
Avtorji razstav nam lahko
posredujejo podatke
o sebi in svojem delu.
V knjižnici pripravimo
predstavitveno zgibanko,
ki jo katalogiziramo in s
tem napravimo vidno v
vzajemnem slovenskem
katalogu. Zgibanke
trajno hranimo v naši
zbirki drobnih tiskov na
Domoznanskem oddelku.
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UPRAVA IN RAČUNOVODSTVO
Tudi v 2017 prijaznost
in nasmeh za
vsakogar. Skrivnostni
svet poslovnih
dokumentov in številk.

SISTEMSKI ADMINISTRATOR
Moja
najljubša
knjiga iz otroštva
Ana Kavčič Mozetič: »Nona mi jo je ves
čas prebirala, z nonotom pa sva v njegovi
glasbeni sobi poslušala pesmi. Bila je prva
knjiga, kasneje prva kaseta, ki me je popeljala v
pravljični svet.« (O knjigi Kajetan Kovič: Maček Muri)
Nataša Belingar Dolenc: »Knjiga mi je bila všeč, ker
me je vrsta zgodbic (Zlata ptica, Janček Ježek, O
povodnem možu …) popeljala v čarobni svet pravljičnih
bitij in princesk. Zgodbice so poučne, dobro zmaga nad
zlim. Knjigo imam še vedno doma in jo skrbno čuvam,
zdaj je berem mojim otrokom.« (O knjigi Slovenske ljudske
pripovedke)

Zapleteni svet računalnikov,
programov, žic in brezžičnih omrežij,
oblakov ter povezav med oblaki
in našimi zasloni. Ko neha delati,
pokličemo njega, sistemskega
administratorja – Silvestra Vodopivca.
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VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Za vsa hišna popravila sta v letu 2017
poskrbela Igor Frančeškin in Peter
Podgornik.

4569 kvadratnih
metrov površin.
Kilometri prašnih
polic, nešteto miz,
računalnikov, košev
za smeti, okenskih
šip …
… in še in še …

Moja najljubša knjiga iz otroštva
Dragica Marković: »Knjiga, ki mi prikliče spomine na otroštvo in najbolj
navihane mladostniške dni, je knjiga z naslovom Noge v zlatu, glava v blatu. Čeprav
sem prebrala več knjig avtorja Branka Ćopića, mi je ta najljubša, saj je polna nalezljivega
veselja, humorja in iskrivih likov bosanskih prvošolčkov.« (O knjigi Branko Ćopić: Noge v zlatu,
glava v blatu)
Mejra Jahić: »Bila mi je všeč, ker se je ta fant drugače obnašal in se predstavljal z dvema imenoma.
Ko sem jo brala, me je kar vleklo, da berem naprej in še kaj izvem. Meni je zelo zanimiva, izbrala sem
jo tudi za bralno značko.« (O knjigi Ivan Kušan: Zagonetni dječak)
Enisa Brkić: »Levček Hugo je nadvse len levček. Samo spal bi in se grel pri mamici. A mami levinja ve, da
je čas, da se njen sinko nauči loviti. Le tako bo lahko preživel v krutem živalskem svetu. Mali lev je pri
lovu nadvse neroden. Kar nekaj nevšečnosti se mu zgodi, preden ugotovi, da se bo moral za hrano tudi
potruditi.« (O knjigi Hermann Moers: Levček Hugo)
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VOZI ME BIBLIOBUS
V DALJAVE

S knjigami lahko
poletimo na krilih
domišljije,

83 postajališč v 56 krajih.
38 aktivnosti za otroke, ki jih je obiskalo 768 udeležencev.
218 novih članov, od tega 156 otrok.
2160 aktivnih članov.
Vseh obiskov v potujoči knjižnici 18.629.
51.370 enot gradiva.
Nabavljenih 1.806 enot gradiva.
65.170 izposojenih enot.
Ure pravljic.
Mesečna nagradna uganka.
Izbor knjig, plakati in okrasitev bibliobusa glede na praznike in letne čase.
Mini bralna značka.
Projekt Primorci beremo.
Predstavitve bibliobusa.
Zaprašenke – promocija branja starejših kakovostnih knjig.

Moja
najljubša
knjiga iz otroštva

Osnovnošolci iz Branika
so bralno značko sklenili v
našem bibliobusu.

Urška Magajne: »Kot osnovnošolka sem v dar
od moje mame prejela knjigo o deklici Heidi.
Dogodivščine te pogumne pastirice so me vedno
znova in znova prevzele, poleg njih pa tudi čudovite
fotografije. Zgodbe o Heidi sedaj zelo rada prebiram
mojima otrokoma.« (O knjigi Johanna Spyri: Heidi)
Miran Treplak: »Prevzela me je zgodba o pogumnem, odločnem
15-letnem fantu, ki se je zaradi revščine odpravil iskat očeta v
Ameriko. Ker ga je zanimala mehanika, je prebiral literaturo s
tega področja. Njegova nadarjenost pa mu je pomagala, da je dobil
službo v Fordovi tovarni avtomobilov.« (O knjigi Tone Seliškar: Rudi)

Srečanje bibliobusov v Puli

tudi če
prah,
ki jih
pokriva, ni
ravno čaroben!
Zaprašenke = knjige, ki so že
stare, »zaprašene«, a še vedno
zanimive za branje
(Urška Magajne v poročilu o delu
Potujoče knjižnice v 2017).
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KNJIŽNICE V MALEM
Pri nas si lahko izposodite tudi nekatere revije.
V Braniku imamo od novembra 2017 bralni krožek, ki ga vodi Alja Furlan.
Knjižnico Bilje lahko spremljate na njeni Facebook strani.
Izvajamo dejavnosti za otroke in odrasle.
Izposoja po knjižnicah:
• Bilje 6.803 enot gradiva,
• Branik 9.165 enot gradiva,
• Deskle 9.765 enot gradiva,
• Prvačina 9.946 enot gradiva,
• Renče 11.347 enot gradiva,
• Solkan 17.118 enot gradiva,
• Kanal – ni računalniške izposoje.
Skupno 64.144 enot gradiva.
Prirast gradiva v 2017 po knjižnicah:
• Bilje 374 enot gradiva,
• Branik 385 enot gradiva,
• Deskle 382 enot gradiva,
• Kanal 341 enot gradiva,
• Prvačina 373 enot gradiva,
• Renče 351 enot gradiva,
• Solkan 454 enot gradiva.

Otroške pustne maske so nastale na ustvarjalnici
v Krajevni knjižnici Branik, ki smo jo organizirali v
sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev
mladine za Goriško.

Moja
najljubša
knjiga iz otroštva
Anita Komel: »Prva asociacija:
Pekarna Mišmaš. Vzrok: Preprosto
zasvojila me je. Zasvojenost pa je trajala
in trajala. Moje navdušenje je pripeljalo do
nakupa zvočne kasete omenjene pravljice,
kar pa so starši najverjetneje kmalu obžalovali.
Posledica: Dan za dnem smo vsi družinski člani
živeli v pravljici Pekarna Mišmaš: eni bolj, drugi
manj navdušeni.« (O knjigi Svetlana Makarovič:
Pekarna Mišmaš)
Alenka Purkart: »Moja najljubša knjiga iz otroštva je
Pestrna, pisatelja Franceta Bevka. Vživela sem se v
zgodbo Grivarjeve Nežke, ki je zaradi revščine kot
majhna deklica postala pestrna. Nežka se je najraje
igrala s svojo punčko iz cunj. Na premožni kmetiji je
imela težave, ker ni zmogla dobro varovati drugega
otroka. Bevkove povesti so napisane z velikim
socialnim čutom, opozarjal je na krivice, ki so
se dogajale revnejšim otrokom in s tem želel
soustvarjati pravičnejšo družbo.« (O knjigi
France Bevk: Pestrna)
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NAŠ PROSTOR BREZ STEN
E-VIRI
Naša knjižnica skupaj z drugimi slovenskimi knjižnicami od leta 1991
gradi vzajemni katalog Cobiss.
V zadnjih letih sooblikujemo portale Kamra, Dobreknjige.si in Primorci.si.
Nudimo oddaljen dostop do številnih podatkovnih baz.

SPLETNA STRAN – ŽE 20 LET
Poleti 2017 je naša spletna stran praznovala svoj 20. rojstni dan.
Spletna stran ni samo dostop do naše knjižnice na daljavo 24/7,
pač pa tudi bogat vir svežih novic in informacij o pestrem življenju
naše ustanove. Stran sta v letu 2017 dnevno urejali Breda Seljak in
Polonca Kavčič.
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Z vami smo delili dogodke in
vas obveščali o novostih v naši
knjižnici.

Seznanjali smo vas z dosežki naših
kolegic in zanimivimi novostmi
Mednarodnega združenja knjižnic (IFLA).
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Opozarjali smo na zanimivosti in
jubileje iz našega okolja.

Skupaj smo razgibavali domišljijo.

Promovirali smo projekte mladih in druge kulturne dogodke v mestu.

Obveščali smo vas o nepredvidenih
zapletih.

Delili smo zanimivosti iz drugih
knjižnic na našem območju.
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Na naš YouTube kanal smo v letu 2017
dodali video kolaž o najljubši knjigi iz
otroštva in mladosti ter novoletno video
voščilnico.

V letu 2017 smo originalno grafično
podobo razstave Moja najljubša knjiga
v otroštvu ohranili na Pinterest
strani knjižnice.

KNJIŽNICA NA BAZENU
Poleti tudi naše knjige hodijo na bazen.
Pravzaprav nad bazen. V letu 2017 so našle
svoj prostor brez sten v senčki na ploščadi nad
bazenom. Tu so nam delale družbo v odmorih
med plavanjem.
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PO ČEM SI BOMO ZAPOMNILI LETO 2017
Andreina Troha Jejčič

Junija 2017 je svojo življenjsko pot sklenila
naša dolgoletna sodelavka v pokoju Andreina
Troha Jejčič (1950–2017). Po diplomi
iz slovenščine in etnologije in obdobju
poučevanja na TPSEŠ Piran se je leta 1977
zaposlila v Goriški knjižnici. Njeno strokovno
področje je bilo predvsem domoznanstvo.
Skrbela je za nabavo, obdelavo in promocijo
domoznanskega gradiva, pripravljala raznovrstne razstave z domoznansko tematiko,
objavljala strokovne članke in številne
bibliografije. V letih 1987 in 1988 je bila šest
mesecev v. d. ravnatelja knjižnice. Leta 1989
je za svoje delo prejela priznanje Občine Nova
Gorica, leta 1990 Čopovo diplomo. Upokojila
se je leta 2010. Njena objavljena dela ostajajo
svetel zgled intelektualne širine in strokovne
poglobljenosti vsem, ki stopamo po njeni poti.

Andreina Troha Jejčič, osebna bibliografija za obdobje 1989–2017:
1. Bibliografija izdaj Goriške matice 1919-1940. V: MARUŠIČ, Branko (ur.), PLAHUTA,
Slavica (ur.), BRATOŽ, Rajko (ur.). Zbornik Goriške matice ob petinsedemdesetletnici
ustanovitve, (Goriški letnik, 22). Nova Gorica: Goriški muzej, 1997, št. 22, str. 5–74, ilustr.
COBISS.SI-ID 75254272
2. Bibliografija Zorka Jelinčiča. V: ROVŠČEK, Žarko (ur.). Zorko Jelinčič nad prezrtjem in
mitom : ob stoletnici rojstva : [zbornik referatov s simpozija „Zorko Jelinčič v slovenski
preteklosti“, Tolmin, 20. maj 2000] . Ljubljana: Planinska zveza Slovenije; Tolmin: Planinsko
društvo, 2000, str. 225–246. COBISS.SI-ID 7265841
3. Domoznanstvo. V: JUKIĆ, Boris (ur.). Zbornik Goriške knjižnice Franceta Bevka : ob njeni
petdesetletnici : 1949–1999 , (Publikacije Goriške knjižnice, 10). Nova Gorica: Goriška
knjižnica Franceta Bevka, 1999, str. 107–113, ilustr. COBISS.SI-ID 13705010
4. France Bevk in Goriška knjižnica. Koledar, ISSN 1124-6561, 2010, str. 104–107, fotogr.
COBISS.SI-ID 14325042
5. France Bevk in Goriška knjižnica. V: SELJAK, Breda (ur.), JUKIĆ, Boris (ur.). Zbornik
Goriške knjižnice Franceta Bevka ob njeni šestdesetletnici : 1949–2009, (Zbirka
Publikacije Goriške knjižnice, 19). Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2009, str.
45–55, ilustr. COBISS.SI-ID 14236722
6. France Bevk v Goriški knjižnici, (Zbirka Publikacije Goriške knjižnice Franceta Bevka, 23).
Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2014. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-917617-7. COBISS.SI-ID 269552896
7. Razstava o Stanku Premrlu. Svet‘ga Vida zgun, jun. 2005, št. 7, str. 4–5, ilustr. COBISS.
SI-ID 11715634
8. Skrb za knjižnično gradivo : Goriška knjižnica Franceta Bevka : Dnevi evropske kulturne
dediščine 2004 = the European Heritage Days : ponedeljek, 27. september, 13.–28.
september. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2004. 1 plakat, barve. COBISS.
SI-ID 16484402
9. Slovenska tiskana beseda v tiskarnah na Primorskem : 1607–1918 : (bibliografija),
(Publikacije Goriške knjižnice, 6). Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 1989.
181 str. COBISS.SI-ID 6647808
10. Velike Žablje skozi čas : ob stoletnici župnije. Velike Žablje: samozaložba, 2004.
COBISS.SI-ID 12557618
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18. septembra 2017 smo odprli
Mojstrovalnico. V letu 2017 je bila
odprta 12 ur tedensko (drugi oddelki so
odprti 65 ur tedensko).

Obiskal nas je minister za kulturo Anton
Peršak (marec 2017).

Začeli smo s prenovo napisov in označb.

Gostili smo kolege s Češke (junij 2017).

Upokojila se je
naša kolegica
Janja Grapulin.
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Skupaj z Novo Gorico smo praznovali njen
sedemdeseti rojstni dan.

Pripravili smo razstavo Zgradili bomo Novo Gorico.
Našo zbirko gradiva
smo obogatili s
številnimi čudovitimi
jubilejnimi
publikacijami.

Obdelali smo skoraj
90 prispevkov iz
zbornikov in člankov,
ki govorijo o zgodovini
Nove Gorice.

Razstava likovnih
izdelkov učencev OŠ
Frana Erjavca Nova
Gorica, ki so nastali
na likovnem natečaju
Arhitektura domačega
kraja nekoč, danes, jutri
in lepote našega mesta,
april 2017.

Razstava
Novi Gorici za
rojstni dan,
Društvo UNITRI,
oktober 2017

Izvedli smo otroško delavnico Ustvarjamo Novo
Gorico v malem. Dogodek je bil uvrščen v sklop
prireditev festivala Mesto knjige 2017.

Lutkovna predstava
In nastala je Nova
Gorica. Pripravili
so jo otroci iz
Vrtca Nova Gorica,
besedilo in sceno je
ustvarila Nevenka
Boškin, april 2017.
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Ob 70-letnici Nove Gorice smo
organizirali številne predstavitve knjig.

Tudi v 2017 smo dokazovali, da so
knjižnice prostor, kjer premikamo meje
in širimo obzorja našega duha.

Brazilsko-slovenski slovar v rokah
bibliotekarke v Rio de Janeiru

Prvi on-line opravljen izpit v tujini iz naše
knjižnice.
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OSTALO BO ZAPISANO
GORIŠKA KNJIŽNICA V TISKANIH MEDIJIH V 2017
150 let braniške čitalnice. Primorske novice, 14. nov. 2017, str. 6.
Bucik Ozebek, Nataša: Novogoriška knjižnica ponuja 3D-tiskalnik. Dnevnik, 19. sep. 2017, str. 12.
Cukijati, Ana: Domači ustvarjalci v ospredju. Primorske novice, 18. apr. 2017, str. 1, 6.
Cukijati, Ana: Narisana Nova Gorica. Primorske novice, 25. okt. 2017, str. 1, 9.
Cukijati, Ana: Po znanje v Goriško knjižnico Franceta Bevka, 1(2017), str. 10.
Cukijati, Ana: Zemlja, vino, podeželje. Primorske novice, 19. maj 2017, str. 23.
Čezmejni poklon pisatelju Franu Erjavcu : jutri dogodek v knjižnici in srečanje na pokopališču – kdo bo plačal grobnino?. Primorski dnevnik, 6. dec. 2017, str. 15.
Danes Noč knjige: Primorski dnevnik, 21. apr. 2017, str. 12.
Domišljija brez meja. Goriška, 15. nov. 2017, str. 2.
Fotografska razstava v Bevkovi knjižnici v Novi Gorici. Novi glas, 19. okt. 2017, str. 9.
Humar, Vesna: Odbor, ki ne bi mogel biti bolj ljudski. Primorske novice, 17. maj 2017, str. 6.
Humar, Vesna: Ravnikarjev čajček z okusom po palačinkah. Primorske novice, 6. dec. 2017, str. 17.
Humar, Vesna: Nastaja nov lokalni program. Primorske novice, 6. feb. 2017, str. 6.
Kemperle, Marjan: Les Goriciennes. Primorski dnevnik, 16. feb. 2017, str. 15.
Koršič, Iva: „Moje pesmi je treba uživati po malih dozah z razmislekom“. Novi glas, 14. dec. 2017, str. 16.
Lovšin, Peter: Razjezili so ga časopisi. Dnevnik, 28. jan. 2017, str. 14.
Marussig, Mitja in Cukijati, Ana: Knjiga je večna. Primorske novice, 22. apr. 2017, str. 23.
Marussig, Mitja: Bili so ponosni, da gradijo prihodnost. Primorske novice, 16. maj. 2017, str. 6.
Marussig, Mitja: Kreativni mladi bodo lahko mojstri. Primorske novice, 19. sep. 2017, str. 1, 9.
Marussig, Mitja: Mesto gradijo tudi spomini. Primorske novice. 17. jan. 2017, str. 7.
Marussig, Mitja: Mularija je hodila gledat, ali so izkopali grob. Primorske novice, 28. avg. 2017, str. 4.
Marussig, Mitja: Na Goriškem bodo knjige bolj pri roki. Goriška, 18. mar. 2017, str. 1, 5.
Marussig, Mitja: Od podstrešja in kleti do ponosa mesta. Primorske novice, 21. avg. 2017, str. 6.
Marussig, Mitja: Prostor za ustvarjalne. Primorske novice, 6. apr. 2017, str. 1, 6.
Marussig, Mitja: Skupaj smo soustvarjali spomin mesta. Primorske novice, 30. avg. 2017, str. 7.
Marussig, Mitja: Spomladi po knjige v Šempeter? Primorske novice, 8. sep. 2017, str. 7.
Marussig, Mitja: Sreča v bazenu ob fabriki. Primorske novice, 23. maj 2017, str. 6.
Marussig, Mitja: V knjižnici bo prostor za mojstre. Primorske novice, 16. avg. 2017, str. 7.
Mikuletič, Neža: Novogoriške poti Frana Erjavca. Novi glas, 14. dec. 2017, str. 8.
Munih, Katja: Iz Italije 1100 uporabnikov. Primorski dnevnik, 11. jan. 2017, str. 14.
Munih, Katja: Les Goriciennes. Primorski dnevnik, 16. feb. 2017, str. 15.
Munih, Katja: Mesto v stripu. Primorske novice, 26. okt. 2017, str. 17.
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Munih, Katja: Mojstrovalnica. Primorski dnevnik, 16. sep. 2017, str. 16.
Munih, Katja: Prvi „makerspace“ v Sloveniji. Primorski dnevnik, 5. apr. 2017, str. 13.–
Munih, Katja: Radi bi jim vrnili obraze in imena. Primorski dnevnik, 18. feb. 2017, str. 15.
Munih, Katja: Sožitje nasmehov. Primorski dnevnik, 6. okt. 2017, str. 14.
Munih, Katja: Spodbujajo informacijsko pismenost. Primorski dnevnik, 19. sep. 2017, str. 15.
Munih, Katja: Tista torba Frana Erjavca, Primorski dnevnik - 10. dec. 2017, str. 10.
Munih, Katja: Vpogled v preteklost za krepitev sodelovanja. Primorski dnevnik, 7. jul. 2017, str. 1, 12.
Na sedmih Gregorčičevih dnevih o navezanosti pesnika na zemljo. Primorski dnevnik, 25. maj 2017, str. 13.
Novak, Nace: Mladost v mestu. Goriška, 18. jan. 2017, str. 2.
Novak, Nace: Ni dovolj samo talent. Goriška, 14. jun. 2017, str. 21.
Novak, Nace: Pesmi mu ne dajo miru. Primorske novice, 8. sep. 2017, str. 25.
Otroštvo in mladost mesta. Primorske novice, 15. maj 2017, str. 8.
Ožbot-Klančič, Alenka: Spomini nikoli ne zamrejo. Goriška, 18. jan. 2017, str. 18.
Pahor, Vesna: Snujejo sodelovanje. Primorski dnevnik, 21. jan. 2017, str. 9.
Panjtar, Erik: Potujoča knjižnica v MAHLE Letriki. Mahle Global, št. 9, 2017, str. 31.
Poezija an nit, ki povezujeta : branje posoških an beneških avtorjev v novogoriški knjižnici. Novi Matajur, 29. mar. 2017, str. 5.
Predstavitev knjige Les Goriciennes v Bevkovi knjižnici. Novi glas, 23. feb. 2017, str. 9.
Predstavitev knjige Les Goriciennes v Bevkovi knjižnici. Novi glas, 16. feb. 2017, str. 13.
Razgrajal v knjižnici. Slovenske novice, 27. jan. 2017, str. 11.
Testen, Urška: Likovna razstava Unitri v knjižnici. Primorske novice, 16. maj 2017, str. 25.
Testen, Urška: Protokolarno darilo za županov kabinet. Primorske novice, 18. okt. 2017, str. 17.
Testen, Urška: Velika knjiga o siru. Primorske novice, 21. feb. 2017, str. 23.
Vidrih, Petra: S katero knjigo na plažo : počitnice so pred vrati in marsikdo komaj čaka, da vzame v roke dobro knjigo in se ji prepusti. Primorske
novice, 24. jun. 2017, str. 18–19.
Vončina, Aleksandra: Korak za korakom. Goriška, 18. jan. 2017, str. 11.

NAŠE IZDAJE
Povezujemo zgodbe knjižničarjev, bralcev in knjig : [Goriška knjižnica v letu 2016]. Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2017. Zbirka Publikacije
Goriške knjižnice ; 27.
Vidmar, Saša: Informacijsko (ne)pismeni bibliotekarji = information (il)literate librarians. V : Povezovanje, sodelovanje, skupnosti : ustvarimo
državo bralcev : zbornik referatov = Connection, collaboration, communities : building a country of readers : proceedings., Ljubljana : Zveza
bibliotekarskih društev Slovenije, 2017, - str. 161–173.
Vidmar, Saša: Mojstrovalnica : eksplozija kreativnosti : Goriška knjižnica. Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2017 (zgibanka).

52

Goriška knjižnica, LETNO POROČILO 2017

GORIŠKA KNJIŽNICA JE NAVZOČA TUDI
NA RADIU, TELEVIZIJI IN NA SPLETU
O dogajanju pri nas so poročali lokalni in nacionalni spletni portali.
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Radio Robin redno sledi našim dogodkom. Je
medijski pokrovitelj Goriških dnevov knjige. V
2017 smo delavci knjižnice s predstavitvami
knjig sodelovali tudi v kulturnem programu
Radia Robin. Robinovci nas vsako leto ob
pustu obiščejo z okusnimi krofi. Hvala, Radio
Robin, še se bomo družili!

Na Radiu Koper so predstavili tudi projekt
Rastem z e-viri, razstavo Od čitalnice do
Krajevne knjižnice Branik in drugi del projekta
Zgradili smo mesto.

Naša čudovita stavba je v 2017 privabila
snemalce reklam.

Na Televiziji Koper in Slovenija so poročali o
nekaterih dogodkih v naši knjižnici, v oddaji
Dobro jutro smo predstavljali Mojstrovalnico in
portal Dobreknjige.si.

Moja najljubša
knjiga iz otroštva

France Bevk: »Prva knjiga, ki sem jo spoznal
in vzljubil, je bila Robinzon, čudovita zgodba o
mornarju, ki je samcat živel na divjem otoku sredi
morja. Kadar se spomnim nanjo, jo še danes živo vidim
pred seboj. Bila je nekoliko ogoljena, ker je šla skozi mnogo
rok. A kar mi jo je najbolj privlačevalo, so bile ilustracije,
največ čez celo stran. / … / Gledal sem podobe, a vsebino mi
je pripovedovala stara mati. Saj tudi ona ni znala brati, a si je
povest zapomnila, ko so jo drugi brali. / … / Ob njenih besedah
se mi je odpiral čisto nov, čudovit svet, o katerem se mi dotlej niti
malo ni sanjalo. Ne morem povedati, kako zelo mi je ugajala pripoved,
polna čudovitih dogodivščin. Vedno znova sem ogledoval podobe in z
odprto knjigo letal za staro materjo. Zopet in zopet sem jo prosil, naj
mi pripoveduje. Dogodke, na katere so se nanašale ilustracije, sem že
večkrat slišal, a mi jih nikoli ni bilo zadosti. Nazadnje se je stara mati
naveličala mojega neprestanega nadlegovanja. »Nauči se brati in sam
beri!« mi je rekla. To me je spodbodlo, da sem se naučil brati, še preden
sem začel hoditi v šolo. / … / Razumeli boste, da je bila prva knjiga,
ki sem jo v življenju prebral, prav Robinzon. In če rečem, da je nisem
prebral samo enkrat, ampak večkrat, ne vem kolikokrat – se nisem
nič zlagal. Nobena druga knjiga me ne bi spremljala tako zvesto kot
senca. Nekatere njene podobe so mi še danes živo pred očmi. / … /
Pozneje sem prebral veliko lepih knjig. Nikoli mi jih ni bilo zadosti.
K branju me je gnala radovednost, vse bi bil rad vedel, a na
Robinzona nikoli nisem pozabil. Povezoval me je z najlepšimi
spomini na otroška leta. In še danes mi je toplo pri srcu,
kadar mi zaide v roke.« (O knjigi Daniel Defoe: Robinson
Crusoe; odlomek iz: Bevk, France: Moje prvo srečanje s
knjigo, Galeb: mladinska revija. Leto 13, št. 2 (1966–
67), str. 32–33)

Pod gladino časa
Goriška knjižnica v letu 2017
Izdala: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Besedila: Magda Vremec Ragusi, Irena Škvarč
Fotografije: arhiv Goriške knjižnice, Rok Bezeljak
Ilustracije: Kristina Hoffmann
Bibliografija Andreine Jejčič: Vanja Šuligoj
Oblikovanje: GAF lab, Rok Bezeljak
Lektoriranje: Irena Troha Jejčič
Tisk: IZI print d. o. o.
Število izvodov: 300 izvodov
Zbirka: Publikacije Goriške knjižnice; 28
Nova Gorica, maj 2018

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 4
5000 Nova Gorica
T. 05 / 330 91 00
E. goriska.knjiznica@gkfb.si
W. www.gkfb.si
F. www.facebook.com/Goriska.Knjiznica
P. www.pinterest.com/gkfbng/

VIRI:
Letna poročila 2017
Spletna stran, Facebook, Pinterest in YouTube Goriške knjižnice
Spletne strani in portali: Kamra, Dobreknjige.si, MONG, MMC,
Goriška – TIC Nova Gorica, Goriški portal
Košir, Manca (2017). Intervju z Manco Košir: Dobre knjige nas
berejo. Knjižnica, 61(4), str. 9–21.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
027.022(497.4Nova Gorica)”2017”
GORIŠKA knjižnica Franceta Bevka (Nova Gorica)
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