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Kaj nam pomeni največ ...
Knjižničarji pospravljamo, urejamo, iščemo, vnašamo, popravljamo, izobražujemo, ozaveščamo, odkrivamo. Nič pa nam ne pomeni več kot iskreno zadovoljstvo in hvaležnost bralca, kateremu smo našli to, kar je iskal.

Franka Koren



Drobni veseli trenutki ....

Jutro. Ura odbije sedem. Vrata Goriške knjižnice Franceta 

Bevka se odprejo. In ostanejo odprta dvanajst ur. Vsak dan 

so pred nami nove pustolovščine. Nova odkritja. Očarljivi 

ljudje. Rezervacije. Velika škatla darovanih knjig. Nastop 

otrok ob zaključku bralne značke. Pravljična ura. Dih 

jemajoča razstava umetnika. Založena knjiga, ki se čudežno 

pojavi. Vrečka čokoladnih bombonov v zahvalo. Nasmeh 

uporabnika. Šepetanje fantov pri računalnikih: ”Tiho, 

knjižničarka gre.” Trenutek ponosa, ko brez naslova in avtorja 

najdeš pravo knjigo. Pomoč sodelavcev in zavedanje, da lahko 

le drug z drugim ustvarjamo to čudovito zgodbo. Večer. Ura 

odbije devetnajst. Vrata Goriške knjižnice Franceta Bevka 

se zaprejo.
Ne, naši delovni dnevi niso tako idealni, kot je zapisano 

zgoraj. Seveda se nam dogajajo tudi manj lepe stvari, pa jih 

v tem zapisu ne boste našli. Želim nam, da jih pustimo za 

zaprtimi vrati knjižnice, naslednji 

dan pa začnemo z optimizmom in 

dobro voljo. Vsi ti drobni, veseli 

trenutki nam vsakodnevno in nevede 

puščajo nepozabne spomine. Naj jih 

bo čim več. Manja Pergar 
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Obiskala sem že res veliko knjižnic v Sloveniji in v tujini. 
Veliko je lepih, zanimivih, modernih … Pa vendar, ko se vračam v Goriško knjižnico, si vedno znova priznam, da je ta zagotovo ena najlepših. Kljub kamnu, v katerega je večinoma odeta, izžareva toplino. Ta toplina prihaja od ljudi.

Irena Škvarč

Povezujemo 
zgodbe

»Za nami je eno uspešno leto« – ja, lahko bi tako rekli. Vendar 
smo tako rekli že lani in predlani ... Vsako leto si zastavimo zelo 
širokopotezen načrt dela in vedno ga skušamo do potankosti 
izpolniti. In potem ga še sproti dopolnjujemo. Tako smo tudi v letu 
2016 dodali nekaj novih oziroma razširili že uveljavljene dejavnosti. 
Vse naše delovanje pa je namenjeno uporabnikom, obiskovalcem. 
Vsaka novost mora biti v njihovem interesu. 

Praznovali smo dve desetletnici – 10 let projekta Primorci beremo in 10. Goriške 
dneve knjige. S primorskimi knjižnicami že 10 let sodelujemo v skupnem 
projektu Primorci beremo, ki podpira branje slovenskega leposlovja in je zavoljo 
tega edinstven v slovenskem prostoru. V tem času smo pritegnili k branju 8.075 
bralcev, ki so skupaj prebrali kar 61.465 knjig slovenskih ustvarjalcev. Samo 
zaradi tega projekta bralci v primorskih knjižnicah preberejo letno več kot 6.000 
knjig slovenskih piscev. 

V sodelovanju z založbo Educa Izobraževanje smo 10 let pripravljali Goriške dneve 
knjige. Odvijali so se v tednu okrog 23. aprila, svetovnega dneva knjige. V zadnjih 
letih smo jim na predvečer tega praznika dodali še Noč knjige. K sodelovanju 
smo pritegnili tudi druge ustanove, organizacije in društva. Ob desetletnici pa 
smo sodelovanje z založbo Educa Izobraževanje v smislu soorganizacije zaključili 
in pot nadaljujemo sami.

Praznovali smo tudi 50-letnico potujoče knjižnice in ob tem prazniku izdali 
zbornik 50 let s knjigo do vas: Potujoča knjižnica Goriške knjižnice 1966–2016.

NAGOVOR DIREKTORICE

Uporabnike redno obveščamo o dogajanju v knjižnici na naši 
spletni strani, facebook profilu in v tiskanem materialu, konec 
leta 2015 pa smo jim ponudili vpogled v naše delo v letnem 
poročilu v posebni publikaciji: z naslovom V objemu besed: 
Goriška knjižnica v letu 2015. 

Dejavnosti pogosto strnemo v različne projekte, s katerimi 
želimo knjižnico približati širšemu krogu uporabnikov, pri tem 
pa veliko pozornosti namenjamo mladim. Poleg utečenih 
številnih manjših projektov ter večjih, kot npr. Rastem z e-viri 
in Bralnice pod slamnikom, smo leta 2016 začeli z novim 
projektom Knjižne POPslastice. Njegov cilj je najstnikom 
s pomočjo zanimivih gostov približati bralno kulturo in jih 
spodbuditi k branju in kritičnemu razmišljanju. V letu 2016 
so bili promotorji branja: Lado Bizovičar, Dejan Zavec in Arne 
Hodalič.

S prepoznavanjem potreb lokalnega okolja se porajajo tudi 
ideje za različne projekte, ki smo jih pripravili sami ali v 
sodelovanju z drugimi ustanovami. Ob sedemdeseti obletnici 
začetka gradnje Nove Gorice smo pripravili projekt Zgradili 
smo mesto, da bi zbrali spomine na prvih 70 let Nove Gorice. 
Pri tem smo se povezale tri novogoriške ustanove: Goriška 
knjižnica, Goriški muzej in Pokrajinski arhiv v Novi Gorici. Odziv 
nas je zelo razveselil, saj smo tako pridobili številne zanimive 
zgodbe, ki jih lahko prebiramo na spletnem portalu Kamra.

Poleg navedenega smo organizirali številne prireditve za 
različne skupine naših uporabnikov. Največji obisk smo 
zabeležili v okviru projektov 10. Goriški dnevi knjige, Noč knjige 
2016, Gregorčičevi dnevi ter Bevkovi dnevi, pri prireditvah v 
okviru dneva splošnih knjižnic 2016 in pri izvajanju projekta 
Knjižne POPslastice. 

Intenzivnemu delovanju na področju območnosti smo dodali 
še obmejnost in tako razširili področje našega dela na celotno 
Severno Primorsko in del ozemlja v Italiji, kjer živijo Slovenci.

Julija 2016 smo program izposoje COBISS2 posodobili s 
programsko opremo COBISS3/Izposoja. Priprave na prehod 
so potekale več kot pol leta, saj je bilo treba pripraviti opremo, 

Knjižnica v številkah:

•  43 zaposlenih,

•  3.224 ur odprtosti v letu 2016,

•  naša zbirka je konec leta 2016 obsegala 

530.528 enot gradiva,

•  821.252 izposojenih enot gradiva,

•  599.195 obiskovalcev centralne knjižnice,

•  1.218.498 vpogledov v besedila iz e-virov 

ter klikov na spletno in facebook stran 

Goriške knjižnice,

•  1.357 izposojenih e-knjig na Biblosu,

•  15.787 novih enot gradiva,

•  11.803 odpisanih enot gradiva, 

•  na ogled in predstavitev knjižnice smo 

popeljali 48 skupin ali 1075 oseb,

•  224.846 bralcev je uporabljalo storitve 

naše knjižnice, 

•  968 enot gradiva, izposojenega z 

medknjižnično izposojo,

•  1.716 novo vpisanih članov,

•  119.515 transakcij v servisu Moja knjižnica,

•  692.631 transakcij na knjigomatih.
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uskladiti nastavitve, izobraziti strokovne delavce. Ob koncu leta 
nam je prav COBISS3 povzročal težave pri pripravljanju nekaterih 
statističnih podatkov, kot npr. število aktivnih članov.

Podatki kažejo, da je bilo v letu 2016 kar 24 % občanov občin 
ustanoviteljic tudi članov knjižnice. Povprečen član si je lani 
izposodil približno 51 enot gradiva, knjižnico pa zaradi izposoje na 
dom obiskal 14-krat.

Knjižnično zbirko redno in skrbno urejamo in dopolnjujemo. Našim 
uporabnikom ponujamo že več kot pol milijona enot gradiva, 
vendar pa že dalj časa opažamo, da se sredstva za nakup gradiva 
konstantno nižajo, zato je tudi nakup vsako leto nižji. Za urejeno 
zbirko je zelo pomemben tudi odpis gradiva, ki ga je treba skrbno 
načrtovati in dosledno izvajati. Velikokrat nas sprašujejo, kam 
romajo odpisane knjige. Knjige, ki niso uničene, vedno najprej 
ponudimo drugim knjižnicam, potem drugim ustanovam, v 
knjižnici prodajamo odpisane knjige … V šolah, vrtcih, domovih 
za ostarele so vedno veseli teh knjig. In nam je veliko lažje, saj 
vemo, da se zgodba knjige z odpisom ne zaključi.

V koraku s časom našim uporabnikom ponujamo vedno več 
podatkovnih baz, portalov in drugih internetnih dejavnosti, ki niso 
pogojeni z obiskom knjižnice. Ta »virtualni obisk« postaja vedno 
bolj aktualen in vsebuje obisk naše spletne strani in facebook 
profila, portalov, ki smo jih ustvarili sami ali v sodelovanju z drugimi, 
zakupljenih podatkovnih zbirk, e-knjižnice Biblos … Raba e-virov 
strmo narašča in se je v preteklem letu skoraj podvojila. Preko 
Biblosa smo ponudili skoraj 1.000 slovenskih e-knjig in zabeležili 
kar 62 % več izposoj kot leto poprej.

Lahko se pohvalimo s kar polmilijonskim obiskom knjižnice, za kar 
so zaslužni ne samo bogata knjižnična zbirka, ampak tudi številni 
dogodki in prireditve, pa tudi več kot prijeten prostor.

Knjižnična stavba, ki še vedno velja za eno najlepših v Sloveniji, 
počasi koraka k polnoletnosti in to se odraža tudi v njeni opremi. 
Vedno pogostejša so popravila in menjave. V lanskem letu smo 
prenovili izposojevalni prostor z novim izposojevalnim pultom. 
Dodali smo tudi dva RFID-knjigomata za izposojo in skupaj z 
dvema že obstoječima RFID-knjigomatoma za vračanje nudijo 
uporabnikom samostojno izposojo ter vračanje gradiva. Uporaba 

knjigomatov postopoma narašča, podatki kažejo, da se je uporaba 
v letu 2016 podvojila v primerjavi z letom poprej.

Aktivno sodelujemo z občinami in krajevnimi skupnostmi v želji, 
da izboljšamo prostorske pogoje v naših krajevnih knjižnicah. V 
Solkanu nam je tako uspelo pridobiti dodaten prostor, v Kanalu 
pripravljajo nove prostore in internetno povezavo za računalniško 
izposojo, v Šempetru pa načrtujejo novo krajevno knjižnico. 

Delo knjižnice je širše prepoznano in naši projekti odmevajo tudi 
v drugih knjižnicah. V letu 2016 smo jih večkrat predstavili v 
Sloveniji in tujini (Hrvaška) kot primere dobre prakse.  

V sodelovanju s Knjižnico Koper smo v okviru projekta 
Dobreknjige.si organizirali ciklus strokovnih izobraževanj za 
slovenske splošne knjižničarje »Vrednotenje književnosti v 
knjižničarstvu in razvoj bralne kulture« ter za uspešno organizacijo 
in izvedbo izobraževanj prejeli nagrado Združenja splošnih knjižnic. 

Na 32. Slovenskem knjižnem sejmu je komisija v kategoriji 
e-knjige oziroma elektronski mediji, povezani z založništvom in 
knjigo, podelila priznanje za leto 2016 internetnemu portalu 
Dobreknjige.si, ki je nastal v sodelovanju naše knjižnice s 
Knjižnico Koper.

Goriška knjižnica je bila v letu 2016 tudi gostiteljica osrednje 
prireditve ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic. Posvet za 
knjižničarje na temo Rastemo z e-viri je v dvorani naše knjižnice 
potekal 21. novembra 2016. Tudi ob tej priložnosti smo pripravili 
zanimiv in pester program s poudarkom na lokalnih ustvarjalcih. 
Prireditve se je udeležil tudi minister za kulturo g. Tone Peršak.

Za dobro opravljenim delom vedno stoji dobra ekipa. Prav 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 in predanost svojemu delu. Ob 
polni odprtosti knjižnice ter ob številnih zadolžitvah je težko najti 
energijo za nove ideje − vendar jo še vedno zmoremo.

Hvala.

Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice

Knjigam, ki so nastale iz ljubezni, pa očitno 

tudi smrt ne more do živega.
Najbolj nenavaden dogodek leta 2016 je zame bil, ko se je 

nekega lepega jutra v maju na moji službeni mizi pojavila 

pesniška zbirka, v kateri so bile natisnjene neobjavljene 

pesmi mojega pokojnega očeta, podpisane z drugim imenom. 

Pesniška zbirka, ki jo je kot mlad fant pred več kot 60-

imi leti podaril svoji takratni izbranki, je imela svojo 

nepredvidljivo pot. Eden od izvodov v tipkopisu se je od 

otroštva naprej pretakal po mojih žilah in bil moj stalni 

sopotnik, drugi izvod pa je očitno tudi imel svoje življenje, 

katerega drobec se je razgrnil predme tistega majskega jutra.

Ko so knjige enkrat napisane, zaživijo čisto svoje, od avtorja 

neodvisno življenje. V klepetu z urednikom objavljene 

zbirke sva polovila samo nekaj vidnih drobcev iz življenja 

obeh tipkopisov. Vendar pa so knjige mnogo več od tega, 

kar lahko vidimo- njihova duhovna vsebina je kot seme, ki 

pade v bralca, da v njem odmre ali 
pa vzklije in zacveti v čisto nove 
svetove. Če seme ene knjige pade 
na rodovitna duhovna tla, iz njega 
zrasejo druge knjige. 
Knjigam, ki so nastale iz ljubezni, pa 

očitno tudi smrt ne more do živega.
Magda Vremec Ragusi
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november
Gostili smo osrednjo prireditev ob 

dnevu slovenskih splošnih knjižnic.

november
Nagrada Združenja splošnih knjižnic za 
uspešno organizacijo in izvedbo ciklusa 

izobraževalnih srečanj »Vrednotenje 
književnosti v knjižničarstvu in razvoj 

bralne kulture« v okviru projekta 
Dobreknjige.si

april
Jubilejni 10. Goriški dnevi knjige

april–november 
Jubilejni 10. Primorci beremo

Po čem se bomo spominjali 
leta 2016 
GLAVNI DOGODKI

oktoberPosneli smo videospot o projektu Rastem z e-viri.

maj
50-letnica Potujoče knjižnice

november
Priznanje Slovenskega knjižnega sejma v kategoriji e-knjige za portal Dobreknjige.si, ki je nastal v sodelovanju s Knjižnico Koper.

julij
Prehod s programske opreme 

Cobiss 2 na Cobiss 3

septemberNov izposojevalni pult in dva nova knjigomata

september
Nov izposojevalni pult in 

nova knjigomata
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Kaj nas zaznamuje kot 
knjižnico

vseh knjižnic Goriškega območja dostop do skupno osmih 
podatkovnih baz. V Goriški knjižnici naročamo in urejamo 
podatkovne zbirke, promoviramo svojo ponudbo, predvsem 

Pomembna naloga osrednje območne knjižnice je 
SODELOVANJE z drugimi knjižnicami na območju in 

 

”Em, ma ta ... 
območnost, ane ...?” 

(Poleg pa še zbegan pogled ali 
nekoliko priprte oči in rahlo 
zmajevanje z glavo.) En od možnih 

in predvsem krajših načinov, kako 
odgovoriti na to vprašanje, je tudi 
tale poskus “akrostiha” ... (malo za 
šalo, v glavnem pa kar zares): 

O marička! 
Barvitost, 
Maraton, 
Obveščanje, 
Člen, 
Nahajališče, 
Obzorje, 
Smer, 
Trajnost, 
= OBMOČNOST.

                              Polonca Kavčič

OBMOČNOST IN OBMEJNOST
Goriška knjižnica ni samo splošno-izobraževalna ustanova, ampak ima še dve 
pomembni vlogi. Je: 

• osrednja območna knjižnica: Zakon o knjižničarstvu in Pravilnik o osrednjih 
območnih knjižnicah nam nalagata izvajanje štirih posebnih nalog na Goriškem 
knjižničnem območju;

• obmejna knjižnica: ker smo knjižnica na obmejnem območju, moramo 
zagotavljati dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu ter 
pomagati pri razvoju knjižnic slovenske manjšine v Italiji.

OBMOČNOST

Naloga osrednje območne knjižnice je tudi KOORDINACIJA 
ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA 
GRADIVA. V sodelovanju z idrijsko, ajdovsko in tolminsko 
knjižnico smo v letu 2016 s sredstvi območnosti digitalizirali 
pet pomembnih domoznanskih glasil.

Območnost v številkah

•  Goriško območje zajema 118.064

prebivalcev (podatek je iz 1. 1. 2016).

•  Smo 1 od 10-ih osrednjih območnih 

knjižnic v Sloveniji. 

•  Kot osrednja območna knjižnica 

sodelujemo s Knjižnico Cirila Kosmača 

Tolmin, Lavričevo knjižnico Ajdovščina 

ter Mestno knjižnico in čitalnico Idrija.

Sedež osrednje območne knjižnice

Območje osrednje območne knjižnice

Območje osrednje knjižnice

POMURSKO OBMOČJE
Pokrajinska in študijska knjižnica  

Murska Sobota

SPODNJEPODRAVSKO OBMOČJE
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

GORENJSKO OBMOČJE
Mestna knjižnica Kranj

KOROŠKO OBMOČJE
Koroška osrednja knjižnica  

dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem

ŠTAJERSKO OBMOČJE
Mariborska knjižnica

CELJSKO OBMOČJE
Osrednja knjižnica Celje

GORIŠKO OBMOČJE
Goriška knjižnica  

Franceta Bevka  
Nova Gorica

OBALNO-KRAŠKO OBMOČJE
Osrednja knjižnica Srečka Viharja Koper

DOLENJSKO OBMOČJE
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

OSREDNJESLOVENSKO OBMOČJE
Mestna knjižnica Ljubljana

Projekt'Prostorska analiza knjižnične mreže Slovenije'. 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic 

 

Vir podatkov: NUK, vir podlog: GURS, tehnična podpora: UIRS

Smo ena od desetih osrednjih območnih knjižnic v Sloveniji. Pri izvajanju štirih 
posebnih nalog se povezujemo s tremi knjižnicami na Goriškem območju: Knjižnico 
Cirila Kosmača Tolmin, Lavričevo knjižnico Ajdovščina ter Mestno knjižnico in 
čitalnico Idrija. Naše naloge so: zagotavljanje zahtevnejšega izbora gradiva 
in informacij, nudenje strokovne pomoči drugim knjižnicam v regiji, zbiranje in 
hranjenje domoznanskega gradiva ter usmerjanje izločenega gradiva z našega 
območja. Kako smo svoje naloge izpolnjevali v letu 2016? 

ZAHTEVNEJŠI IZBOR GRADIVA IN INFORMACIJ smo našim bralcem zagotovili s 
ponudbo kakovostnih podatkovnih baz. Uporabniki splošnih knjižnic že kar nekaj 
časa ne posegajo več zgolj po knjigah, ampak vse večkrat iščejo informacije po 
svetovnem spletu. Zato smo se odločili, da obogatimo našo ponudbo e-virov. Z 
nabavo nove podatkovne baze Pressreader sedaj ponujamo članom.   

pa izobražujemo uporabnike na tem področju prek projekta 
Rastem z e-viri. Učinkovitost delavnic preverjamo z 
zbiranjem, obdelovanjem in posredovanjem statističnih 
podatkov o uporabi e-virov.   

STROKOVNA POMOČ tem knjižnicam. S knjižnicami 
Goriškega območja se redno dogovarjamo o uporabi 
podatkovnih baz, o stanju medknjižnične izposoje, na 
predloge knjižnic organiziramo izobraževanja in skupaj 
pripravljamo predloge za digitalizacijo gradiva. Obsežno 
področje našega dela v okviru izvajanja območnih nalog je 
sodelovanje v skupnih projektih na lokalnem (Goriško 

območje) in nacionalnem nivoju (sodelovanje z drugimi 
slovenskimi knjižničnimi območji). V sodelovanju s 
Knjižnico Koper smo nosilci projekta Dobreknjige.si, v 
naši knjižnici je območno uredništvo portala Kamra.si, smo 
tudi souredniki portala Primorci.si.      

Ker mora biti knjižnična zbirka urejena, je treba vsako leto 
nekaj gradiva tudi odpisati. V skladu s strokovnimi navodili in 
priporočili Narodne in univerzitetne knjižnice USMERJAMO 
IZLOČENO GRADIVO s svojega območja. Po potrebi nudimo 
pomoč pri izločanju gradiva knjižnicam na območju.      
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OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER – 

BIBLIOTECA CENTRALE SREČKO VILHAR CAPODISTRIA

Trg Brolo 1, 6000 Koper
+386 5 66 32 611knjiznicakp@kp.sik.siwww.kp.sik.siPOSTAJALIŠČE Devin

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je osrednja 

splošna knjižnica Mestne občine Koper ter občine 

Ankaran in osrednja območna knjižnica Obalno-kraškega 

knjižničnega območja. Ustanovljena je bila leta 1951 in 

je še danes največja javna knjižnica v slovenski Istri. 

Sedež ima v palači Brutti na Trgu Brolo 1 v Kopru, kjer 

delujejo Oddelek za odrasle, Domoznanski oddelek, 

Služba za izvajanje območnih nalog ter Oddelek za 

nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva. Na različnih 

lokacijah mestnega jedra opravljajo knjižnično 

dejavnost še Oddelek za mlade bralce, Oddelek za 

italijaniko in Potujoča knjižnica, v koprskem primestju 

pa enoti Markovec in Semedela. Njeno poslanstvo je 

kontinuirano zagotavljanje dostopa do vseh vrst 

zapisanega znanja in ustvarjanja najširšemu krogu 

uporabnikov, s kakovostnimi storitvami in dopo- 

lnjujočimi dejavnostmi prispevati k intelektualnemu in 

duhovnemu razvoju okolja in izkazovanje spoštljivega 

odnosa do kulturne dediščine.

GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA NOVA GORICA

Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica

+386 5 33 09 100goriska.knjiznica@gkfb.si
www.gkfb.siPOSTAJALIŠČE Doberdob

POSTAJALIŠČE Špeter
Goriška knjižnica Franceta Bevka je osrednja splošna 

knjižnica in deluje na območju Mestne občine Nova 

Gorica ter občin Kanal ob Soči, Brda, Miren- 

Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko. S 

svojo dejavnostjo pokriva področje s 60.000 prebivalci 

in nudi več kot 500.000 enot gradiva. Je tudi osrednja 

območna knjižnica Goriškega knjižničnega območja. V 

štirih etažah gosti večnamensko dvorano, oddelek za 

cicibane, mladinski, strokovni in časopisni oddelek, 

oddelek za leposlovje, jezikoslovje, umetnost in šport, 

avdio in video zbirko, domoznanski oddelek, posebne 

zbirke, Bevkovo spominsko sobo in upravni del. Poleg 

centralne enote v Novi Gorici deluje še 7 krajevnih 

knjižnic in potujoča knjižnica. Knjižnica obiskovalcem 

nudi klasične storitve in številne druge dejavnosti: 

izobraževanja in predavanja, razstavno dejavnost, 

predstavitve knjig in avtorjev, predstave in delavnice za 

otroke ter odrasle, ure pravljic in bralne krožke.

NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA
Ul. sv. Frančiška 20, 34133 Trst

+39 040 635 629trst@knjiznica.itwww.knjiznica.it
Oddelek za mlade bralceUl. F. Filzi 14, 34132 Trst

+39 040 98 96 153mladinskioddelek@knjiznica.it

Odsek za zgodovino in etnografijo
Ul. Montecchi 6, 34137 Trst

+39 040 98 96 152odsek@knjiznica.it
KNJIŽNICA DAMIR FEIGELKorzo Verdi 51, 34170 Gorica

+39 0481 531 733gorica@knjiznica.it
NŠK je osrednja knjižnica Slovencev v Italiji, je splošnega 

značaja in ima tudi nalogo zbiranja, popisovanja in 

hranjenja gradiva o Slovencih v Italiji. Dejavnost izvaja na 

treh oddelkih na Tržaškem in enem na Goriškem ter nudi 

več kot 220.000 enot gradiva. Poleg redne dejavnosti 

pripravlja še Bibliografijo slovenskega tiska v Italiji, CIP 

zapise za publikacije, ki izidejo v Italiji, prireja vodene 

obiske, ure pravljic, razstave, predavanja in predstavitve 

knjig in skrbi za bralni krožek v sodelovanju s KRUT-om ter 

za širše zasnovano mladinsko dejavnost v Oddelku za 

mlade bralce (npr. razstave mladinskih ilustratorjev, likovne 

delavnice, srečanja z mladinskimi literarnimi ustvarjalci). 

Sodeluje z obmejnimi in lokalnimi knjižnicami ter pri 

različnih projektih tudi s slovenskimi ustanovami v Italiji. 

Odsek za zgodovino in etnografijo (OZE) izvaja arhivsko in 

znanstveno-raziskovalno delo. Kot partner sodeluje pri 

mednarodnih raziskovalnih in aplikativnih projektih.

OSTALE SPLOŠNE KNJIŽNICE 
S SLOVENSKIM GRADIVOM V ITALIJI:

SLOVENSKA KNJIŽNICA SALVATORE VENOSI 

 Trg Latteria 1, 33010 Ukve 
KNJIŽNICA KULTURNEGA DRUŠTVA IVAN TRINKO

 Ul. Ivan Trinko 8, 34043 Čedad
OBČINSKA KNJIŽNICA ŠTEVERJAN 

 Križišče 34, 34070 Števerjan
OBČINSKA KNJIŽNICA SOVODNJE OB SOČI 

 Prvomajska ulica 42, 34070 Sovodnje ob Soči

OBČINSKA KNJIŽNICA DOBERDOB 

 Trg sv. Martina 4, 34070 Doberdob 

OBČINSKA KNJIŽNICA SANDRO PERTINI 

 Androna Palmada 1, 34077 Ronke 

OBČINSKA KNJIŽNICA NADE PERTOT 

 Nabrežina 102, 34011 Nabrežina 

OBČINSKA KNJIŽNICA ZGONIK
 Salež 66, 34010 Zgonik 

KNJIŽNICA PINKO TOMAŽIČ IN TOVARIŠI 

 Ul. Ricreatorio 1/1, 34151 Opčine 

OBČINSKA KNJIŽNICA MILJE 
 Piazza della Repubblica 4, 34015 Milje 

OSTALE OBMEJNE SPLOŠNE KNJIŽNICE V SLOVENIJI:

KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN

 Tumov drevored 6, 5220 Tolmin (Knjižnica  

 Bovec in Knjižnica Kobarid)
KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA

 Ulica Mirka Pirca 1, 6210 Sežana  (Knjižnica 

 Divača, Knjižnica Komen in Knjižnica Kozina)

ZDRUŽENI VAM PONUDIMO VEČ SLOVENSKA OBMEJNA 
KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

V ITALIJI IN SLOVENIJI

Obiščite nas, veseli vas bomo!

SLOVENSKA OBMEJNA 
KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 
V ITALIJI IN SLOVENIJI

slovenske knjižnicebibliobusi
e-viriskupne storitve in projekti

Legenda
NŠK – NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA v Trstu

NŠK – KNJIŽNICA DAMIRJA FEIGLA v GoriciOSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER 
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA NOVA GORICA

OSTALE OBMEJNE SPLOŠNE KNJIŽNICE V SLOVENIJI
OSTALE SPLOŠNE KNJIŽNICE S SLOVENSKIM GRADIVOM V ITALIJI
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BRALNICE POD SLAMNIKOM 
– sodelujeta Goriška knjižnica in Knjižnica Damirja Feigla
Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom, projekt 
založbe MIŠ, je namenjen promoviranju branja, predvsem v 
prostem času, literaturo pa skuša povezati s strpnostjo in 
medgeneracijskim povezovanjem.

PRAVLJIČNE USTVARJALNICE 
LegoZgodbe 
– sodelujeta Knjižnica Koper in NŠK Trst
Je inovativna metoda razvijanja veščin govora, pisanja in 
branja slovenskih besedil. Ustvarjalnico izvajamo s pomočjo 
LegoStoryStarter, izdelka programa LEGO Education. Otroci z 
uporabo lego kock svoje ideje oblikujejo v zgodbe ter jih nato 
preko tabličnega računalnika pretvarjajo v knjigo, strip ali 
časopisni članek.

RASTEM S KNJIGO
– projekt JAK-a v vseh slovenskih splošnih knjižnicah
V okviru projekta Rastem s knjigo knjižnice obiščejo in 
spoznajo učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol. Ob koncu 
ogleda prejmejo knjižni dar, knjigo kakovostnega in izvirnega 
leposlovja slovenskih avtorjev.

  
  

E-VIRI
PRIMORSKE SLOVENSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE 

GRADIMO IN NABAVLJAMO KVALITETNE E-VIRE – 

za brezplačen, zanesljiv in hiter dostop do relevantnih 

informacij.

E-VIRI, obarvani zeleno, so v prostem dostopu.
To pomeni, da lahko do njih dostopate kjerkoli in 
kadarkoli preko računalnika, pametnega telefona 
ali tablice.

E-KATALOGI IN KNJIŽNA PRIPOROČILA

COBISS − navigacija po policah slovenskih knjižnic
www.cobiss.si

Dobreknjige.si  − lščete dobro knjigo? Poglejte, kaj 
predlagajo slovenski knjižničarji. 
www.dobreknjige.si

Album Slovenije

Kaj nas 
povezuje

SISTEM ENE ČLANARINE 
– projekt Knjižnice Koper in NŠK 
Sistem omogoča članom NŠK brezplačno uporabo 
vseh storitev Knjižnice Koper, članom Knjižnice 
Koper pa brezplačno uporabo vseh storitev NŠK. 

SLOVENSKA BIBLIOBUSA V ITALIJI
– sodelujeta Goriška knjižnica in Knjižnica Koper 
Potujoči knjižnici novogoriške in koprske knjižnice redno 
obiskujeta Slovence v Italiji. Goriški bibliobus obišče vsak 
mesec Doberdob in Špeter, koprska potujoča knjižnica pa se 
mesečno ustavi v Devinu.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 
– sodelujejo Goriška knjižnica, Knjižnica Koper in NŠK
Brezplačna medknjižnična izposoja med Knjižnico Damirja 
Feigla in Goriško knjižnico ter med NŠK Trst in Knjižnico Koper.

PRIMORCI BEREMO
– skupni projekt devetih primorskih splošnih knjižnic
je najširše zasnovana slovenska bralna akcija, ki že več kot 
desetletje uspešno nagovarja k branju sodobnih slovenskih 
avtorjev.  Združuje kar 9 primorskih splošnih knjižnic na 
obeh straneh meje.

KNJIŽNE POPSLASTICE 
– sodelujeta Goriška knjižnica in Knjižnica Damirja Feigla
Knjižne POPslastice za mladostnike ob srečanju z 
zanimivimi znanimi osebnostmi na zabaven način vabijo k 
branju.
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E-DOMOZNANSTVO IN SPOMINI

Primorci.si – biografski leksikon znanih Primork in 
Primorcev 
www.primorci.si

Kamra – lokalna zgodovina v zgodbah
www.kamra.si

Album Slovenije − osebni spomini v fotografijah
www.kamra.si

dLib − kulturni zakladi Slovenije, združeni in dosegljivi na 
vsakem koraku
www.dlib.si

E-VIRI, obarvani oranžno, so dostopni na daljavo.
To pomeni, da lahko do njih dostopate kjerkoli in kadarkoli 
preko računalnika, pametnega telefona ali tablice. 
Potrebujete le veljavno člansko številko in COBISS/OPAC 
geslo ali posebno geslo. Dostop s spletnih strani označenih 
knjižnic.

E-KNJIGE
Biblos − izposoja e-knjig v slovenščini 
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 

EBSCOhost eBook Public Library Collection − izposoja 
e-knjig v angleščini 
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo.

MLOL − izposoja e-knjig v italijanščini
Potrebujete uporabniško ime in geslo, pridobite ju v knjižnici.

E-RAZISKOVALEC
SSKJ − Slovar slovenskega knjižnega jezika
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 
 

Encyclopedia Britannica − dobro izhodišče za raziskovanje 
v angleškem jeziku
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 
 

Pressreader − 5.500 naslovov svežega časopisja v 60 jezikih
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 
 

EbscoHost – dopolnite vaše seminarsko/diplomsko delo s 
tujimi strokovnimi članki 
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 
 

E-SPECIALIST

FinD-INFO – finance, davki, računovodstvo
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 

IUS-INFO – vse v zvezi s pravom
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 

GVIN – celovit vpogled v podjetja na slovenskem trgu
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo.

E-VIRI, obarvani rdeče, so dostopni samo iz knjižnice.
Kar pomeni, da so dostopni izključno iz označenih 
računalnikov z dostopom.

SeJa  – finance, računovodstvo, davki in kadri v javnem sektorju. 
Dostop iz prostorov Goriške knjižnice Franceta Bevka in 
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin.     
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OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER – 

BIBLIOTECA CENTRALE SREČKO VILHAR CAPODISTRIA

Trg Brolo 1, 6000 Koper

+386 5 66 32 611

knjiznicakp@kp.sik.si

www.kp.sik.si

POSTAJALIŠČE Devin

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je osrednja 

splošna knjižnica Mestne občine Koper ter občine 

Ankaran in osrednja območna knjižnica Obalno-kraškega 

knjižničnega območja. Ustanovljena je bila leta 1951 in 

je še danes največja javna knjižnica v slovenski Istri. 

Sedež ima v palači Brutti na Trgu Brolo 1 v Kopru, kjer 

delujejo Oddelek za odrasle, Domoznanski oddelek, 

Služba za izvajanje območnih nalog ter Oddelek za 

nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva. Na različnih 

lokacijah mestnega jedra opravljajo knjižnično 

dejavnost še Oddelek za mlade bralce, Oddelek za 

italijaniko in Potujoča knjižnica, v koprskem primestju 

pa enoti Markovec in Semedela. Njeno poslanstvo je 

kontinuirano zagotavljanje dostopa do vseh vrst 

zapisanega znanja in ustvarjanja najširšemu krogu 

uporabnikov, s kakovostnimi storitvami in dopo- 

lnjujočimi dejavnostmi prispevati k intelektualnemu in 

duhovnemu razvoju okolja in izkazovanje spoštljivega 

odnosa do kulturne dediščine.

GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA NOVA GORICA

Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica

+386 5 33 09 100

goriska.knjiznica@gkfb.si

www.gkfb.si

POSTAJALIŠČE Doberdob

POSTAJALIŠČE Špeter

Goriška knjižnica Franceta Bevka je osrednja splošna 

knjižnica in deluje na območju Mestne občine Nova 

Gorica ter občin Kanal ob Soči, Brda, Miren- 

Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko. S 

svojo dejavnostjo pokriva področje s 60.000 prebivalci 

in nudi več kot 500.000 enot gradiva. Je tudi osrednja 

območna knjižnica Goriškega knjižničnega območja. V 

štirih etažah gosti večnamensko dvorano, oddelek za 

cicibane, mladinski, strokovni in časopisni oddelek, 

oddelek za leposlovje, jezikoslovje, umetnost in šport, 

avdio in video zbirko, domoznanski oddelek, posebne 

zbirke, Bevkovo spominsko sobo in upravni del. Poleg 

centralne enote v Novi Gorici deluje še 7 krajevnih 

knjižnic in potujoča knjižnica. Knjižnica obiskovalcem 

nudi klasične storitve in številne druge dejavnosti: 

izobraževanja in predavanja, razstavno dejavnost, 

predstavitve knjig in avtorjev, predstave in delavnice za 

otroke ter odrasle, ure pravljic in bralne krožke.

NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA

Ul. sv. Frančiška 20, 34133 Trst

+39 040 635 629

trst@knjiznica.it

www.knjiznica.it

Oddelek za mlade bralce

Ul. F. Filzi 14, 34132 Trst

+39 040 98 96 153

mladinskioddelek@knjiznica.it

Odsek za zgodovino in etnografijo

Ul. Montecchi 6, 34137 Trst

+39 040 98 96 152

odsek@knjiznica.it

KNJIŽNICA DAMIR FEIGEL

Korzo Verdi 51, 34170 Gorica

+39 0481 531 733

gorica@knjiznica.it

NŠK je osrednja knjižnica Slovencev v Italiji, je splošnega 

značaja in ima tudi nalogo zbiranja, popisovanja in 

hranjenja gradiva o Slovencih v Italiji. Dejavnost izvaja na 

treh oddelkih na Tržaškem in enem na Goriškem ter nudi 

več kot 220.000 enot gradiva. Poleg redne dejavnosti 

pripravlja še Bibliografijo slovenskega tiska v Italiji, CIP 

zapise za publikacije, ki izidejo v Italiji, prireja vodene 

obiske, ure pravljic, razstave, predavanja in predstavitve 

knjig in skrbi za bralni krožek v sodelovanju s KRUT-om ter 

za širše zasnovano mladinsko dejavnost v Oddelku za 

mlade bralce (npr. razstave mladinskih ilustratorjev, likovne 

delavnice, srečanja z mladinskimi literarnimi ustvarjalci). 

Sodeluje z obmejnimi in lokalnimi knjižnicami ter pri 

različnih projektih tudi s slovenskimi ustanovami v Italiji. 

Odsek za zgodovino in etnografijo (OZE) izvaja arhivsko in 

znanstveno-raziskovalno delo. Kot partner sodeluje pri 

mednarodnih raziskovalnih in aplikativnih projektih.

OSTALE SPLOŠNE KNJIŽNICE 

S SLOVENSKIM GRADIVOM V ITALIJI:

SLOVENSKA KNJIŽNICA SALVATORE VENOSI 

 Trg Latteria 1, 33010 Ukve 

KNJIŽNICA KULTURNEGA DRUŠTVA IVAN TRINKO

 Ul. Ivan Trinko 8, 34043 Čedad

OBČINSKA KNJIŽNICA ŠTEVERJAN 

 Križišče 34, 34070 Števerjan

OBČINSKA KNJIŽNICA SOVODNJE OB SOČI 

 Prvomajska ulica 42, 34070 Sovodnje ob Soči

OBČINSKA KNJIŽNICA DOBERDOB 

 Trg sv. Martina 4, 34070 Doberdob 

OBČINSKA KNJIŽNICA SANDRO PERTINI 

 Androna Palmada 1, 34077 Ronke 

OBČINSKA KNJIŽNICA NADE PERTOT 

 Nabrežina 102, 34011 Nabrežina 

OBČINSKA KNJIŽNICA ZGONIK

 Salež 66, 34010 Zgonik 

KNJIŽNICA PINKO TOMAŽIČ IN TOVARIŠI 

 Ul. Ricreatorio 1/1, 34151 Opčine 

OBČINSKA KNJIŽNICA MILJE 

 Piazza della Repubblica 4, 34015 Milje 

OSTALE OBMEJNE SPLOŠNE KNJIŽNICE V SLOVENIJI:

KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN

 Tumov drevored 6, 5220 Tolmin (Knjižnica  

 Bovec in Knjižnica Kobarid)

KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA

 Ulica Mirka Pirca 1, 6210 Sežana  (Knjižnica 

 Divača, Knjižnica Komen in Knjižnica Kozina)

ZDRUŽENI VAM

PONUDIMO VEČ

SLOVENSKA OBMEJNA 

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

V ITALIJI IN SLOVENIJI

Obiščite nas, 

veseli vas bomo!

SLOVENSKA OBMEJNA 

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

V ITALIJI IN SLOVENIJI

slovenske knjižnice

bibliobusi

e-viri

skupne storitve in projekti

Legenda

NŠK – NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA v Trstu

NŠK – KNJIŽNICA DAMIRJA FEIGLA v Gorici

OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER 

GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA NOVA GORICA

OSTALE OBMEJNE SPLOŠNE KNJIŽNICE V SLOVENIJI

OSTALE SPLOŠNE KNJIŽNICE S SLOVENSKIM GRADIVOM V ITALIJI

PROSTO DOSTOPNI E-VIRI 
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ww.gkfb.si

www.knjiznica.it

Za hiter dostop do lokacije poskenirajte 

QR kodo z vašim pametnim telefonom.

Izvajalke razvoja slovenske 

knjižnične dejavnosti na obmejnem območju

Dejavnost podpira:

www.kp.sik.si
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BRALNICE POD SLAMNIKOM 
– sodelujeta Goriška knjižnica in Knjižnica Damirja Feigla
Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom, projekt 
založbe MIŠ, je namenjen promoviranju branja, predvsem v 
prostem času, literaturo pa skuša povezati s strpnostjo in 
medgeneracijskim povezovanjem.

PRAVLJIČNE USTVARJALNICE 
LegoZgodbe 
– sodelujeta Knjižnica Koper in NŠK Trst
Je inovativna metoda razvijanja veščin govora, pisanja in 
branja slovenskih besedil. Ustvarjalnico izvajamo s pomočjo 
LegoStoryStarter, izdelka programa LEGO Education. Otroci z 
uporabo lego kock svoje ideje oblikujejo v zgodbe ter jih nato 
preko tabličnega računalnika pretvarjajo v knjigo, strip ali 
časopisni članek.

RASTEM S KNJIGO
– projekt JAK-a v vseh slovenskih splošnih knjižnicah
V okviru projekta Rastem s knjigo knjižnice obiščejo in 
spoznajo učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol. Ob koncu 
ogleda prejmejo knjižni dar, knjigo kakovostnega in izvirnega 
leposlovja slovenskih avtorjev.

  
  

E-VIRI
PRIMORSKE SLOVENSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE 

GRADIMO IN NABAVLJAMO KVALITETNE E-VIRE – 

za brezplačen, zanesljiv in hiter dostop do relevantnih 

informacij.

E-VIRI, obarvani zeleno, so v prostem dostopu.
To pomeni, da lahko do njih dostopate kjerkoli in 
kadarkoli preko računalnika, pametnega telefona 
ali tablice.

E-KATALOGI IN KNJIŽNA PRIPOROČILA

COBISS − navigacija po policah slovenskih knjižnic
www.cobiss.si

Dobreknjige.si  − lščete dobro knjigo? Poglejte, kaj 
predlagajo slovenski knjižničarji. 
www.dobreknjige.si

Album Slovenije

Kaj nas 
povezuje

SISTEM ENE ČLANARINE 
– projekt Knjižnice Koper in NŠK 
Sistem omogoča članom NŠK brezplačno uporabo 
vseh storitev Knjižnice Koper, članom Knjižnice 
Koper pa brezplačno uporabo vseh storitev NŠK. 

SLOVENSKA BIBLIOBUSA V ITALIJI
– sodelujeta Goriška knjižnica in Knjižnica Koper 
Potujoči knjižnici novogoriške in koprske knjižnice redno 
obiskujeta Slovence v Italiji. Goriški bibliobus obišče vsak 
mesec Doberdob in Špeter, koprska potujoča knjižnica pa se 
mesečno ustavi v Devinu.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 
– sodelujejo Goriška knjižnica, Knjižnica Koper in NŠK
Brezplačna medknjižnična izposoja med Knjižnico Damirja 
Feigla in Goriško knjižnico ter med NŠK Trst in Knjižnico Koper.

PRIMORCI BEREMO
– skupni projekt devetih primorskih splošnih knjižnic
je najširše zasnovana slovenska bralna akcija, ki že več kot 
desetletje uspešno nagovarja k branju sodobnih slovenskih 
avtorjev.  Združuje kar 9 primorskih splošnih knjižnic na 
obeh straneh meje.

KNJIŽNE POPSLASTICE 
– sodelujeta Goriška knjižnica in Knjižnica Damirja Feigla
Knjižne POPslastice za mladostnike ob srečanju z 
zanimivimi znanimi osebnostmi na zabaven način vabijo k 
branju.
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E-DOMOZNANSTVO IN SPOMINI

Primorci.si – biografski leksikon znanih Primork in 
Primorcev 
www.primorci.si

Kamra – lokalna zgodovina v zgodbah
www.kamra.si

Album Slovenije − osebni spomini v fotografijah
www.kamra.si

dLib − kulturni zakladi Slovenije, združeni in dosegljivi na 
vsakem koraku
www.dlib.si

E-VIRI, obarvani oranžno, so dostopni na daljavo.
To pomeni, da lahko do njih dostopate kjerkoli in kadarkoli 
preko računalnika, pametnega telefona ali tablice. 
Potrebujete le veljavno člansko številko in COBISS/OPAC 
geslo ali posebno geslo. Dostop s spletnih strani označenih 
knjižnic.

E-KNJIGE
Biblos − izposoja e-knjig v slovenščini 
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 

EBSCOhost eBook Public Library Collection − izposoja 
e-knjig v angleščini 
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo.

MLOL − izposoja e-knjig v italijanščini
Potrebujete uporabniško ime in geslo, pridobite ju v knjižnici.

E-RAZISKOVALEC
SSKJ − Slovar slovenskega knjižnega jezika
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 
 

Encyclopedia Britannica − dobro izhodišče za raziskovanje 
v angleškem jeziku
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 
 

Pressreader − 5.500 naslovov svežega časopisja v 60 jezikih
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 
 

EbscoHost – dopolnite vaše seminarsko/diplomsko delo s 
tujimi strokovnimi članki 
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 
 

E-SPECIALIST

FinD-INFO – finance, davki, računovodstvo
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 

IUS-INFO – vse v zvezi s pravom
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 

GVIN – celovit vpogled v podjetja na slovenskem trgu
Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo.

E-VIRI, obarvani rdeče, so dostopni samo iz knjižnice.
Kar pomeni, da so dostopni izključno iz označenih 
računalnikov z dostopom.

SeJa  – finance, računovodstvo, davki in kadri v javnem sektorju. 
Dostop iz prostorov Goriške knjižnice Franceta Bevka in 
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin.     
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SLOVENSKA OBMEJNA 
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OBMEJNOST

V letu 2016 smo uporabnikom slovenskih knjižnic v 
zamejstvu namenili 722 enot gradiva, od tega 574 
monografskih in 148 serijskih publikacij. Ministrstvo za 
kulturo je financiralo nakup gradiva, ki ga je prejelo dvanajst 
knjižnic iz Goriške in Videmske pokrajine. Goriška knjižnica 
izpolnjuje naloge obmejne knjižnice tudi z zbiranjem 
gradiva, ki se kakorkoli nanaša na slovensko manjšino. 
To gradivo hranimo na domoznanskem oddelku. Vsako leto 
poskrbimo tudi za digitalizacijo gradiva, ki ga je slovenska 
skupnost izdala v Italiji, in se nato objavi na portalu dLib. 
Naša potujoča knjižnica vsak mesec obišče dve postajališči 
v slovenskem zamejstvu: 

V splošni knjižnici je 
vsak obiskovalec in vsako 
vprašanje dobrodošlo. 
Enako pomembno je najti slikanico 

za otroka ali članek za predsednika 

države. Naša knjižnica je prostor 

za druženje, raziskovanje in 

izobraževanje, je zatočišče za vse.
Irena Tul

Večstopenjsko šolo s slovenskim 
učnim jezikom v Doberdobu 
in Državni stopenjski zavod s 
slovensko-italijanskim dvo- 
jezičnim poukom v Špetru. 
Včlanjenih je približno 400 
bralcev, ki smo jim v letu 
2016 ponudili v izposojo 5 
bralnikov za branje e-knjig 
prek portala Biblos. Z 
veseljem se srečujemo 
tudi s kolegi iz drugih 
knjižnic, ki opravljajo 
slovensko obmejno knji- 
žnično dejavnost.

Obmejnost v številkah

•  Namenili smo 722 enot gradiva za 12 

knjižnic iz Goriške in Videmske pokrajine. 

•  Bibliobus obišče 2 postajališči v Italiji z 

več kot 400 bralci.

•  Povezujemo se s sedmimi projekti.

Knjižnice, ki skrbimo za knjižnično gradivo za Slovence v 
zamejstvu, se medsebojno povezujemo s projekti, ki jih 
izvajamo. Med njimi so Knjižne POPslastice, Bralnice pod 
slamnikom in Primorci beremo. Več o tem in o vseh naših 
aktivnostih, povezanih z razvojem knjižnične dejavnosti v Italiji 
in Sloveniji, smo bralcem predstavili v informativni zgibanki.

Leta 2016 smo v sodelovanju z Narodno in študijsko 
knjižnico v Trstu in Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper 
organizirali strokovno srečanje ter si tako izmenjali izkušnje 
in se dogovorili o načrtih za nadaljnje sodelovanje. Na željo 
zamejskih knjižničark smo v Slovenski knjižnici Damir Feigel 
v Gorici izvedli delavnico pripovedovanja pravljic.       
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Ne samo izposoja knjig, 
ampak tudi … 

PROJEKTI
ZGRADILI SMO MESTO

Zelo odmeven projekt v letu 2016 
je bil namenjen zbiranju spominov 
na obdobje nastanka Nove Gorice. 
Projekt je potekal že v letu 2015, 
ko so nam meščani Nove Gorice v 
dveh dneh povedali mnogo 
zanimivih zgodb o gradnji mesta. 

V letu 2016 smo akcijo zbiranja spominov razširili na deset 
tednov – od konca novembra 2016 do konca januarja 
2017, trikrat na teden, na treh različnih lokacijah. Projekt je 
dobil podnaslov Moja mladost v mestu – naša želja je bila 

PRIMORCI BEREMO

Ste še tukaj? Niste še v penziji? 

Koliko je še do konca? 

Kot trenutno najstarejša od zaposlenih 

in z najdaljšim delovnim stažem v 

knjižnici - 39 let! - moram odgovarjati 

bralcem na takšna vprašanja že kar nekaj 

časa. Nekateri me poznajo še z Ljudsko-

pionirskega oddelka na Kidričevi in 

Oddelka za mladino 

in odrasle na 

Gradnikovi, od leta 

2000 pa se srečujemo 

v novi knjižnici ... res, 

dolgo obdobje, polno 

lepih doživetij in 

prijetnih spominov. Janja Grapulin

Projekti v številkah:
•  Zgradili smo mesto – zbranih: 15 zgodb in več kot 60 enot slikovnega gradiva,
•  Primorci beremo: 71 naslovov knjig, 55 sodelujočih bralcev, 509 prebranih naslovov,
•  Rastem s knjigo: vsako leto nas obišče več kot500 osnovnošolcev in več kot 700 srednješolcev,
•  Bralnice pod slamnikom: 6 dogodkov za otroke in mladino, 4 vrtčevske skupine na obisku,
•  Knjižne POPslastice: gostili smo Lada Bizovičarja, Dejana Zavca in Arneta Hodaliča.

V letu 2016 smo obeležili že 
deseto leto od nastanka 
akcije Primorci beremo, ki 
povezuje kar deset primorskih 
knjižnic in ga sofinancira 
Javna agencija za knjigo. Kot 

v prejšnjih sezonah so priznanje prejeli tisti bralci, ki so 
prebrali in na knjižnih kazalkah ocenili pet proznih del in eno 
pesniško zbirko. Izbor je bil pester – odločali so se med 71 
naslovi. V Goriški knjižnici je v akciji sodelovalo 55 bralcev, 
priznanje je prejelo 49 sodelujočih. Skupno so si izposodili 
in prebrali 509 naslovov. Kot se za jubilejno sezono 
spodobi, smo pripravili tudi slovesen zaključek z gostoma – 
pisateljico Patricijo Peršolja in glasbenikom Ladom Jakšo.

pridobiti čim več fotografij in pripovedi iz obdobja med 
1970 in 1991. Spomine smo zbirali skupaj z Goriškim 
muzejem in Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici. Pričevanja 
iz obdobja gradnje mesta so že objavljena na spletnem 
portalu Kamra.    
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RASTEM S KNJIGO 
Nacionalni projekt, ki želi 
vzpodbuditi mlade bralce k 
branju kakovostne slovenske 

BRALNICE POD SLAMNIKOM KNJIŽNE POPSLASTICE 
To je eden najmlajših 
projektov, ki jih izvajamo v 
naši knjižnici, saj smo ga 

prvič izpeljali prav v letu 2016. Nastal je v Knjižnici Mirana 
Jarca Novo mesto. Ciljna publika Knjižnih POPslastic so 

približati bralno kulturo in jih hkrati naučiti razumevanja in 
razmišljanja o pisanih besedilih. V Goriški knjižnici smo v ta 
namen aprila gostili Lada Bizovičarja, novembra pa Dejana 
Zavca. V okviru Programa dejavnosti splošne knjižnice za 
podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih 
smo obiskali Slovenski licejski pol v italijanski Gorici. Tam 
smo gostili biologa, fotografa in svetovnega popotnika 
Arneta Hodaliča.

V roko primem skoraj vsako 
knjigo
Sem ena od zaposlenih v knjižnici, ki 

prime v roke skoraj vsako knjigo še preden 

gre v izposojo. Moje delovno mesto je 

namreč v obdelavi, kjer opremljam gradivo. 

Postopek poteka takole: ko je knjiga že 

vnesena v računalniški sistem, jo moramo 

še opremiti. Knjiga dobi nalepko, čip 

in (če bo postavljena na mladinskem 

ali otroškem oddelku) posebno oznako. 

Imeti mora tudi žig Goriške knjižnice 

in zapisano inventarno številko. Vsako 

knjigo tudi skrbno 
zavijemo, da ostane 
ohranjena čim več 
časa. Nazadnje ji v 
programu uredimo še 
status, da gre lahko 
v izposojo.       ćivejlatiK ajlimS

literature, se izvaja v sedmih razredih osnovnih in v prvih 
letnikih srednjih šol. Sodelovanje pri projektu vključuje ogled 
najbližje splošne knjižnice, spoznavanje dela v njej ter 
seznanitev z mladinsko literaturo. Sodelujoči vsako leto 
prejmejo v dar knjigo slovenskega avtorja, ki jim jo ob 
obisku knjižnice podrobneje predstavimo. Osnovnošolci so v 
šolskem letu 2016/2017 prejeli knjigo Vinka Möderndorferja 
Kit na plaži, srednješolci pa Sanje o belem štrpedu avtorice 
Marjane Moškrič. Goriško knjižnico je v letu 2016 obiskalo 
že 299 osnovnošolcev, do konca šolskega leta 2016/17 
pričakujemo še šest osnovnih šol. Obiskalo nas je tudi že 
291 dijakov, pričakujemo jih še 451.                 

Tudi festival Bralnice pod 
slamnikom nagovarja 
predvsem mlade bralce. 
Promovira se branje prek 
delavnic, razstav, literarnih 

natečajev in obiskov avtorjev. Goriška knjižnica je k 
festivalu pristopila kot soorganizatorica v letu 2015. V 
lanskem letu smo pripravili več zanimivih dogodkov, najbolj 
odmeven je bil obisk avstralskega pisatelja Morrisa 
Gleitzmana. Ker pa Bralnice pod slamnikom poudarjajo tudi 
medkulturno povezovanje, smo k projektu povabili otroke iz 
Osnovne šole Prežihov Voranc iz Doberdoba. Po ogledu 
knjižnice so spoznali pisateljico Natašo Konc Lorenzutti.    

mladostniki. Prek intervjuja z znano osebo jim želimo 
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Kdaj veš, da si otroku izbral pravo knjigo?
Ko se mu razsvetli obraz in zažarijo oči.

Lara Konjedic

Osvajamo splet … 
E-PROJEKTI

DOBREKNJIGE.SI     

RASTEM Z E-VIRI

Ideja pri 
“fotokopircu” 
Projekt Rastem z e-viri 

je nastal naključno in 

spontano, ko sta se pri 
“fotokopircu” na časopisnem 

oddelku srečali dve 
mladi sodelavki, takrat 

še popolni neznanki. Iz 
spoznavnega kramljanja 

sta ugotovili, da imata 
zamisel, ki bi jo lahko 
uresničili. Projekt tako 

živi že uspešno sedmo leto.

Saša Vidmar 

E-projekti v številkah

•  Rastem z e-viri: Pripravili smo 29 delavnic 

za učence in dijake, zgibanko in videospot.

•  Dobreknjige.si: Do konca marca 2017 smo 

slovenski knjižničarji vnesli že 1.956 naslovov. 

•  Primorci.si: Vnesenih je že več kot 

1.000 življenjepisov znanih Primorcev.

•  Kamra.si: V letu 2016 smo vnesli 4 zgodbe, 

zapis Zgradili smo mesto je imel do konca 

leta 2016 največ ogledov.   

 

Projekt je sprva nastal z namenom, da bi bralce seznanili s 
podatkovnimi bazami, ki jih knjižnica ponuja. Ker pa se število 
bralcev, ki uporabljajo splet kot vir informacij, povečuje, smo 
se odločili, da jih s pomočjo delavnic usmerimo, da bodo znali 
prepoznati in uporabiti kakovostne in relevantne e-vire. V letu 
2016 smo tako pripravili 29 delavnic za učence in dijake. 
Projekt smo predstavili tudi v treh osrednjih območnih 
knjižnicah, v Narodni in univerzitetni knjižnici, na »Dnevu 
dobrih praks« v Kranju, v zagrebški Nacionalni i sveučilišni 
knjižnici in na osrednji prireditvi ob dnevu splošnih knjižnic, ki 
je potekala v naši ustanovi. Promocijo e-virov smo nadgradili 
tudi z zgibanko in videospotom. Upamo si trditi, da je projekt 
pokazal pozitivne rezultate – virtualni obisk e-virov, ki jih 
knjižnica ponuja in soustvarja, se je namreč v primerjavi z 
letom 2015 podvojil.

Portal, ki ga sourejamo s koprsko knjižnico, se pridno polni 
z opisi dobrih knjig. Knjižničarji iz vse Slovenije smo do 
sredine marca 2017 vnesli že 1956 naslovov, ki jih 
priporočamo v branje. Leta 2016 je bil za vse vnašalce 
organiziran tudi sklop izobraževanj z naslovom Vrednotenje 
književnosti v knjižničarstvu in razvoj bralne kulture. V štirih 
izobraževalnih dneh smo gostili osem različnih strokovnjakov 
s področja literarne kritike, bibliotekarstva, slovenistike. 
Izobraževanja so bila priznana s strani Združenja splošnih 
knjižnic, saj smo zanje skupaj s Knjižnico Koper leta 2016 
dobili nagrado za uspešno izvedbo in organizacijo. Projekt 
smo predstavili tudi kolegom s Hrvaške: prvič v 
Nacionalni i sveučilišni knjižnici v Zagrebu in drugič v 
okviru puljskega festivala Sa(n)jam knjige u Istri.    

Seja.si  
portal namenjen 
zaposlenim v javnem 
sektorju

Encyclopedia BritannicaJezik: angleški

O portalu
Splošna enciklopedija, v kateri najdemo praktično vse – od začetkov vesolja do aktualnih dogodkov ter vse vmes. Podajanje vsebine je prilagojeno starosti uporabnika (Adult, Student, Junior).

Dostop
S spletnih strani knjižnic v zavihku E-viri / Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 

Pressreader
Jezik: večjezičen

O portalu
Zbirka vključuje tekoče izdaje časopisov in revij z vsega sveta (tudi slovenski). Nabor revij pokriva različna in mnoga tematska področja, kot so moda, ročna dela, računalništvo, avtomobilizem idr.

Dostop
S spletnih strani knjižnic v zavihku E-viri / Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 

Primorci.si
Jezik: slovenski

O portalu
Spletni biografski leksikon o osebnostih, ki so rojene na Primorskem, so tukaj živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom zaznamovale razvoj pokrajine v zgodovini in sedanjosti. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni zaključena.

Dostop
http://www.primorci.si/ 

Dobreknjige.si
Jezik: slovenski

O portalu
Spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Njegovo zanesljivost, nepristran- skost in ažurnost vzajemno zagotavljamo vse slovenske splošne knjižnice v sodelovanju z bralkami in bralci, uporabniki portala.

Dostop: 
http://www.dobreknjige.si/

Kamra
Jezik: slovenski

O portalu
Portal združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Vsebine Kamre so predstavljene kot zgodbe, značilne in zanimive za neko območje. Vabljeni k prispevanju.

Dostop: 
http://www.kamra.si/

Album Slovenije
Jezik: slovenski

O portalu
Album (na portalu Kamra) je namenjen zbiranju digitalnih kopij fotografij, pa tudi pisem, dokumentov in ostalih predmetov, ki jih hranimo na naših podstrešjih … Objavljamo le gradivo, ki je nastalo pred letom 1981, ko se prične obdobje digitalne fotografije. Vabljeni k prispevanju! 

Dostop
http://www.kamra.si/

dLib
Jezik: slovenski

O portalu
Digitalna knjižnica Slovenije omogoča dostop do digitaliziranega gradiva (časopisi, knjige, plakati, razglednice …). Vanjo prispevajo gradivo knjižnice, muzeji, društva, inštituti, podjetja, občine in drugi.

Dostop: 
http://www.dlib.si/ 

COBISS 
Jezik: slovenski

O portalu
Portal povezuje slovenske knjižnice  v knjižnični informacijski sistem. S tega spletnega mesta je mogoč dostop do informacij v več kot 400 slovenskih knjižnicah. S pomočjo storitve Moja knjižnica pa lahko pregledate izposojeno gradivo, podaljšate rok izposoje ali rezervirate gradivo.  

Dostop: 
http://www.cobiss.si/ 

Biblos
Jezik: slovenski

O portalu
Biblos ponuja izposojo in prodajo e-knjig v slovenščini, povezan je tudi s katalogom COBISS/OPAC. Zbirka e-knjig se redno dopolnjuje z novimi naslovi.

Dostop
www.biblos.si (prijava v sistem z uporabo članske izkaznice in COBISS/OPAC gesla)

E-raziskovalec

E-specialist

Gradimo e-znanje in spomine

E-knjižničar

E-knjige

E-raziskovalec

E-specialist
E-knjižničar

Gradimo 
e-znanje in spomine

E-knjige

EbscoHost
Jezik: angleški

O portalu
Večdisciplinarna podatkovna baza EBSCOhost omogoča dostop do več baz podatkov s celotnimi besedili in baze e-knjig v angleščini. Znotraj baz lahko dostopate do obsežnega nabora elektronskih in tiskanih strokovnih in znanstvenih revij in člankov s področij kulture, medicine, izobraževanja, managementa … 

Dostop
S spletnih strani knjižnic v zavihku E-viri / Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 

FinD-INFO
Jezik: slovenski

O portalu
Portal FinD-INFO, Finance in Davki, povezuje zbirke obsežnih strokovnih vsebin, podatkov, obrazcev in pripomočkov s področij financ, davkov in računovodstva. Ponujajo tudi webinarje oziroma spletne seminarje, kratke, jedrnate in aktualne različice klasičnih seminarjev.  

Dostop
S spletnih strani knjižnic v zavihku E-viri / Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 

IUS-INFO
Jezik: slovenski

O portalu
Pravni in poslovni informacijski portal Ius-info sestavljajo trije glavni vsebinski sklopi: zakonodaja, sodna praksa, pravna literatura. 
Portal ponuja pravni terminološki slovar ter seznam pravnikov in notarjev, prebirate lahko tudi revije: Pravna praksa, Evro pravna praksa, Podjetje in delo ter Revus.

Dostop
S spletnih strani knjižnic v zavihku E-viri / Potrebujete veljavno člansko številko in COBISS/OPAC geslo. 

Seja.si 
Jezik: slovenski

O portalu
Portal je namenjen vsem uslužbencem v javnem sektorju. Z njegovo pomočjo lahko rešujete specifična vprašanja, na katera anonimno odgovarjajo izkušeni slovenski strokovnjaki. Novice na portalu prinašajo zakonodajne novosti, vsak članek priporoča tudi sorodne članke za podrobnejši vpogled.  Za pravno podkrepljenost strokovnih odločitev povezave vodijo do najbolj uporabljenih pravnih predpisov.Dostop

Preko spletne strani www.ng.sik.si (E-viri → E-viri, ki jih ponuja knjižnica) na kateremkoli računalniku v knjižnici.

dLib 
kulturni zakladi Slovenije 

združeni in dosegljivi na 

vsakem koraku

COBISS  
»navigacija« po policah 

slovenskih knjižnic

Primorci.si 
znane Primorke in 

Primorci na enem mestu

Dobreknjige.si  
Iščete dobro knjigo? 

Poglejte, kaj predlagajo 

slovenski knjižničarji. 

Kamra  
lokalna zgodovina v 

zgodbah  

Album Slovenije 

osebne zgodbe v slikah iz 

naše bližnje preteklosti 

EbscoHost 

dopolnite vaše 

seminarsko/zaključno/ 

diplomsko delo s tujimi 

strokovnimi članki 

Encyclopedia 
Britannica
dobro izhodišče za 

seminarske naloge in 

raziskovanje

Pressreader 
5.500 naslovov časopisja 

v 60 jezikih

FinD-INFO 
finance, davki, 

računovodstvo

IUS-INFO 
vse v zvezi s pravom

  

E-knjige

Biblos 
izposoja e-knjig 

v slovenščini

Seja.si  
portal namenjen 

zaposlenim v javnem 

sektorju

Barva semaforja v zgibanki pove, na kakšen 

način lahko dostopate do e-vira.

Potrebujete gradivo za 
seminarsko nalogo?

Največja zbirka poslovnih informacij 

o slovenskem trgu

Vse v zvezi s pravom Iščete dobro knjigo?

Več kot 5.500 naslovov 
časopisja z vsega sveta

Želite poiskati in podaljšati 
knjige od doma?

Ne najdete knjige v vaši knjižnici?

Brezplačne e-knjige 
v slovenščini

Vas zanimajo slike in zgodbe
naših dedkov in babic?

Vsi strokovni članki na enem mestu

DOSTOP IZ
PROSTOROV

KNJIŽNICE

PROST
DOSTOP

Projekt Rastem z e-viri

V okviru projekta spodbujanja 

uporabe e-virov izvajamo delavnice, 

na katerih podatkovne baze 

brezplačno predstavimo (vsebino, 

uporabo in dostop). Predstavitve 

izvajamo v knjižnici, lahko pa 

delavnico izpeljemo v vaših prostorih. 

Glede termina in vsebine se je 

potrebno predhodno dogovoriti.

Informacije
Za več informacij vprašajte 

v svoji knjižnici ali pišite na 

sasa.vidmar@ng.sik.si.

rastem z rastem z

rastem z

PROST DOSTOP

E-viri so prosto dostopni 

kjerkoli in kadarkoli.

ODDALJEN DOSTOP

Preko spletne strani knjižnice

(od doma, iz šole, službe ...).

DOSTOP IZ PROSTOROV 

KNJIŽNICE

Izključno preko računalnikov, 

ki so v knjižnici.

ODDALJEN DOSTOP 
Preko spletne 

strani knjižnice 

Goriška knjižnica

Franceta Bevka

Trg Edvarda Kardelja 4

5000 Nova Gorica

Slovenija

goriska.knjiznica@ng.sik.si

www.ng.sik.si

Zakaj je to zelo
uporabna zgibanka?

Album Slovenije

Dostop do e-virov 

Besedilo: Saša Vidm
ar, Polonca Kavčič; Oblikovanje: Rok Bezeljak; oktober 2016; 1200 izvodov

www.ajd.sik.siwww.tol.sik.siwww.idr.sik.si
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KAMRA.SI
Spletni portal Kamra bo zanimiv za vse, ki so jim všeč 
lokalne posebnosti in zgodovina. Med pisanimi članki 
domoznanske narave boste lahko brali o znanih lokalnih 
osebah, dejavnostih društev, folklori, običajih. Ogledali 
si boste lahko tudi bogato zbirko razglednic. Zgodbe so 
razvrščene po regijah, za vsebine vsake regije skrbi za to 
določena ustanova oziroma njen regijski urednik. Naša 
knjižnica je skrbnica vsebin z Goriškega območja. V letu 
2016 smo v Goriški knjižnici v sodelovanju z Osnovno šolo 

Delo v nabavi je zelo pestro. 

Zabavno je, ko na e-pošto po pomoti dobim naročilo za:

1x prašek - 5 kg
3x LDC
1x SUPER 10.
Če je premalo za dostavo, bom še naročila.

Ali ko je pošta naslovljena na kombinacijo mojega imena in 

imena Goriške knjižnice Franceta Bevka. To zgleda tako, da 

dobim kuverto, naslovljeno na ime Sara Bevk.

Ali ko dobim iz Italije e-pošto, ki jo prevedejo kar z guglovim 

prevajalnikom, tako da prejmem komaj razpoznavno sporočilo:

Seveda, želim mandarveli in če je mogoče jih dobite v vašem 

knjižničnem katalogu . Jaz jih bo ladja v najkrajšem možnem času. 

Medtem, šaljem predavanje profesorja X ,Hvala in lep pozdrav!

V “razumljivem” prevodu bi se glasilo:

Seveda vam jih želim poslati [knjige] 

in če je mogoče, jih vnesite v vaš 

knjižnični katalog. Poslala vam 

jih bom v najkrajšem možnem času. 

Medtem vam [v priponki] pošiljam 

predavanje profesorja X.

Hvala in lep pozdrav! Sara Pegan

Vsem želim dobro!
Delamo v ustanovi, kjer 
se dnevno zvrsti ogromno 

ljudi. Tudi naš kolektiv je 

precej velik in osebnostno 

raznolik, zato se počutim 

srečna, ker se z vsemi 
sodelavci razumem in vsem 

želim dobro.     
Dragica Marković

PRIMORCI.SI
Če iščete življenjepis znanega Primorca, vas 
vabimo, da si ogledate spletni biografski 
leksikon Primorci.si. Tu boste našli podatke o 
ljudeh, ki živijo ali so živeli na Primorskem 
oziroma so našo regijo na kak drug način 
zaznamovali. Leksikon živi od leta 2013 in se 
sproti dopolnjuje z novimi zapisi. Do konca leta 
2016 jih je bilo vnešenih 1.024. Portal upravlja 
naša knjižnica v sodelovanju z Osrednjo 
knjižnico Srečka Vilharja Koper, vsebine vnašajo 
zaposleni v 16 kulturnih ustanovah, med njimi 
tudi študentje Oddelka za slovenistiko Univerze 
v Ljubljani.

Branik in Raziskovalno postajo ZRC SAZU Nova Gorica dodali tri 
zgodbe, eno pa je prispevala Lavričeva knjižnica Ajdovščina. Največji 
odziv bralcev je prinesel zapis Zgradili smo mesto, v kjer so objavljene 
zgodbe iz istoimenskega projekta, ki smo ga priredili v knjižnici leta 
2015 – leta 2016 je bil to največkrat ogledan zapis. Del portala Kamra 
je tudi digitalna zbirka Album Slovenije. Namenjena je vsem 
uporabnikom, ki bi želeli deliti in trajno ohraniti svoje spomine ali 
spomine svojih prednikov. Zbirajo se digitalne kopije fotografij, pisem in 
drugih dokumentov, ki sedaj skriti v družinskih albumih in na prašnih 
podstrešjih čakajo, da nekdo odkrije njihovo zgodbo. 
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Vabljeni v našo 
družbo … 
DOGODKI IN 
PRIREDITVE
Knjižnica ni samo kraj, kjer si lahko izposodimo knjige, 
ampak tudi prostor za druženje in izobraževanje. Za bralce 
prirejamo pester nabor dogodkov – vsak lahko najde nekaj 
zase – otroci, mladi, malo manj mladi, tisti, ki radi berejo, 
tisti, ki radi poslušajo, in tisti, ki radi samo gledajo. Dogodki 
in prireditve so razdeljeni po vsebinskih sklopih.

RADOVEDNI PONEDELJKI: 
Ponedeljki so namenjeni predavanjem različnih vsebin. V 
letu 2016 se jih je zvrstilo petnajst, obiskovalcev pa je bilo 
skupno 489. Na predavanjih so prisluhnili strokovnjakom 
z različnih področij, avtorjem knjig in popotnikom. Nekateri 
dogodki so vključevali tudi delavnice. 

OTROŠKI TORKI: 
V Goriški knjižnici tudi otrokom nikoli ni dolgčas. V letu 2016 
so lahko obiskali 19 pravljičnih uric in pri tem zbirali žige v 
svoj pravljični dnevnik. Vsak mesec so reševali zanimive in 
tematsko pestre uganke. Zanje smo pripravili tudi razstave, 
gledališke predstave, predstavitve knjig in slikanic, povabili 
smo jih na kar 14 ustvarjalnih delavnic. Spet smo izpeljali 
projekte Beremo s tačkami, Slovenski novoletni okrasek in 
Božiček za en dan.  

Nočna mora ... “Zaklenjeni obiskovalec” 

Ko se dogajajo razne prireditve, sem navadno zadnja, ki zapušča stavbo. Knjižnica ima v času zaprtja prav 

drugačno podobo; prostori so še večji, vse je tiho in mirno, sliši se vsak ropot, ob zaprtju luči pa postane 

kot nekakšna začarana graščina, ki bo vsak hip zaživela in občutek imaš, kot da nisi več sam, kot da te 

na vsakem koraku spremljajo radovedne oči knjižnih junakov, ki bodo vsak čas skočili izza polic.

Po literarnem večeru sem zapirala knjižnico; spustila železno zaveso, zaklenila, vzpostavila nočno 

razsvetljavo ter alarm in se odpravila domov. Tisti večer smo se dolgo zadržali, skoraj do 22. ure.

Ob prihodu domov se hitro stuširam, preoblečem ter uležem k počitku. Zaprem oči, izdahnem in se že 

pripravim na odklop, ko me prešine strašanski dvom, kot strela z jasnega me udari, in že sedim na postelji, 

lovim zrak in zakričim: ”Nisem preverila dvorane in toalet za preddverjem dvorane!” Notranji glas mi 

pravi: ”Ne sekiraj se ... saj je alarm ... če bi koga zaklenila, bi že piskal ... skoraj nemogoče je, da si koga 

zaklenila v stranišče ... vsi so šli domov ... obrni se in spi ...”

In tako sem se z notranjim glasom pregovarjala skoraj dobro uro. V tem času sem zbudila še moža in ga 

povprašala, kaj naj storim, naj grem preverit, če je vse v redu, morda je kdo zaklenjen in ne more ven, jaz 

pa tukaj, kot da ni nič! Kljub prijaznim namigom, da je vse v redu, se nisem mogla umiriti. Ko je mojo 

stisko videl še mož, je razumel, da ne bo pomagalo nič drugega kot to, da se odpraviva v knjižnico in 

preveriva, če je vse v redu. Ob pogledu na uro sem prebledela ... dvajset čez polnoč!

Razmišljala sem samo o tem, koliko časa je lahko že nekdo tam ... sam, zaklenjen, nemočen in prestrašen.

Nikogar nisem zaklenila in pozabila v knjižnici. Morda sem v sebi to ves čas 

vedela, a sem vseeno morala preveriti, če to drži. Knjižničarji smo včasih 

prav hecni, dokler se v nekaj ne prepričamo, bomo premikali gore, iskali 

ter raziskovali naprej, a bomo vedno prišli do prave informacije - ki smo jo 

vmes še najmanj petkrat preverili. Najbrž smo takšni tudi v vsakdanjem 

življenju ...

Dvorana je sedaj prostor, ki ga najprej pregledam, preden zapuščam stavbo. Tina Podgornik 

     

  

Dogodki in prireditve v številkah:

•  15 radovednih ponedeljkov − 

489 obiskovalcev, 

•  19 pravljičnih uric in 14 ustvarjalnih 

delavnic za otroke,

•  18 ustvarjalnih sred (delavnice za odrasle),

•  25 literarnih četrtkov − 1374 obiskovalcev,

•  6 bukvaklepetov,

•  14 razstav v osrednjem prostoru in 

13 na mladinskem oddelku,

•  2 akademska večera − predavanji za 

študente in odrasle,

•  11 računalniških delavnic.
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USTVARJALNE SREDE: 
Ob sredah lahko na delavnicah 
ustvarjajo tudi odrasli, leta 2016 
so to počeli pod mentorstvom 
dveh zunanjih sodelavk: Anke 
Krpan Skomina in Ane Đorđević. 
Skupno sta izvedli 18 ustvarjalnih 
delavnic na različne teme.  

LITERARNI ČETRTKI: 
Predstavljenih je bilo 25 avtorjev 
in njihovih del. Na petindvajsetih 
literarnih četrtkih smo prešteli skupno 
1374 obiskovalcev. Največja udeležba 
je bila na predstavitvi knjige o nekda-
njem   predsedniku   Milanu   Kučanu, 
avtorja Boža Repeta. 

BUKVAKLEPET: 
V okviru literarnih četrtkov smo pripravili 
nov sklop dogodkov. Sem vabimo 
bralce, da razpravljajo, komentirajo 
in poklepetajo o izbrani knjigi – na 
bolj sproščen način. V letu 2016 smo 
organizirali 6 bukvaklepetov. 

MLADINSKE DEJAVNOSTI: 
Za mladostnike smo pripravili mini bralno 
značko, ki se je nanašala na letne čase in 
smo jo tako izvedli v štirih obdobjih. Branje 
smo jim želeli približati tudi z akcijo Berem, 
Bereš? Beremo!. V okviru »Toporišičevega 
leta« smo pripravili nagradni literarni natečaj. 
Knjižnico je obiskala tudi Anja Baš, ki je 
srednješolcem predstavila tematiko motenj 
hranjenja, o kateri je pisala v svoji knjigi. 

... ker je svet bolj črn kot bel, vam bom 

povedala eno zabavno.
Zgodilo se je pred tridesetimi leti, tremi tedni in tri 

četrt ... Naša pravljičarka Stanka je najmlajšim 

otrokom vsak teden pripovedovala pravljice v pravljični 

sobici. Nekega dne me je prosila, naj jo nadomestim. Ja, 

še nikoli nisem, kako bo šlo, mi bo uspelo ... Tistega dne 

je bilo v pravljični sobi kot v panju, male čebelice in 

čebelčki so se kobacali drug čez drugega, in jaz pričnem: 

Povedala vam bom eno o fantku, ki je bil tako močan, da 

je skale prevračal, drevesa ruval, imel je take mišice 

... nisem stavka dokončala, ker je mali Marko vstal in 

ponosno povedal, da ima njegov tata največje mišice 

na svetu. In potem se je vsulo: Moj ima še večje, moj 

tudi, so drug za drugim vpili otročaji. Da ne bi bahanje 

trajalo v nedogled, smo 
sklenili, da bodo naslednji 

teden prišli na pravljično 

urico vsi otroci s tatkoti in 

njihovimi mišicami. To sem 

seveda poročala kolegici. 
Ona pa, ja, in če bodo res 

prišli, si mi pa dobro skuhala.
Sandra Simoniti  

RAZSTAVE: 
V knjižnici sta vedno na ogled vsaj dve razstavi. V 
osrednjem razstavnem prostoru smo v letu 2016 
gostili 14 večjih razstav, v manjšem prostoru na 
mladinskem oddelku pa 13. Radi in z veseljem 
razstavljamo tudi sami – na mladinskem oddelku 
smo pripravili 6 priložnostnih razstav, na leposlovju 
5, na domoznanskem oddelku 3. V okviru festivala 
sodobnih umetniških praks Pixxelpoint so svoja dela 
in kreativnost pokazali štirje avtorji. 

AKADEMSKI VEČERI: 
Potekali so v sodelovanju s Fakulteto za uporabne 
družbene študije Nova Gorica. Organizirali smo dve 
predavanji za študente in odrasle. 

IZOBRAŽEVANJA: 
Za uporabnike smo organizirali 11 računalniških 
delavnic. Vodila jih je zunanja sodelavka Tea Trebižan. 
Skupno smo zabeležili 77 udeležencev.   

Nekaj najlepšega je delati z nekom, ki ga imaš rad in se z njim razumeš. 
S sodelavko na mladinskem oddelku in dolgoletno prijateljico imava veliko skupnega. Rojeni sva samo dva dni narazen, bili sva sošolki v srednji šoli, poročili sva se istega leta, imava dva sinova in še bi se našlo. Zelo radi imava najino delo in najine bralce. Hvaležni sva za vse to. 

Alenka Štefanič in 
Darja Šatej 
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Hranimo spomine 
in bogatimo našo 
knjižnico

DRAGOCENO 
GRADIVO 
Bralcem redno ponujamo obilico knjižnih novosti, vendar 
zbirko gradiva dopolnjujemo tudi s starimi in dragocenimi 
tiski. 

V letu 2016 smo pridobili zelo dobro ohranjen izvod 
Pohlinovega trojezičnega slovarja iz leta 1781, Tu malu 
besedishe treh jezikov. Zbirko redkih tiskov smo obogatili 
tudi s knjigo furlanskega pisatelja, rojenega v Krminu, Dolfa 
Zorzuta. Delo z naslovom Instoris e lïendis furlanis : çholtis 
sù a Cormòns sul Judri cunt-un dos chàcaris di Vèncul 
vsebuje 25 zgodbic in 18 legend z območja Furlanije -
Julijske krajine. 

Do starih knjig imejmo 
spoštljiv odnos
Čeprav dnevno rokujem z novim 

gradivom, ki prihaja v knjižnico, 

imam do starih knjig bolj 

spoštljiv odnos. V njih se še 

vedno skriva marsikatera zgodba, 

podatek, ki ga danes iščemo. Sem 

zgodovinarka in brskanje, listanje 

po starih knjigah me veseli. V 

COBISS vseh podatkov ne 

moremo vedno vnesti. Zato je lepo 

priti v knjižnico, se sprehoditi 

med policami in iskati "pravo" 

knjigo. 
Vanja Šuligoj

Posebno ponosni smo na novo pridobljeno 
knjižno redkost Pesme sa kmete ino mlade 
ljudi, avtorja Valentina Staniča. Pesniška 
zbirka na temo vremena, kmečkih opravil, 
vere in vzgoje je bila natisnjena leta 1822 
v Gorici. Knjigo smo predstavili javnosti na 
posebnem večeru z gosti. 

Bogatejši smo še za nekaj drugega antikvarnega gradiva: 
v Vidmu izdan imenik škofov Goriško-Gradiščanske 
škofije iz 19. stoletja, cerkveno pesmarico iz leta 1800 in 
katekizem iz leta 1828. Imamo še dve novi bibliofilski izdaji: 
Slovenještajerske vedute Carla Reicherta in Topographia 

Bogatimo naš skupni kulturni prostor
Za besedno zvezo "posebne zbirke” se lahko skriva marsikaj, od plakatov, razglednic, drobnih tiskov, prav gotovo pa redke in dragocene knjige. Naši knjižničarski predhodniki so skrbeli, da so v knjižnico pripeljali marsikateri redek tisk in tako obogatili naš skupni kulturni prostor. Temu zgledu skušamo slediti in upamo, da bomo tudi mi v svojem delu pustili take sledi.

Breda Seljak

  

ducatus Stiriae: izbor (opis gradov na Štajerskem v 17. 
stoletju).   

Zelo pestra in zanimiva je tudi naša zbirka domoznanskih 
razglednic. V letu 2016 smo jih dokupili 97.  
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Jubilejni 10. Goriški dnevi knjige in 
Noč knjige (33 dogodkov v 8-ih dneh)

Dan splošnih knjižnic (7 dogodkov, osrednja slovenska prireditev)

Poletje v knjižnici (knjižnica na bazenu, Vrečke presenečenja)Bevkovi dnevi 
(predstavitev knjige in razstava)

6. Gregorčičevi dnevi 

(3 kulturni večeri)

Lutkovno leto 
(5 dogodkov)

Pust v knjižnici 
(različne nagrade za bralce)

Toporišičevo leto 
(2 projekta, 1 natečaj)

Slovenski kulturni praznik 
(2 prireditvi)

Nekateri tradicionalni ...                  ... nekateri priložnostni 
POSEBNI DOGODKI

V knjižnici se zbira na tisoče različnih ljudi. 
Včasih v njih 
prepoznamo podobnosti s svojimi bližnjimi. 

Spomnim se, ko sem 
nekoč pomagala 
starejši gospe, ki je 
bila zelo podobna moji stari mami. Zelo mi je bila hvaležna. Vsakič, ko pride v knjižnico, 

me pozdravi in kaj 
poklepetava. 

Mejra Jahić
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Knjige 
potujejo že 
50 let
POTUJOČA KNJIŽNICA
Velik del bralcev Goriške knjižnice predstavljajo tudi člani 
bibliobusa.  V  letu  2016  so  naši  potujočniki  obiskovali 
82  postajališč.  Bralcem  potujoče  knjižnice  lahko  veliko 
ponudimo:  izvajamo  ure  pravljic,  mesečne  uganke  za 
osnovnošolce, mini bralno značko, plakate s predstavitvami 
pravljic ali drugimi aktualnostmi. Za odrasle je tu akcija 
Primorci beremo. Notranjost avtobusa je vedno lepo 
okrašena, za posebne priložnosti nam pri tem pomagajo 
vzgojiteljice in otroci iz vrtcev. Eno takih je srečanje in 
festival potujočih knjižnic Slovenije, ki poteka vsako drugo 
leto. V letu 2016 smo se z bibliobusi družili v Kamniku.

Nenavaden avtobus
Bila sem še majhna deklica, ko me je mama popeljala na 

zame takrat nenavaden avtobus. Napolnjen s knjigami je - 

parkiran pred trgovino sredi domače vasi - čakal na otroke, 

ki so prihajali na pravljično uro. Drobni koraki po stopnicah 

avtobusa so bili negotovi, notranjost nekoliko temna, a v lepem 

spominu mi je ostala prijazna knjižničarka, ki je nam otrokom 

prebrala pravljico. 
Dobrih 30 let kasneje sem v vlogi te knjižničarke jaz. 

Moja ljubezen do knjig in raziskovanja sveta me je (prek 

študija bibliotekarstva in geografije) pred desetimi leti 

pripeljala ravno na potujočo knjižnico. Postala sem del ekipe 

°potujočnikov°, s katerimi zelo dobro delamo in nadaljujemo 

poslanstvo naših predhodnikov. V preteklem letu smo z izdajo 

zbornika obeležili 50 let delovanja potujoče knjižnice, v letu 

2015 pa smo se s prireditvijo, likovnim natečajem in razstavo 

spomnili štiridesetletnice prvega bibliobusa Goriške knjižnice. 

Vsakodnevno terensko delo, postanki pred vrati vrtcev, šol, 

podjetij, v središčih vasi ... zadovoljni 

bralci, nasmejani obrazi otrok, zvedavo 

vprašanje malčka, podarjena risbica 

ali pesem, ure pravljic ... in še 
marsikaj dopolnjuje delo °potujočega° 

knjižničarja. Z veseljem sem v tej 
vlogi vsak dan znova. Urška Magajne 

“Šmrkavc” s 36-imi leti izkušenjKot mlad šofer sem pri 22-ih letih dobil zaposlitev v Goriški knjižnici. Delovno mesto: voznik bibliobusa. Prišel sem se predstavit v pisarno potujoče knjižnice na Bevkovem trgu, ko je ena izmed bodočih sodelavk naskrivaj rekla drugi: “A ta šmrkavc da bo vozil bibliobus?” Seveda tega sam takrat nisem slišal in sem šele pred kratkim izvedel, kako so me takrat kolegice ocenile. 
Od tedaj je minilo 36 let. Prevoženi kilometri so prinesli veliko izkušenj, na terenu pa se je bilo treba velikokrat znajti: npr. pozimi, ko zaradi nizkih temperatur motor ni hotel vžgati in sem pod bibliobusom prižgal plamenček, da se je olje v karterju motorja segrelo; ko sem po zasneženi cesti vozil več kot dva kilometra vzvratno; ko sem zapeljal čez rob pločnika in se je vozilo tako zamajalo, da se je pol bibliobusa knjig znašlo na tleh ... Veliko anekdot, zanimivosti in spominov se je v teh letih nabralo. Nekatere so zapisane v zborniku potujoče knjižnice 

“50 let s knjigo do vas”.
Miran Treplak 

 

    

Potujoča knjižnica v številkah:
•  65.778 izposojenih enot,

•  82 postajališč,

•  7.792 prevoženih kilometrov v letu 2016,
•  več kot 50.000 enot gradiva, na samem bibliobusu prostora za 6.000 enot. 

Potujoča knjižnica je praznovala tudi jubilej  – 10. maja 
2016 je namreč minilo 50 let od ustanovitve oddelka. V ta 
namen smo izdali zbornik z naslovom 50 let s knjigo do vas: 
Potujoča knjižnica Goriške knjižnice 1966–2016. S 
pisanjem člankov so pomagali zaposleni v knjižnici, 
zanimive prispevke, anekdote, spomine in slike pa so dodali 
tudi uporabniki potujoče knjižnice. 
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Male velikanke
KRAJEVNE KNJIŽNICE
Tudi v naših krajevnih knjižnicah je vedno pestro in 
lepo. Knjižnice so odprte dvakrat do trikrat tedensko 
in  skupno  ponujajo  bralcem  več  kot  90.000  enot
 gradiva.  

Vseh sedem krajevnih knjižnic je vključenih v 
projekt Primorci beremo, vsaka posebej pa svojim 
bralcem ponuja še mnogo drugih dejavnosti. V 
Biljah lahko otroci ob sobotah obiskujejo pravljične 
urice, v Braniku in Prvačini se večkrat letno 
izvajajo ustvarjalne delavnice, v Prvačino, Renče 
in Solkan redno prihajajo na obisk otroci iz vrtcev. 
Leto 2016 je bilo prav posebno za Krajevno 
knjižnico Deskle, saj je praznovala 70 let 
delovanja. Pripravljenih je bilo osem zanimivih 
dogodkov, med njimi pravljične urice z Goriškim 
literarnim klubom GOvoRICA, pa tudi zanimive 
predstavitve knjig in pogovori z znanimi avtorji. 

Manjše, a nudijo 
več osebnega stika 
Knjižnice. So večje in so 

manjše. Tiste manjše pa 

niso manj pomembne. Tiste 

manjše ne predstavljajo 

manj vsega: manj prostora, 

manj polic, manj knjig ... 

to že. A manjše včasih 

nudijo več: več osebnega 

stika, več domačnosti, več 

pozornosti ... In tudi zato 

ima njihov obstoj in razvoj 

smisel.
Anita Komel 

 

Posluh in dobre knjige za lepši vsakdan 
Srečujem se z bralkami in bralci, s posluhom, pogovori, z medsebojnim zaupanjem in dobrimi knjigami jim pomagam lepšati njihov vsakdan.

  trakruP aknelA

 

Krajevne knjižnice v številkah
•  Izposoja po knjižnicah:

 Bilje  5.893
 Branik 8.258
 Deskle 8.840
 Prvačina 9.166
 Renče 11.245
 Solkan 14.706
 Kanal  *ni podatka

•  58.108 izposojenih enot v 
krajevnih knjižnicah

*Kanal še nima računalniške izposoje.
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Pisálo se je o Goriški knjižnici Knjigam, ki so nastale iz ljubezni, pa očitno 

tudi smrt ne more do živega.
Najbolj nenavaden dogodek leta 2016 je zame bil, ko so je 

nekega lepega jutra v maju na moji službeni mizi pojavila 

pesniška zbirka, v kateri so bile natisnjene neobjavljene 

pesmi mojega pokojnega očeta, podpisane z drugim imenom. 

Pesniška zbirka, ki jo je kot mlad fant pred več kot 60-

imi leti podaril svoji takratni izbranki, je imela svojo 

nepredvidljivo pot. Eden od izvodov v tipkopisu se je od 

otroštva naprej pretakal po mojih žilah in bil moj stalni 

sopotnik, drugi izvod pa je očitno tudi imel svoje življenje, 

katerega drobec se je razgrnil predme tistega majskega jutra.

Ko so knjige enkrat napisane, zaživijo čisto svoje, od avtorja 

neodvisno življenje. V klepetu z urednikom objavljene 

zbirke sva polovila samo nekaj vidnih drobcev iz življenja 

obeh tipkopisov. Vendar pa so knjige mnogo več od tega, 

kar lahko vidimo- njihova duhovna vsebina je kot seme, ki 

pade v bralca, da v njem odmre ali 
pa vzklije in zacveti v čisto nove 
svetove. Če seme ene knjige pade 
na rodovitna duhovna tla, iz njega 
zrasejo druge knjige. 
Knjigam, ki so nastale iz ljubezni, pa 

očitno tudi smrt ne more do živega.
Magda Vremec Ragusi

Malec, Luana, Tul, Irena: Združeni vam ponudimo več: 
slovenska obmejna knjižnična dejavnost v Italiji in Sloveniji. 
Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja; Nova Gorica: 
Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2016. (zgibanka)

50 let s knjigo do vas: Potujoča knjižnica Goriške knjižnice 
1966–2016. Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2016. 
Zbirka Publikacije Goriške knjižnice; 26.

V objemu besed: Goriška knjižnica v letu 2015. Goriška 

Bevc, Mira: Razstava RIRDS v Goriški knjižnici Franceta Bevka.  
Solkanski časopis, 30. sep. 2016, str. 9.

Cukijati, Ana: Knjiga povezuje umetnosti. Primorske novice, 
23. apr. 2016, str. 24.

Cukijati, Ana: Od pergamentnih listin do gibljivih slik. Primorske 
novice, 18. nov. 2016, str. 10.

Gombač, Andraž: Primorci beremo tudi letos. Primorske 
novice, 22. apr. 2016, str. 10.

Humar, Vesna: Nekoč slavni mizarji ne bodo šli v pozabo. 
Primorske novice, 31. avg. 2016, str. 8.

Je kdo umoril psa? Primorski dnevnik, 14. apr. 2016, str. 15.

Knjiga o Kučanu. Primorski dnevnik, 30. mar. 2016, str. 9.

Marussig, Mitja: Nova Gorica bo Mesto knjige. Primorske 
novice, 25. maj 2016, str. 9.

Marussig, Mitja: Šempetrcem se bo uresničil sen. Primorske 
novice, 21. maj 2016, str. [1], 5.

knjižnica Franceta Bevka, 2016. Zbirka Publikacije Goriške 
knjižnice; 25

Vidmar, Saša: Analiza Goriškega območja. Goriška knjižnica 
Franceta Bevka, 2016. (elektronski vir)

Vidmar, Saša, Kavčič, Polonca: Rastem z e-viri. Goriška 
knjižnica Franceta Bevka, 2016. (zgibanka)

Vidmar, Saša, Kavčič, Polonca: Rastem z e-viri. Dopolnjena 
izdaja. Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2016. (zgibanka)

Marussig, Mitja: Šempetrci bodo knjižnico dobili v kinodvorani. 
Primorske novice, 8. jan. 2016, str. 8.

Munih, Katja: „Zamejski mediji so izjemno pomembni“. 
Primorski dnevnik, 16. jan. 2016, str. 14.

Munih, Katja: Celotni opus Šantlovih ekslibrisov prvič na 
ogled : pionir moderne slovenske grafike je bil rojen v Gorici. 
Primorski dnevnik, 9. jan. 2016, str. 13.

Munih, Katja: Desetina obiskovalcev prihaja iz Italije. Primorski 
dnevnik, 15. apr. 2016, str. 13.

Munih, Katja: Digitalizirajo tudi Primorski dnevnik. Primorski 
dnevnik, 17. apr. 2016, str. 17.

Munih, Katja: Knjiga in besedni cvet. Primorski dnevnik, 11. 
feb. 2016, str. 16.

Munih, Katja: Dogodki v knjižnici. Primorski dnevnik, 4. maj 
2016, str. 14.

Munih, Katja: Dogodki v knjižnici. Primorski dnevnik, 17. maj 
2016, str. 17.

NAŠE IZDAJE:
BIBLIOGRAFIJA

OBJAVE V TISKANIH MEDIJIH:

www.gkfb.siMunih, Katja: Mesto knjige. Primorski dnevnik, 25. maj 2016, 
str. 13.

Munih, Katja: Niz dogodkov v Bevkovi knjižnici. Primorski 
dnevnik, 15. mar. 2016, str. 25.

Munih, Katja: Prihodnost je sedaj : natečaj Unesco kluba iz 
Gorice povezal učence in dijake štirinajstih šol z obeh strani 
meje. Primorski dnevnik, 29. jul. 2016, str. 13.

Munih, Katja: Ta veseli dan kulture : brezplačni ogledi in obiski. 
Primorski dnevnik, 2. dec. 2016, str. 15.

Munih, Katja: Vabijo k sodelovanju: vrteli bodo film o astronavtki 
s slovenskimi koreninami. Primorski dnevnik, 6. dec. 2016, str. 
29.

Na ogled je razstava slovenske arhivske dediščine. Novi glas, 
24. nov. 2016, str. 13.

Novak, Nace: Elektronski viri lahko tudi zavajajo. Primorske 
novice, 22. nov. 2016, str. 14.

Orel, Neža: Pravljične urice. Glasilo Občine Miren-Kostanjevica, 
dec. 2016, str. 41.

Ožbot-Klančič, Alenka: V knjižnico tudi na klepet. Primorske 
novice, 18. avg. 2016, str. 6.

Paravan, Petra: 70 let knjižnice v Desklah. Most: Glasilo občine 
Kanal, dec. 2016, str. 30.

Poljšak Furlan, Mateja: Kulturni praznik v duhu besed. Glasilo 
Občine Šempeter-Vrtojba, mar. 2016, str. 24.

Sardoč, Ambrož: Bibliobus ne bo vozil pogosteje. Primorske 
novice, 2. apr. 2016, str. [1], 5.

Sardoč, Ambrož: Bralce zdaj vabijo še na knjižni klepet. 
Primorske novice, 24. feb. 2016, str. 6.

Sardoč, Ambrož: O ljubezni v Vrsnem, Gorici in na Gradišču. 
Primorske novice, 17. jun. 2016, str. 23.

Sardoč, Ambrož: V novo knjižnico s pomisleki. Primorske 
novice, 16. sep. 2016, str. [1], 6.

Teden vseživljenjskega učenja. Primorske novice, 17. maj 
2106, str. 7.

Tratnik, Alenka: O „fabrkah“ tako in drugače. Primorske novice, 
13. okt. 2016, str. 7.

36       37  Goriška knjižnica,  LETNO POROČILO 2016



Povezujemo zgodbe 
knjižničarjev, bralcev in knjig
Goriška knjižnica v letu 2016

Izdala: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Besedila: Franka Koren, Irena Škvarč
Fotografije: arhiv Goriške knjižnice, Rok Bezeljak
Oblikovanje: GAF LAB, Rok Bezeljak 
Tisk: IZI PRINT d. o. o.
Število izvodov: 300 izvodov
Zbirka: Publikacije Goriške knjižnice; 27

Nova Gorica, maj 2017

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 2014, 2015, 2016
spletna stran Goriške knjižnice
Facebook Goriške knjižnice
Spletne strani dLib, Kamra, Primorci.si, Dobreknjige.si

Nekaj hudomušnih zgodbic iz življenja 
knjižničarke ...:
- Knjige na policah stojijo s hrbtom navzven, da jih hitreje 

najdemo. Včasih nam jih sramežljivi bralci obračajo za 180°, 

da ven gleda knjižni blok. Še posebej knjige o spolnosti.

- Ko je umrl igralec Christopher Lee, nam je po naključju 

zmanjkalo turističnih vodičev Romunije. Kako pojasniti 

bralcem, da on ni bil pravi grof Drakula?!

-”Rabim za šolo film Hamlet,” pravi dijak.

 “Rabiš prav film ali bi tudi knjigo?”

 “... a ja ... obstaja tudi knjiga?” je začuden dijak.

Iskalne zahteve:
- knjiga o papežu Piju od Evgenije ali Marije Pecelj 

(papežu Piju XXII je bilo ime Eugenio Maria Giuseppe 

Giovanni Pacelli)
- knjige  o Panami (nerazločno) “Ah, 

ja, ja. Knjige o marihuani so tamle, 

gospod.”
- na listku piše: S. Kosovel na leseni 

žlici (S. Makarovič Kosovirja na 
leteči žlici) Kristina Hoffmann

CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

027.022(497.4Nova Gorica)"2016" 

GORIŠKA knjižnica Franceta Bevka (Nova Gorica) 
        Povezujemo zgodbe knjižnicarjev, bralcev in knjig : Goriška knjižnica v letu 
2016 / [besedila Franka Koren, Irena Škvarč ; fotografije arhiv Goriške knjižnice, 
Rok Bezeljak]. - Nova Gorica : Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2017. - (Zbirka 
Publikacije Goriške knjižnice ; 27) 

ISBN 978-961-94237-0-7 
1. Gl. stv. nasl. 2. Koren, Franka 
290304000 



www.gkfb.si


