
V 40 letih

404.397  
uporabnikov.

Obiski

Leta 1975:

6.038 
uporabnikov

Leta 2014:

16.353
uporabnikov

Gradivo
Zbirka gradiva 
potujoče knjižnice 
je obsegala:

Zgodovina
Čas knjižnih kovčkov
Začetki delovanja potujoče knjižnice na Goriškem
segajo v leto 1966, ko se je uporabljalo knjižne kovčke. 
Te so doma hranili domačini - prostovoljci, ki so knjige tudi 
izposojali. V 70-ih letih je imel naš oddelek izposojevališča 
le v nekaj krajih in podjetjih - vse do leta 1975, ko je na 
ceste zapeljal prvi bibliobus Goriške knjižnice …

5.550 enot 
gradiva leta 1975

49.116 enot 
gradiva leta 2014

Splošne info
Potujoča knjižnica je del splošne knjižnice. 
T.i. »knjižnica na kolesih« deluje v posebej prirejenem 
vozilu imenovanem BIBLIOBUS. Z njim obiskujemo 
podeželske kraje in urbane predele, kjer ni 
stacionarnih knjižnic in kjer je oddaljenost 
od splošnih knjižnic večja. 

V 40 letih

1.684.205
izposojenih enot 

gradiva.

Občina Brda

Občina 
Renče - Vogrsko

Občina 
Šempeter -

Vrtojba

Mestna občina
Nova Gorica

Občina 
Miren - Kostanjevica

Občina 
Kanal ob Soči

Kanal ob Soči

Deskle

Solkan

Nova Gorica

Prvačina

Branik

Renče
Bilje

13 x

19 x

23 x

Italija

(Špeter Slovenov in 
Doberdob)

2 x

7 x

11 x

7 x

Izposojevališča

T: 05 / 33 09 121
M: 031 632 752

www.ng.sik.si
E: goriski.bibliobus@ng.sik.si

FB: Goriska.Knjiznica

Izposoja
gradiva

Leta 1975:

16.885 
izposojenega

 gradiva

Leta 2014:

63.726 
izposojenega gradiva

Število izposojevališč: 
Leta 1975: 52
Leta 2015: 82

40 let ... s knjigo na poti

Bibliobus Goriške knjižnice
Izdala: Goriška knjižnica Franceta 
Bevka Nova Gorica
Teksti: Urška Magajne
Fotografije: arhiv knjižnice, 
                 Rok Bezeljak
Oblikovanje: GAF LAB
Tisk: Nanoti d.o.o.
Število izvodov: 700 izvodov

Nova Gorica, 
september 2015

8 občin 
(2 v Italiji)

56 krajev
82 izposojevališč
16 vrtcev, 9 osnovnih šol
2 večstopenjski šoli (Italija)
4 podjetja

VDC, Skupnost Srečanje 
2 doma upokojencev

*podatki veljajo za leto 2015

 
let .... s knjigo na poti

40

1975

1983

1995

2005

2015

Krajevna knjižnica

Centralna knjižnica

Št. izposojevališč



2005
Spomladi 2005 se je na svojo prvo vožnjo odpravil nov, takrat 
najsodobneje opremljen bibliobus, katerega lastnik je Goriška 
knjižnica. Uporabljati smo začeli isti računalniški sistem kot v 
matični knjižnici – COBISS in ponujati storitve, ki do sedaj niso 
bile omogočene (npr. fotokopiranje, uporaba interneta ipd.).
 
Leta 2008 smo se z bibliobusom podali čez mejo – 
začeli smo obiskovati šolarje v zamejski Sloveniji. 

Znamka vozila: IRISBUS
Dolžina vozila: 10,61 m
Gradivo na vozilu: 6.000
Izposojevališča: 76
Obiskovalci: 6.919
Izposoja: 53.012 (l. 2006)
Št. prevoženih km: 7.058

1995
Dvanajst let kasneje smo vozilo nadomestili z 
novim bibliobusom, izdelanem na kamionskem 
podvozju. Zaradi drugačne notranje ureditve je 
bilo vanj mogoče naložiti več gradiva.

Konec leta 1997 smo bili ena prvih potujočih 
knjižnic v Sloveniji, ki je avtomatizirala 
izposojo. Bibliobus smo računalniško opremili, 
na gradivo nalepili nalepke s črtnimi kodami, 
bralcem pa izdelali nove izkaznice. 

Znamka vozila: IVECO 130E 23 
Dolžina vozila: 9,57 m
Gradivo na vozilu: 6.300
Izposojevališča: 59 (*126)
Obiskovalci: 9.098
Izposoja: 40.960
Št. prevoženih km: *11.973 (l. 1996)

1983
Leta 1983 so občine odobrile 
nakup novega vozila. Za obdobje 
drugega bibliobusa je značilen 
zelo povečan obseg dela: 
naraščata tako obisk kot izposoja.
Leta 1994 bibliobus pokriva
1896 km2 (9,4 %) Slovenije, 
t.j. območje z več kot 
100.000 prebivalci.

Znamka vozila: TAM 190 A 11 T
Dolžina vozila: 10,66 m
Gradivo na vozilu: 5.000
Izposojevališča: 55 (*118)
Obiskovalci: 6.419
Izposoja: 22.180

”Že na svoji tretji 
vožnji se je nov 

bibliobus na poti iz 
Ročinja v Avče pokvaril in 
za dalj časa zaprl cesto 

za ves promet.”

Akumulatorji za 
delovanje vseh naprav 

v bibliobusu (računalniki, 
klime …) so tehtali 

2000 kg.

3 4št. št.
2št.

Vsi podatki se nanašajo na leto nakupa 
vozila, razen če ni drugače zapisano.
*podatek velja za vse 3 knjižnice 
(ajdovsko, goriško in tolminsko)

”Na eni od voženj 
je bibliobus zapeljal na 

rob pločnika in vse knjige 
so popadale na tla. Do 

naslednjega postajališča pa 
še 15 minut vožnje?!”

Zaradi velikega 
obiska si je bralec 
lahko izposodil le 

1 knjigo!

1št.

1975
Prvi bibliobus se je odpravil na 
pot februarja 1975. Deloval je na 
območju goriške in ajdovske občine. 
Leta 1977 se je njegova pot 
»podaljšala«, saj se je goriški 
in ajdovski knjižnici pridružila 
še tolminska.

Znamka vozila: TAM AS 3500 
Dolžina vozila: 10,5 m
Gradivo na vozilu: 3.500
Izposojevališča: 52 (*71)
Obiskovalci: 6.038
Izposoja: 16.885


