S knjigo živimo ...
Goriška knjižnica v letu 2014
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*V knjižnici hranimo bogato zapuščino pisatelja
Franceta Bevka med drugim tudi številne
pisateljeve rokopise.
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O knjižnici
Goriška knjižnica Franceta Bevka je
javna kulturna in izobraževalna
ustanova.
Zbiramo, obdelujemo, hranimo in
predstavljamo knjižnično gradivo ter
posredujemo gradivo in informacije.
S svojo odprtostjo in dostopnostjo
omogočamo vsakomur dostop do znanja.

Besede se
zapišejo na papir
... tisti pravi ali
digitalni.

Njen namen
Knjižnica je namenjena informiranju, izobraževanju,
raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju
pismenosti.
Tako omogočamo in zagotavljamo dostop do
knjižničnega gradiva in njegovo rabo, dostop do vseh
vrst informacij, gradiva in uradnih dokumentov, ki
so pomembni za lokalno skupnost in posameznika.
Poleg tega se vključujemo v vseživljenjsko učenje,
razvijamo in utrjujemo bralno kulturo, sodelujemo
pri informacijskem opismenjevanju in spodbujamo
prebivalce k uporabi knjižnice.
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Nekaj podatkov

Delež financiranja občin v letu 2014
Financiranje knjižnice je zakonsko določeno. Skupni stroški
se delijo med občine, za katere knjižnica izvaja knjižnično
dejavnost, sorazmerno s številom prebivalcev*.

Goriška knjižnica je splošna knjižnica, ki opravlja
knjižnično dejavnost kot javno službo na območju
šestih občin:
• Mestna občina Nova Gorica,
• Občina Brda,
• Občina Kanal,
• Občina Miren - Kostanjevica,
• Občina Renče - Vogrsko in
• Občina Šempeter - Vrtojba.

54%

Občina
Kanal ob Soči

13 x
Kanal ob Soči

Knjiga
postane
resničnost.

Deskle

Enote Goriške knjižnice so:
• centralna knjižnica,
• 7 krajevnih knjižnic,
• potujoča knjižnica.

Občina Brda

19 x

Mestna občina
Nova Gorica

11%

10%

10%

23 x

8%

7%

Solkan
Nova Gorica
Mestna občina
Nova Gorica

Italija

2x

Občina
Šempeter Vrtojba

(Špeter Slovenov in
Doberdob)

7x

Občina
Šempeter Vrtojba

Občina
Brda

Občina
Kanal ob Soči

Občina
Občina
Renče - Vogrsko
Miren Kostanjevica

Število prebivalcev po občinah*
Renče

Bilje

Občina
Renče - Vogrsko

Prvačina

7x
Krajevna knjižnica
Centralna knjižnica

7x

6

Število postajališč bibliobusa v občini

Občina
Miren - Kostanjevica

11 x

Branik

31.773
Mestna občina
Nova Gorica

6.348
Občina
Šempeter Vrtojba

5.707
Občina
Brda

5.557
Občina
Kanal ob Soči

4.828
Občina
Miren Kostanjevica

4.324
Občina
Renče Vogrsko

*Statistični urad RS: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp - podatki na dan 1. 1. 2014.
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*Vsako enoto gradiva
najprej opremimo z
nalepko z osnovnimi
podatki o gradivu, ki
povedo, na katerem
oddelku in pod katero
črko na polici se knjiga
nahaja.
Zbirka gradiva Goriške
knjižnice trenutno obsega
več kot 510.000 enot (knjige,
revije, CD-ji, DVD-ji ...).

Vsako knjigo
z veseljem
sprejmemo v našo
družbo.*

Za širše Goriško območje opravlja z zakonom določene naloge:
• zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,
• nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja,
• koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje območje,
• usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja.

Pri tem sodeluje z naslednjimi splošnimi knjižnicami:
• Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin,
• Lavričevo knjižnico Ajdovščina,
• Mestno knjižnico in čitalnico Idrija.

Goriško območje
Goriška knjižnica je ena izmed desetih
slovenskih osrednjih območnih knjižnic.

Koroško
območje

Štajersko
območje

Goriško
območje

Tolmin

Nova
Gorica

Pomursko
območje

Gorenjsko
območje

Idrija

Goriška
knjižnica

Ajdovščina
Spodnjepodravsko
območje
Goriško
območje

Celjsko območje

Goriška knjižnica s svojim
delovanjem pokriva območje z
več kot 58.000 prebivalci.

Osrednjeslovensko
območje

Dolenjsko območje
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Obalno-kraško območje

Kot osrednja območna
knjižnica pa območje z več kot
118.000 prebivalci.
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Krajevne knjižnice

16.871

3.272

Solkan

Krajevna knjižnica Solkan je
odprta 15 ur tedensko, kar
je največ od vseh krajevnih
knjižnic. Knjižnica je v letu 2014
beležila za 23% višjo izposojo
in 20% višji obisk v primerjavi
z letom poprej. V letu 2014 je
knjižnico obiskalo 20% aktivnih
članov več kot v preteklem letu.

11.592

Prvačina

Redni obiskovalci knjižnice
v Renčah so tudi vrtčevski
otroci. Knjižnica je odprta 7 ur
tedensko.

9.561

4.324**

Potujoča knjižnica

Renče

10.878

V Prvačini in Braniku, obe
krajevni knjižnici sta odprti 6
ur v tednu, se je v letu 2014
povečal obseg dejavnosti za
otroke in lahko se pohvalimo z
visoko udeležbo na ustvarjalnih
delavnicah in urah pravljic v
popoldanskem času. Za otroke
pripravljamo tudi uganko
meseca, seveda knjižnico
pogosto obiskujejo otroci iz
vrtca.

11.700

Branik

Kanal

Občini Brda in Šempeter - Vrtojba nimata krajevne knjižnice.
*Predpostavili smo, da Krajevna knjižnica Prvačina izvaja knjižnično dejavnost tudi za
naselji Gradišče in Dornberk.
**Za krajevne knjižnice Renče, Bilje, Kanal in Deskle smo zapisali kar skupno število
prebivalcev občine.
Število prebivalcev za MONG - vir: http://www.nova-gorica.si/krajevne_skupnosti/

Deskle

Bilje

49.116
enot
gradiva
1603

11.034

5.557**

Število prebivalcev na krajevno knjižnico
Število enot gradiva v krajevni knjižnici
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59
krajev

Potujoča knjižnica je v letu 2014 izposojala v 59 krajih na 82 postajališčih, tudi
v Dobrdobu in Špetru Slovenov v sosednji Italiji. V letu 2014 je fond potujoče
knjižnice obsegal 49.116 enot knjižničnega gradiva.

4 ure tedensko so odprte
krajevne knjižnice v Kanalu,
Desklah in Biljah, a kljub temu
pripravljajo številne dejavnosti
za svoje obiskovalce: delavnice
za otroke, predstavitve knjig,
potopisna predavanja ...

4.828**

3.426*

13.465

82
postajališč

Vsako enoto
gradiva opremimo
z RFID nalepko.*

Otrokom, najštevilčnejšim obiskovalcem potujoče knjižnice, knjižničarji radi
popestrimo obisk. Prisluhnejo lahko pravljici, rešujejo uganke meseca, zanje
pripravimo tudi manjše razstave slikanic in plakate ob raznih pomembnejših
dogodkih in obletnicah, o pisateljih in knjigah …
Goriški bibliobus se je v preteklem letu večkrat predstavil:
•»Odprta vrata bibliobusa« v okviru 8. Goriških dnevov knjige,
• udeležba na Strokovnem posvetovanju in festivalu potujočih knjižnic Slovenije,
• udeležba na posvetovanju Zveze bibliotekarskih društev Slovenije v Laškem.

*RFID nalepka služi kot nadomestek črtne kode, saj vsebuje vse podatke o knjigi.
S pomočjo nalepke lahko knjigo izposojamo, vračamo in varujemo.
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Odprtost

Zaposleni
V letu 2014 so se upokojili 4 strokovni
delavci. S soglasjem Mestne občine
Nova Gorica smo zaposlili 3 delavce,
tako je bilo ob koncu leta 2014 v knjižnici
zaposlenih 43 delavcev, to je 1 manj kot
na začetku leta.

2013 2.865 ur

+ 20 dni

34 strokovnih delavcev (33 ob koncu leta)
je opravljalo strokovno delo v centralni
knjižnici, potujoči knjižnici in treh krajevnih
knjižnicah (v Solkanu, Prvačini in Braniku).
Po številu ur je v knjižnici zaposlenih
41,11 delavcev.

2014 3.105 ur

1. julija 2014 je knjižnica z novim urnikom povečala
odprtost.
Letni urnik:
6% višja odprtost – z 61 ur tedensko povečali na 65 ur.

Skrbne
roke
vsak delovni
dan opremijo
povprečno 70
enot gradiva.

Uprava (3)

Poletni urnik:
33% višja odprtost – s 40 ur tedensko povečali na 60 ur.
Knjižnica je bila odprta 240 ur več kot preteklo leto, kar je
preračunano v dneve kar 20 dni več.
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V vsako enoto
gradiva zapišemo
inventarno številko in
natisnemo naš žig.*

Tehnični sodelavci (7)

Skupaj 43
zaposlenih

Strokovni sodelavci (33)
*Vsaka naša knjiga je
žigosana na prvi notranji
strani, na strani triintrideset
in še na zadnji strani.
Kar preverite, če drži –
presenečeni boste!

Centralna knjižnica

(29)

(2)

(2)

Tri krajevne knjižnice
Potujoča knjižnica
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GRADIVO
Sredstva za nakup
knjižničnega gradiva in prirast

Marsikatera knjiga najde svoj
prostor na polici šele po nekaj
mesecih, ko ni več tako iskana
in izposojana ...*

Zbirka gradiva Goriške knjižnice
je konec leta 2014 obsegala
518.883 enot gradiva.
Vrednost knjižnične
zbirke znaša

6.891.814,01€

V letu 2014 smo nakupili 12.475 enot gradiva – približno 1000 enot
manj kot v letu 2013, ko smo kupili 13.555 enot. Sredstva za nakup
knjižničnega gradiva se letno nižajo. Leta 2014 so se znižala za 7,5%.
Skupaj (nakupi, obvezni izvodi, zamenjave in darovi) smo v letu 2014
pridobili 18.120 enot gradiva.

Vpeljava
časopisov in revij
raznolikih tematik v
potujočo knjižnico in
krajevne knjižnice z
možnostjo izposoje na dom
je bila dobro sprejeta.

*V letu je svoje mesto
na policah dobilo
18.120 enot gradiva
v letu 2014.

2012

258.293 €

2013

250.997 €

2014

232.190 €

Izločanje gradiva
Knjižnica mora skrbeti, da je njena zbirka aktualna,
živa in uporabna. Del gradiva (poškodovano, zastarelo,
nefrekventno, izgubljeno) zato odpišemo.
Ponudimo ga NUK-u, drugim knjižnicam, vrtcem,
bolnišnici, zaporu in ostalim ustanovam.

2012
2012
14.308
19.990

kupljenih
enot gradiva

skupaj
pridobljenih
enot
gradiva

500 kupljenih enot gradiva
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2013
13.555

kupljenih
enot gradiva

2013

2014

2014
21.022

skupaj
pridobljenih
enot
gradiva

12.475

kupljenih
enot gradiva

500 pridobljenih enot gradiva
(nakupi, obvezni izvodi, zamenjave in darovi)

18.120

skupaj
pridobljenih
enot
gradiva

6.765

odpisanih
enot gradiva

9.765

odpisanih
enot gradiva

11.686

odpisanih
enot gradiva

500 odpisanih enot gradiva
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E-GRADIVO

Domoznanstvo

E-knjige

Za številne naslove, ki so danes del naše domoznanske
zbirke, izvemo skozi pogovore z bralci, s spremljanjem
ponudb antikvariatov in objav v medijih, pa tudi z obiskom
knjigarn v Gorici.

Člani Goriške knjižnice si lahko e-knjige brezplačno
izposojajo v dveh zbirkah:
E-BOOK PUBLIC LIBRARY COLLECTION
(zbirka e-knjig v angleščini) in
BIBLOS (slovenska e-knjižnica in e-knjigarna).

Hranimo in ustvarjamo spomin na naše kraje in ne delamo
selekcije: lahko je pesniška zbirka dijakov, knjige priznanih
avtorjev in tistih, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z raziskovanjem,
lahko so spomini v samozaložbi ali karkoli drugega. Da so
le naši avtorji in naši kraji.
In ne gledamo na formo, zato so v zbirki poleg knjig tudi
zemljevidi, razglednice, zgoščenke, plakati, drobni tiski in
drugo.

... a
na polici
ne ostane
za vedno. Tam
počaka le toliko,
da si ponovno
zaželimo njene
družbe ...

Podatkovne
zbirke in baze
V letu 2014 smo članom brezplačno
ponudili naslednje podatkovne zbirke:
• Encyclopedia Britannica
Library Edition
• Oxford Art Online
• Oxford English Dictionary
• Oxford Reference Online
• IUS-INFO in FinD-INFO
• SeJa
• GVIN.com
• EBSCOhost
Natisnili smo tudi brošuro s
podrobnejšo predstavitvijo e-gradiva,
ki je brezplačno na voljo v vseh
enotah knjižnice.
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Žiga Herberstein:
Ljubemu zanamstvu (Gratae posteritati)
Faksimile, bibliofilska izdaja v
100 numeriranih izvodih.

France Prešeren: Sonetni venec (1834)
Bibliofilska izdaja v 500 numeriranih
izvodih iz leta 1937.

17

OBISK

Člani**

Uporabniki*

Vse enote knjižnice je v letu 2014 obiskovalo 16.034 članov. To pomeni,
da je vsak 4. prebivalec območja, ki ga s svojo dejavnostjo pokriva Goriška
knjižnica (6 občin), tudi član knjižnice.

Skupno nas je v 4 letih obiskalo preko

2.000.000 ljudi

V centralni knjižnici od leta
2011 beležimo rast števila uporabnikov*:

- kot bi nas obiskali
vsi prebivalci Slovenije

543.822 v letu 2011

557.419 v letu 2012

58.537

prebivalcev
prebivalcev
območja, ki ga s območja je članov
knjižnice
svojo dejavnostjo
pokriva Goriška
knjižnica

586.618 v letu 2013

597.266 v letu 2014

članov
centralne knjižnice

12%

7,5%

članov
potujoče
knjižnice

članov
krajevnih
knjižnic

** Član knjižnice (registrirani uporabnik) je uporabnik (oseba ali ustanova), ki se včlani v
knjižnico, da bi v skladu z njenimi pravili v njenih prostorih ali izven njih uporabljal knjižnično
gradivo in storitve knjižnice. Kot člane štejemo le tiste registrirane osebe, ki so knjižnico
obiskale vsaj enkrat v letu ali so njene storitve uporabljale na daljavo.

Skupinski
obiski:

46 različnih skupin oziroma
860 obiskovalcev.
V okviru projekta Rastem s
knjigo pa še skoraj 1000
učencev in dijakov.
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80,5%

Porast aktivnih članov je bil v letu 2014 največji v krajevnih knjižnicah v Biljah in
Prvačini. Na povečan obisk krajevnih knjižnic in na večje število aktivnih članov je
vplivala tudi obnova knjižnice v Biljah, ki je v posodobljene in obnovljene prostore
privabila več obiskovalcev. V Prvačini pa gre zasluga za porast članov povečani
ponudbi knjižničnih storitev (ure pravljic, ustvarjalne delavnice …).

* Uporabnik knjižnice je fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitve
in gradivo knjižnice v fizični obliki ali na daljavo.

... si jo
izposodimo ...

Članstvo po enotah

27,4 %
16.034

Naša najstarejša
bralka je imela
leta 2014
94 let.
Na potujoči knjižnici
si je od leta 2005
izposodila 352 knjig.

Naš najmlajši
aktivni član je imel
leta 2014
1 leto.
V centralni knjižnici
si je izposodil
10 knjig.

... in
odnesemo v
svet.

19

v letu 2014 smo izposodili 867.348 enot gradiva

IZPOSOJA

STROKOVNA SREČANJA IN IZOBRAŽEVANJA

867.348 enot gradiva v letu 2014, večina (86%) v centralni knjižnici – 0,5% manj kot
v letu 2013, ko smo izposodili 871.033 enot gradiva.

DOMFEST – 3. festival domoznanstva,

Pri pultu ali na knjigomatu?

Izposojanje, podaljševanje in vračanje gradiva (transakcije)
Vse transakcije v centralni knjižnici: 746.617.
Od tega:
• pri izposojnem pultu: 577.897 (77%)
• na knjigomatu: 168.720 (23%)
Uporaba knjigomata narašča: v letu 2014 so člani knjižnice opravili 372.595 transakcij
(izposoja, podaljšava in vračanje gradiva), leto poprej 355.872.

ki se ga je udeležilo 75 knjižničarjev. Tema srečanja
je bila Bibliografija serijskih publikacij po območjih
osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013.
6. junija 2014 smo gostili

Občni zbor Društva bibliotekarjev
Primorske in Notranjske

s predstavitvijo portala Dobreknjige.si in strokovno
ekskurzijo v Goriška brda.
Gostili smo kolege iz

Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
in Knjižnice Antona Tomaža Linharta
Radovljica.
transakcije pri pultu

transakcije na knjigomatu

77%

23%

577.897

Želimo si, da je
knjiga čimvečkrat
izposojena.

168.720
Tudi uporaba spletnega servisa Moja knjižnica je
za skoraj 18% višja kot preteklo leto.
(97.901 transakcij v letu 2014, 83.080 transakcij
v letu 2013.)

+18%

transakcij preko
spletnega servisa
Moja knjižnica

20

26. septembra 2014 smo organizirali

Neža Gregorčič-Žgombič:

Prepričljiv nastop ter učinkovita poslovna
komunikacija
Srečko Bončina:

Učinkovito referenčno delo v sodobni
knjižnici
Delavnici

Kako se učijo in berejo slepi, slabovidni in
druge osebe z ovirami branja?
ter

Kako berejo in uporabljajo splet slepi,
slabovidni in druge osebe z ovirami branja?
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DOGODKI

Čajanke ob sredah

V letu 2014 smo dogodke
v Goriški knjižnici razdelili v
različne vsebinske sklope:

29 predstavitev knjig,
2 gledališki predstavi,
1 strokovno predavanje

Radovedni ponedeljki
Vsak prvi ponedeljek v mesecu
predavanja z različno tematiko.

Otroški torki

Sem smo uvrstili predstavitve knjig za
najmlajše, ustvarjalne delavnice, ure pravljic,
izobraževanja in mesečne uganke za otroke,
gledališke predstave, priložnostne razstave.

Enourna srečanja, na katerih
klepetamo o knjigah, prebranih v
okviru projekta Primorci beremo.

7 predavanj

17 delavnic,
18 ur pravljic,
10 mesečnih ugank je
rešilo 280 otrok,
1 gledališka predstava,
1 predstavitev knjige,
8 priložnostnih razstav

Ustvarjalne srede

Ustvarjalne delavnice za odrasle.

Različni avtorji predstavljajo
svoja dela.

Razstave
V letu
2014 je
v knjižnici
gostovalo 42
razstav.

Mladinske dejavnosti

V kotičku za mlade pripravljamo razstave
s poučno tematiko, uganke ter nagradne
zamislice, prireditve in predstavitve knjig za
mlade. Potekala sta literarni in fotografski
natečaj.

Literarni četrtki

Na dveh razstavnih prostorih se v letu
dni zvrstijo številne razstave – v letu
2014 je bilo na ogled 32 razstav in
10 priložnostnih razstav.

Izobraževanja

Delavnice osnov računalništva Z nami
po znanje smo nadgradili s tečaji
E-storitve za lažji vsakdan in E-zakaj?.
Za najmlajše smo pripravili Urice
angleškega jezika po metodi Helen
Doron.

7 nagradnih
zamislic,
1 literarni natečaj,
1 fotografski natečaj,
11 razstav,
5 svetovanj

Ustvarjalnice v
krajevnih knjižnicah v
Prvačini in Braniku

Ustvarjalne delavnice in ure pravljic
so zaživele v krajevnih knjižnicah.

19
ustvarjalnih
delavnic
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Da ne bo
zamudnine, pa jo le
vrnite pravočasno.
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8. Goriški dnevi knjige

Program je soustvarilo 18 sodelujočih
ustanov, organizirala pa jih je Goriška
knjižnica v sodelovanju z založbo Educa
Izobraževanje.
Prvič smo se priključili vseslovenskemu
projektu Noč knjige in vrata naše knjižnice
odprli pozno v noč.

4. Gregorčičevi dnevi

Dan splošnih knjižnic

4 dni
29 dogodkov

Goriški literarni klub Govorica je v
sodelovanju z Goriško knjižnico, Univerzo
v Novi Gorici in KS Gradišče priredil
že četrte Gregorčičeve dneve na temo
»Gregorčič ljudem« z bogatim kultrurnim
programom in okroglo mizo.

Bevkovi dnevi

V okviru Bevkovih dnevov smo organizirali
prost ogled Bevkove sobe in pripravili
razstavo »Pisatelj in velika vojna«.
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5 dni
7 dogodkov

... poskrbimo
za lepotne
operacije kar
doma ...

Primorci beremo

Zaključna prireditev je bila
3. decembra, ko praznujemo
ta veseli dan kulture.
Sodelujoči, ki so bralno akcijo
zaključili, so prejeli knjižne nagrade.
Izžrebali smo izlet.

Poletje v Goriški knjižnici

V poletnem času knjižnica pripravlja
vrečke presenečenja s knjigami po izboru
naših knjižničarjev.
Tudi branje na bazenu je postalo
priljubljeno med mestnimi kopalci – v
knjižnici smo poskrbeli za dovolj velik
nabor knjig, ki smo jih odpeljali na bazen.
V avgustu smo gostili potujoči Mednarodni
festival poezije in glasbe.

20. november
Pravzaprav smo pripravili »teden«
splošnih knjižnic, saj smo v času od
17. do 22. novembra 2014 pripravili
kar nekaj dogodkov in presenečenj
za naše obiskovalce: brezplačen vpis,
podaljšanje članstva, brezplačne
odpisane knjige, obiskovalci so lahko
pustili sporočilo »na zidu«, vračali
gradiva brez zamudnine, delili smo
sladka jabolka s sporočilom.

Vsako
knjigo ob
vrnitvi natančo
pregledamo. Če je
“pobuškana in
strgana”...

... kritične
primere pa
pošljemo h
knjigovezu ...

... kjer dobijo
novo obleko za
nova potepanja.

V letu 2014 smo
več kot 1000
knjig popravili kar
“doma”, v knjižnici,
približno 180 knjig
pa smo odpeljali h
knjigovezu.
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PROJEKTI

Primorci beremo

Rastem s knjigo

Projekt spodbujanja bralne kulture za odrasle že od leta 2006
promovira slovenske avtorje. Povezuje knjižnice Obalnokraškega in Goriškega območja ter Narodno in študijsko
knjižnico Trst s Knjižnico Damirja Feigla iz Gorice.

Projekt spodbujanja bralne kulture za mlade. Ministrstvo za kulturo RS vsem
sedmošolcem in dijakom prvega letnika srednje šole v Sloveniji vsako leto podari izvirno
slovensko leposlovno delo. Sodelujoči obiščejo in si ogledajo splošno knjižnico.

www.tol.sik.si/primorci-beremo/

Rastem z e-viri
V okviru projekta izvajamo delavnice za dijake, študente in ostale uporabnike knjižnice,
na katerih predstavljamo podatkovne baze.

Primorci.si
Knjige z veseljem
peljemo tudi na
izlet ...

Spletni portal znanih Primork in Primorcev smo objavili v začetku leta
2013 v sodelovanju s Knjižnico Koper. Pri nastajanju vsebin sodelujejo
knjižnice Goriškega in Obalno-kraškega območja ter Narodna in
študijska knjižnica Trst s Knjižnico Damirja Feigla iz Gorice.

... nazaj na polico v
v pestro družbo.

www.primorci.si

Dobreknjige.si

Goriška knjižnica je v sodelovanju s Knjižnico
Koper razvila enoten spletni portal slovenskih
splošnih knjižnic nacionalnega pomena s
priporočili kakovostne literature.
Namenjen je vsem, ki v poplavi literature iščete
nekaj »res dobrega« zase in tistim, ki želite
priporočati knjige drugim bralcem.

www.dobreknjige.si
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Beremo s tačkami

Rada te imam

Projekt za pomoč otrokom, da izboljšajo bralne
sposobnosti s pomočjo posebne metode:
otrok bere psu. Knjižnico tako že 2 leti
obiskuje psička Varvi.

V okviru projekta je potekala predstavitev prve e-knjige, sestavljene iz
prispevkov slovenskih otrok ter mladostnikov v Sloveniji in po svetu na temo
»Rada te imam«.

Vse najboljše, Slovenija!
Nina Nemec, idejni vodja projekta, je na dan državnosti na prav poseben
način povezala slovenske otroke med sabo, tudi tiste, ki ne živijo v Sloveniji. V
okviru projekta so otroci na delavnicah v knjižnici izdelali drobna darila in jih
poslali v države, ki so sodelovale v projektu – in obratno, iz teh držav so naši
otroci prejeli izdelana darila.

Božiček za en dan
Zbiranje daril za socialno ogrožene otroke smo
organizirali tudi v naši knjižnici.

Slovenski okrasek
Projekt temelji na osnovi izmenjave okraskov med sodelujočimi državami.
Okraske smo razstavili na novoletni jelki na otroškem oddelku, ob tej
priložnosti nas je obiskal tudi slonček Bansi.

... prav vsaka nova
knjiga pa dobi možnost,
da se predstavi na
izposojevalnem pultu ali
več stojalih po knjižnici.

Branje in knjige
promoviramo na različne
načine ...
28
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OBJAVE V MEDIJIH

Da bo branje
“lažje”, si lahko
izposodite e-knjigo iz
bogate zbirke Biblos
na spletu.
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Beremo
jih lahko na
računalnikih, tablicah,
bralnikih ali
telefonih!
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FACEBOOK

Nova odzivna spletna stran - www.ng.sik.si

V letu 2014 smo prejeli skoraj
380 novih všečkov strani,
ustvarili smo približno 170 objav.
Dnevno našo FB stran obišče do
550 obiskovalcev, dnevno število
klikov na katerokoli vsebino je
lahko tudi do 5000.

V letu 2014 smo objavili novo spletno stran knjižnice.

Smo zelo
domoznanski!*

Dnevno obišče
našo FB stran
tudi do 550
obiskovalcev.
Obišči jo tudi ti!

Knjižničarji radi
priporočamo dobre
knjige, zbrane so na
portalih Dobreknjige.si
in Primorci beremo.

PINTEREST
Pridno objavljamo zanimive fotografije na Pinterestu.

Naša želja je bila zasnovati pregledno,
informativno in sodobno spletno stran, ki bo
obenem bogato slikovno podprta.
Odzivna spletna stran se prilagaja napravi,
s katero brskamo po spletu (računalnik,
tablica, pametni telefon).
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*Zbiramo, obdelujemo in hranimo gradivo, ki se po vsebini ali kakšni drugi lastnosti
veže na območje Goriške oziroma Severne Primorske in severni del Furlanije
Julijske krajine.
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S knjigo živimo ...
Goriška knjižnica v letu 2014
Izdala: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Teksti: Irena Škvarč, Polonca Kavčič, Breda Seljak
Fotografije: Rok Bezeljak, Damir Fabijanić, arhiv knjižnice
Oblikovanje: GAF LAB, Rok Bezeljak
Tisk: Nanoti d.o.o.
Število izvodov: 300 izvodov
Zbirka: Publikacije Goriške knjižnice; 24
Nova Gorica, maj 2015
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 4
5000 NOVA GORICA
T. 05 / 330 91 00
E. goriska.knjiznica@ng.sik.si
W. www.ng.sik.si
F. www.facebook.com/Goriska.Knjiznica
P. www.pinterest.com/gkfbng/
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Nekoliko skrito, a
vedno dostopno, hranimo
gradivo, po katerem je manj
povpraševanja, pa tudi arhiv
časopisov in revij.
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Knjige nas
spremljajo od
zgodnjega otroštva.
V njih iščemo znanje,
ideje in razvedrilo ... vse
do zadnje strani.

Se vidimo v
knjižnici!

Še naprej bomo veseli
vašega obiska!

www.ng.sik.si

