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UVODNA BESEDA DIREKTORICE

VZEMIMO SI ČAS
Leto 2019 je bilo za nas posebno – praznično. Praznovali smo 
70-letnico delovanja Goriške knjižnice, ki je bila (kot to tako 
zelo radi poudarjamo) ustanovljena v Šempetru pri Gorici. To 
je bil namreč čas takoj po drugi svetovni vojni, ko so Novo 
Gorico šele gradili in knjižnična stavba ni bila ravno na vrhu 
seznama prioritet. Kaže, da je počasi polzela vedno nižje po 
seznamu, saj je mesto potrebovalo dobrih petdeset let do 
izgradnje prve knjižnične stavbe v Novi Gorici. Februarja letos 
smo s prireditvijo ob njeni dvajsetletnici zaključili praznično leto, 
ki smo ga začeli 18. januarja 2019 s svečanim dogodkom v 
počastitev sedemdesetletnice knjižnice; dogodka se je udeležil 
tudi predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor, ki nam 
je ob tej priložnosti kot prvi kulturni ustanovi v Sloveniji izročil 
Zahvalo za širjenje bralne kulture in pomembno kulturno 
poslanstvo. 

Taka pohvala pogreje dušo. Pa ne samo nam, trenutno 
zaposlenim v Goriški knjižnici. Ob tej priložnosti smo se spomnili 
vseh, ki so kdajkoli delovali v naši ustanovi, pa tudi vseh tistih, 
ki z nami sodelujejo in nam tako pomagajo pisati našo zgodbo. 
Knjižnica je najbolj živa kulturna ustanova v mestu. Knjižnica 
smo ljudje. 

V sedemdesetih letih delovanja se je zvrstilo kar lepo število 
zaposlenih, ki so v knjižnici pustili večji ali manjši pečat. Nekaterih 
se pri svojem delu še vedno spominjamo in ponavljamo njihove 
besede ali uporabimo njihove izkušnje. 

Prav tako so pomembni vsi, ki z nami sodelujejo in nam 
pomagajo ustvarjati program: avtorji, ki predstavljajo svoja 
dela; številni razstavljavci; posamezniki, ki vodijo delavnice, 
berejo pravljice, izvajajo izobraževanja idr. Zelo pomembno nam 

Branje ni le pobeg od sveta, temveč tudi 
trdna povezava z njim. 

ALJOŠA HARLAMOV

Že nekaj let izdajamo letno poročilo tudi v 
obliki publikacije, kjer povzamemo svoje delo 
v preteklem letu, poudarimo ali izpostavimo 
posamezne dejavnosti in predstavimo svoje 
dosežke. Leta 2019 smo pripravili zelo obširen 
pregled dela v zadnjem desetletju, zato smo se 
odločili, da »izpustimo« vsakoletno publikacijo in 
v letu 2020 zajamemo obe pretekli leti.
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je, da vključujemo ljudi, ki so nam blizu, lokalne avtorje in druge 
lokalne izvajalce različnih storitev. Pri delu nas spodbujajo tudi 
vsi lokalni zagovorniki knjižnice, ki jih ni malo, in nas podpirajo 
na različne načine.

Ob tem pa je še kako pomembna podpora, ki jo prejemamo 
od svojih financerjev – občin in Ministrstva za kulturo. Naše 
delovanje budno spremlja in nas podpira tako svet knjižnice 
kot tudi strokovni svet. Urejeno poslovanje je temelj dobrega 
delovanja in prepričani smo, da se ta odnos kaže tudi na 
zunaj. Imamo sredstva, podporo in pogoje, da ustvarjamo. V 
zadnjih letih se veliko ukvarjamo s krajevnimi knjižnicami, ki 
so prepotrebne prenove. Tako smo leta 2018 preselili Krajevno 
knjižnico Kanal, prenavlja se knjižnica v Desklah, načrtujemo 
prenovo v Braniku in Renčah ter iščemo možnosti za ureditev 
knjižnic v Biljah, Prvačini in Solkanu. O pomenu knjižnice priča 
tudi želja po novih enotah, ki se odpirajo. Leta 2019 smo odprli 
kar dve novi krajevni knjižnici – v Šempetru pri Gorici in Mirnu.

Najpomembnejši pa so naši obiskovalci, tako člani knjižnice 
kot tudi drugi uporabniki. Ti se nam nikoli ne izneverijo. Prav 
vsak dan, ko odpremo svoja vrata, napolnijo kotičke knjižnice, 
kjer si izbirajo knjige, listajo po časnikih in revijah, študirajo, 
klepetajo s prijatelji, pijejo kavo ali pa preprosto uživajo v tem 
posvečenem prostoru. Opozarjajo nas na napake in nas obenem 
spodbujajo, k nam prihajajo z različnimi predlogi in sprejemajo 
novosti, ki jih uvajamo. Z velikim navdušenjem so sprejeli 
Mojstrovalnico, ki je prvi tovrstni prostor pri nas. Zanimanje 
je preseglo naša pričakovanja in nas obenem spodbudilo, da 
razmišljamo o drugih novostih. S poznavanjem lokalnega okolja 
in opazovanjem lokalnih potreb smo na pobudo uporabnikov 
pripravili Knjižnico semen, ki je že v prvih dneh delovanja požela 
veliko zanimanja v okolju; po njeni zaslugi sedaj na naših vrtovih 
uspeva kakšna rastlina več. 

Kako zelo so nam ljubi naši uporabniki, smo spoznali letošnjo 
pomlad, ko smo zaradi novega koronavirusa za nekaj časa zaprli 
knjižnico. Z njimi smo vzdrževali stik prek spleta in jim vozili 
knjige domov, kasneje pa smo jih tudi za krajši čas »spustili« 

v knjižnico. Vendar to ni dovolj. Knjižnica smo ljudje. In prav 
to smo najbolj pogrešali – prijazno besedo ali kratek klepet, 
pogled na obiskovalce med knjižnimi policami in zapolnjene 
kotičke knjižnice, kjer tišino presekajo umirjeni klepeti, zvoki 
računalnikov, telefonov, avtomata za kavo. Začutili pa smo 
tudi enako željo obiskovalcev, ki nam z nenehnimi vprašanji o 
vzpostavitvi predkoronskega stanja sporočajo, da tudi njim ni 
vseeno. In prav to spoznanje je za nas najpomembnejše: ljudje 
so knjižnico vzljubili in ne morejo brez nje. Iskali so pot do nas 
in jo našli v »virtualni knjižnici«, ki jo gradimo že vrsto let in je 
v tem času prišla do posebne veljave, saj je privabila k uporabi 
tudi tiste, ki jim doslej ni bila blizu.

To spoznanje je za nas prav tako pomembno kot predsednikova 
Zahvala, saj prihaja od ljudi, ki so nam blizu in ki nam (vede ali 
nevede) narekujejo delovanje. In prav zaradi njih se trudimo 
in skrbimo za urejenost knjižnične zbirke, skrbno načrtovane 
dejavnosti in uvajanje novosti. 

Pri tem pa se zahvaljujem zaposlenim, ki vsak na svoj način in 
po svojih najboljših močeh pripomorejo k našemu naprednemu 
delovanju. V kolektivu imamo posameznike, ki s številnimi 
idejami poskrbijo, da se pri nas vedno dogaja nekaj novega 
in se knjižnica razvija. Sodelujemo z lokalnim okoljem, dejavni 
smo na nacionalni ravni, radi iščemo dobre prakse v tujini; in 
od tod izhajajo številne dobre ideje. Obenem pa skrbimo za 
kontinuiteto svojega dela. Zelo pomemben nam je odnos z 
uporabniki. K nam prihajajo iz različnih razlogov, včasih tudi le 
po nasmeh, prijazno besedo ali kratek klepet. In to jim vedno 
lahko nudimo, saj tako bogatimo tudi sebe. 

Novi koronavirus in stanje letošnje pomladi nam je pustilo 
pečat. Obenem pa nam je dalo čas in priložnost, da razmislimo 
o svojem delu in načrtujemo prihodnost na podlagi spoznanj in 
odločitve, da bomo iz tega izšli še boljši. In to je tudi naše vodilo. 
Hvala vsem, ki nam pri tem pomagate.

Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice
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Goriška knjižnica Franceta Bevka je splošna 
knjižnica, ki s svojim delovanjem pokriva šest 
občin z več kot 58.000 prebivalci – Mestno 
občino Nova Gorica, občine Brda, Kanal,  
Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in 
Šempeter - Vrtojba –, kot osrednja območna 
knjižnica Goriškega območja pa prostor s 
118.000 prebivalci. V Goriško območje spadajo 
še Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Mestna 
knjižnica in čitalnica Idrija ter Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin. 

Kot splošna knjižnica na obmejnem območju sodelujemo s 
knjižnicami slovenske manjšine v Goriški in Videmski pokrajini 
v Italiji in zagotavljamo Slovencem v zamejstvu dostop do 
dodatnega knjižničnega gradiva.  

GORIŠKA KNJIŽNICA

O USTANOVI IN 
ZAPOSLENIH

Leta 2018 je imela Goriška knjižnica devet organizacijskih 
enot, poleg osrednje knjižnice še potujočo knjižnico in sedem 
krajevnih knjižnic – v Biljah, Braniku, Desklah, Kanalu, Prvačini, 
Renčah in Solkanu. V jubilejnem letu 2019 se je število enot 
povečalo na enajst, saj smo odprli dve novi krajevni knjižnici – v 
Šempetru pri Gorici in Mirnu. 

Da delo poteka kar se da tekoče, skrbi 46 delavcev:  
36 strokovnih in sedem tehničnih delavcev, tri osebe pa so 
zaposlene v upravi. 

FINANCIRANJE
Za delovanje Goriške knjižnice kar 73 % sredstev prispevajo 
občine: Nova Gorica 55 %, Šempeter - Vrtojba 11 %,  
Brda 10 %, Kanal 9 %, Miren - Kostanjevica 8 % in  
Renče - Vogrsko 7 %. 25 % prispeva Ministrstvo za kulturo, 
ki nam je leta 2019 dodelilo tudi dodatna sredstva za urejanje 
krajevnih knjižnic. Preostala dva odstotka sredstev pridobimo iz 
članarin, donacij, prodaje odpisanih knjig in s prispevki knjižnic 
območja.
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ODPRTOST
Med splošnimi knjižnicami v Sloveniji dosega Goriška knjižnica 
največjo odprtost. Osrednja knjižnica in krajevne knjižnice so 
bile leta 2018 skupaj odprte 5608 ur, leta 2019 pa 7933 ur. 
Povečanje gre na račun dveh novih krajevnih knjižnic. Osrednja 
knjižnica je bila tako leta 2018 kot leta 2019 odprta 65 ur 
tedensko, julija in avgusta pa 60 ur. Mesečno je bila leta 2018 
povprečno odprta 262 ur, leta 2019 pa 266. 

Potujoča knjižnica je leta 2019 mesečno obiskovala  
85 postajališč v 56 krajih šestih občin severne Primorske in 
treh zamejskih občin (Doberdob, Špeter Slovenov in Bračan). 
Za uporabnike je bila odprta več kot 680 ur, kar dvajset ur več 
kot leto prej. 

Število ur odprtosti osrednje knjižnice, krajevnih 
knjižnic in potujoče knjižnice v letih 2018 in 2019

2018 2019

Osrednja knjižnica 3154 ur 3193 ur

Krajevne knjižnice 2454 ur 4751 ur

Potujoča knjižnica 660 ur 680 ur

Skupaj 6268 ur 8624 ur
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Število aktivnih članov Goriške knjižnice in število 
novih članov v letih 2018 in 2019

Lokacija 2018 2019
Osrednja knjižnica 12.579 12.080
Potujoča knjižnica 2065 2140
Krajevne knjižnice

Bilje 270 248
Branik 190 219
Deskle 248 254
Kanal 133 221
Miren* 217
Prvačina 212 254
Renče 213 229
Solkan 389 388
Šempeter pri Gorici* 580

Aktivni člani skupaj 16.299 16.830
Novi člani skupaj 1574 1681

* Krajevni knjižnici v Šempetru in Mirnu smo odprli leta 2019.

ČLANI, OBISK
Leta 2019 se je tako v Goriški knjižnici kot tudi na celotnem 
Goriškem območju obisk zelo povečal, predvsem zaradi 
virtualnega obiska oziroma uporabe e-virov, ki jih promoviramo 
s projektom Rastem z e-viri (Encyclopedia Britannica, 
Pressreader, portal Dobreknjige.si idr.).

Obisk Goriške knjižnice v letih 2018 in 2019

2018 2019
Obiskovalci osrednje knjižnice 304.814 308.364 
Obisk (COBISS) 887.017 917.524
Od tega:
– obisk vseh enot Goriške knjižnice 
skupaj (merjeno v COBISS-u)

223.586 253.676

– virtualni obisk Goriške knjižnice 
(št. vpogledov na spletni strani, 
Facebookovem profilu, lastnih 
portalih, zakupljenih bazah, 
Biblosu idr.)

663.431 663.848

Obisk v osrednji knjižnici 
(merjeno v COBISS-u)

191.185 212.688

V Goriško knjižnico prihajajo tudi skupine otrok iz vrtcev, 
skupine osnovnošolcev in dijakov, druge zaključene skupine iz 
Slovenije in tujine, večinoma iz Italije, ter delegacije, ki so na 
obisku v Mestni občini Nova Gorica. Obiščejo nas knjižničarji 
na strokovnih ekskurzijah; leta 2018 so nas obiskali kolegi 
iz Knjižnice Mozirje, Knjižnice Sevnica ter Knjižnice Radlje ob 
Dravi, leta 2019 pa knjižničarji iz Knjižnice Brežice ter Društva 
bibliotekara Istre iz Hrvaške. Skupno smo leta 2018 zabeležili 
46 skupin in 827 obiskovalcev, leta 2019 pa 37 skupin in 588 
obiskovalcev (skupine, ki sodelujejo v projektu Rastem s knjigo, 
v to številko niso vključene).  

Statistiko obiskovalcev beležimo tudi na nekaterih oddelkih: 
Časopisni oddelek denimo je leta 2018 obiskalo 27.844 
bralcev, ki so v čitalnici pregledali 121.286 enot časnikov in 
časopisov, leta 2019 pa je 28.687 bralcev prebrskalo 88.985 
enot; Domoznanski oddelek je leta 2018 obiskalo 3278 oseb, 
leta 2019 pa 3226. 

Knjižnica niso samo knjige. Knjižnica 
so ljudje, ki tam delajo. So bralci, ki 
jo obiskujejo. Je hiša, ki nekomu nudi 
zatočišče in pribežališče. 

FRANKA KOREN
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Medknjižnična izposoja
Medknjižnično izposojo izvajamo na Domoznanskem oddelku. 
Med knjižnicami Goriškega območja je izposoja strokovnega 
oziroma študijskega gradiva za končnega uporabnika 
brezplačna. Leta 2018 smo opravili 720, leta 2019 pa 729 
medknjižničnih transakcij. 

IZPOSOJA
V nasprotju s potujočo knjižnico in krajevnimi knjižnicami, kjer 
beležimo porast izposoje, v osrednji knjižnici v zadnjih treh letih 
opažamo vedno manjšo izposojo fizičnega knjižničnega gradiva 
(2017: 911.694; 2018: 869.087; 2019: 857.929). Padec je 
posebej izrazit pri neknjižnem gradivu. Skladno s povečevanjem 
e-ponudbe se veča izposoja e-knjig. 

Število izposojenih enot gradiva v Goriški knjižnici 
v letih 2018 in 2019

2018 2019
869.087 enot 

(od tega 85 % v  
osrednji knjižnici)

857.929 enot 
(od tega 72 % v  

osrednji knjižnici)

Na Oddelku za izposojo smo leta 2019 veliko časa posvetili 
posodobitvi podatkov članov Goriške knjižnice in pregledovanju 
baze neaktivnih članov. Stare vpisnice smo nadomestili z novimi 
elektronskimi vpisnicami.

V servisu Moja knjižnica, ki ga omogoča sistem COBISS, nudimo 
uporabnikom informacije o gradivu ter možnost rezervacij, 
naročil in podaljševanja roka izposoje na spletu. Leta 2018 smo 
v osrednji knjižnici zabeležili 111.873 spletnih transakcij, leta 
2019 pa 112.903 transakcije.

Tvoji drobni prsti šli so čez te liste,
knjiga pa je taka kakor prej.
Mehke, bele so strani in čiste,
take, kakršne bile so prej.

Pa vendar to ni več ista knjiga,
in čeprav je taka kakor prej.
Hrepenenje tihih ur se v nji prižiga,
tvojo drobno roko slutim v njej.

KAJETAN KOVIČ: VRNJENA KNJIGA
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GRADIVO
Leta 2018 smo z nakupi, zamenjavami, obveznim izvodom 
in darovi pridobili 17.598 enot knjižničnega gradiva, odpisali 
pa smo 12.752 enot. Leta 2019 smo pridobili 25.333 enot, 
odpisali pa smo jih 15.133. Del odpisanega gradiva je svoj drugi 
dom našel v novih krajevnih knjižnicah v Šempetru pri Gorici in 
Mirnu. Konec leta 2019 je naša zbirka obsegala 552.105 enot.

Število novopridobljenih enot gradiva v enotah 
Goriške knjižnice v letih 2018 in 2019

Lokacija 2018 2019
Osrednja knjižnica 10.941 10.823
Potujoča knjižnica 1815 1947
Krajevne knjižnice

Bilje 391 459
Branik 409 410
Deskle 409 427
Kanal 470 615
Miren 5633
Prvačina 404 409
Renče 370 389
Solkan 541 445
Šempeter pri Gorici 1848 3776

Skupaj 17.598 25.333
– od tega nakup 11.997 12.424

Knjižnična zbirka Goriške knjižnice v letih 2018 in 2019

2018 2019

Sredstva za nakup gradiva 248.850,98 € 253.234,35 €

Število odpisanih enot 12.752 15.133

Obseg zbirke (št. enot) 541.905 552.105

E-knjižnica Biblos 
Ponudba e-knjižnice Biblos se je leta 2018 povečala za 667 
novih e-knjig, leta 2019 še za 433. Konec leta 2019 je zbirka 
štela 3299 e-knjig.

Goriška knjižnica je leta 2018 nakupila 260 licenc in nudila 
dostop do 1584 e-knjig, večinoma slovenskih. Skupni strošek 
je znašal 6.535,18 €. Zabeležili smo 2534 izposoj. Spomladi 
2018 smo kupili deset novih e-bralnikov, ki si jih bralci lahko 
izposodijo na dom. 

Leta 2019 smo v Goriški knjižnici za Biblos odšteli 9.267,30 €, 
in sicer za nakup 338 licenc, uporabnino oziroma dostop do 
1913 e-knjig in 2717 zaščit DRM. Povprečna cena za e-knjigo 
je znašala 27,42 €, kar je skoraj 50 % več, kot znaša povprečen 
nakup knjige v fizični obliki. Zabeležili smo 2828 izposoj e-knjig, 
12 % več kot leto prej. 

Biblos promoviramo tako, da na pultih v knjižnici prikazujemo 
zanimive naslove, nekatere priporočamo na spletni strani 
Biblosa, učence in dijake pa s portalom seznanjamo na 
izobraževanjih Rastem z e-viri. Konec junija 2018 smo na 
spletnem mestu Goriške knjižnice objavili promocijski video za 
Biblos, ki ga je režiral Jan Cvitkovič, poleti 2019 pa smo objavili 
spletni povezavi na nova promocijska filma in začeli deliti nov 
promocijski material – zloženke, letake in plakate.
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Dragoceno gradivo
Knjižnična zbirka Goriške knjižnice je 
v zadnjih dveh letih postala bogatejša 
za kar nekaj starega, redkega in 
dragocenega gradiva, ki smo ga nabavili 
v antikvariatih in na dražbah. Leta 2018 
smo v Antikvariatu Glavan v Ljubljani in 
pri zbiratelju starih razglednic Mišu Goriču 
kupili 94, leta 2019 pa 63 razglednic 
bližnjih krajev, ki so nastale v začetku  
20. stoletja. 

Na dražbi Trubarjevega antikvariata iz 
Ljubljane smo leta 2018 pridobili tri 
redke enote dragocenega gradiva: dobro 
ohranjeno delo, tiskano na polplatno, z 
naslovom Razredba učencev in učenk 
na ljudski šoli C. K. Rudnika v Idriji iz 
leta 1879, zbirko Idrijske ljudske pesmi 
za moški in mešani zbor skladatelja 
Zorka Prelovca iz leta 1939 ter dve 
številki Žepnega časopisa iz leta  
1944 – naslov časopisa, številki in 
datuma so na obeh izvodih napisani 
ročno, z barvnimi svinčniki, zraven sta 
narisani rdeči zvezdi.

 V Antikvariatu Glavan smo nabavili knjigo 
z naslovom Večne resnice v pogovorih 
za ljudske misione po slovenskih 
deželah, ki jo je spisal duhovnik goriške 
nadškofije Jakob Filip Kaffol in je izšla 
v letih 1861– 1862 v Gorici, ter delo 
Carla Collodija z naslovom  Storžek in 
njegovo burkasto življenje v prevodu Jože 
Lovrenčiča iz leta 1926. 

Razredba učencev in učenk na ljudski šoli 
C. K. Rudnika v Idriji, 1879

Večne resnice v pogovorih za ljudske misione 
po slovenskih deželah J. F. Kaffola, 1861–1862

Idrijske ljudske pesmi za moški in mešani zbor 
skladatelja Zorka Prelovca,1939

Storžek in njegovo burkasto življenje Carla 
Collodija, 1926
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Leta 2019 smo v antikvariatih 
pridobili publikacijo Franceta Bevka 
z naslovom Kajn: drama, ki je izšla 
leta 1925 pri Novi založbi v Ljubljani, 
ter več domoznanskega notnega 
gradiva: uglasbitve besedil Simona 
Gregorčiča, in sicer Štirje mešani zbori 
na besede Simona Gregorčiča Hugolina 
Sattnerja iz leta 1908 in partituro 
Naša zvezda Antona Foersterja iz leta 
1907 ter Samospeve Marija Kogoja 
iz leta 1921. Pridobili smo tudi zelo 
dragoceno bibliofilsko izdajo dela 
Temelji slovenstva, ki je izšla leta 2019 
pri Cankarjevi založbi. V kompletu so 
prestižna ročno vezana knjiga z zlato 
obrobo v varovalnem ovitku, listina o 
lastništvu in rokavice. 

Leta 2018 nam je Knjižnica slepih 
in slabovidnih Minke Skaberne iz 
Ljubljane podarila 23 različnih naslovov 
zvočnih knjig, leposlovje za mladino in 
odrasle ter strokovna dela, leta 2019 
pa še šest zvočnih knjig. 

Zgodovinar dr. Branko Marušič 
je knjižnici podaril nekaj redkih 
domoznanskih knjig ter več kot 
300 katalogov in drobnih tiskov; v 
svojo zbirko smo jih uvrstili približno 
120, druge smo predali Narodni in 
univerzitetni knjižnici v Ljubljani.

Kajn: drama Franceta Bevka, 1925 

Partitura Naša zvezda Antona Foersterja, 1907

Štirje mešani zbori na besede Simona 
Gregorčiča Hugolina Sattnerja, 1908

Samospevi Marija Kogoja, 1921
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Temelji slovenstva, 2019 
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Ker je Goriška knjižnica osrednja območna 
knjižnica, je zadolžena za izvajanje posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice, ki so opredeljene 
v Zakonu o knjižničarstvu in smo jih tako leta 
2018 kot leta 2019 tudi izpolnili: zagotavljali smo 
večji in obsežnejši izbor knjižničnega gradiva in 
informacij, nudili strokovno pomoč knjižnicam 
območja, koordinirali zbiranje, obdelavo in 
hranjenje domoznanskega gradiva ter usmerjali 
izločeno gradivo s svojega območja. 

Nakupili smo več kakovostnih podatkovnih zbirk (Encyclopedia 
Britannica Library Edition, IUS-INFO, FinD-INFO in Pressreader) 
ter omogočili svojim članom oddaljeni dostop do podatkovnih 
baz GVIN.com in LinkedIn Learning (leta 2018 Lynda.com), 
nudili pa smo tudi bazo EBSCOhost, ki jo financira Narodna in 
univerzitetna knjižnica.

Redno smo sodelovali s knjižnicami Goriškega območja, 
jim posredovali statistične podatke o uporabi podatkovnih 
baz, sprejemali pobude ter zbirali prijave za izobraževanja in 
predloge za digitalizacijo gradiva. 

Leta 2018 smo pri nas organizirali tri strokovna usposabljanja 
za zaposlene v knjižnicah Goriškega območja: izobraževanje 
z naslovom Medsebojno sodelovanje in učinkovito reševanje 
konfliktov, predstavitev dokumenta Strokovna priporočila in 
standardi za splošne knjižnice za obdobje 2018–2028 – predstavil 
jih je vodja delovne skupine za pripravo poročil dr. Gorazd  
Vodeb – ter tri delavnice v okviru Sekcije za splošne knjižnice 

OBMOČNOST

NAŠE POSLANSTVO V 
ŠIRŠEM PROSTORU

Delavnica Medsebojno sodelovanje in učinkovito reševanje konfliktov, 
2018
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pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije z naslovom Praktična 
delavnica za pretok znanja »Učimo se skupaj«. 

Naš knjižničar 
Matej Blažko je 
v Mojstrovalnici 
vodil delavnico o 
3D-tiskanju.

Bibliotekarka Saša 
Vidmar je imela 
delavnico o projektu 
Rastem z e-viri.

Bibliotekarka Urška 
Bonin iz Osrednje 
knjižnice Srečka 
Vilharja Koper je 
izvedla delavnico 
z naslovom Lego 
zgodbe.

Leta 2019 smo se srečali na dveh sestankih: mladinski 
knjižničarji so si izmenjali novosti in primere dobrih praks 
pri delu z mladimi, zaposleni, zadolženi za odpise, pa so se 
pogovarjali o tem, kako bodo poenotili oblikovanje in pošiljanje 
seznamov odpisanega gradiva na območju. V Goriški knjižnici 

smo organizirali tudi dve strokovni usposabljanji: izpopolnjevalni 
tečaj o katalogizaciji ter predavanje z naslovom Info točka 
e-gradiv javnih oblasti. 

V sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico ter drugimi 
osrednjimi območnimi knjižnicami sta Polonca Kavčič in Saša 
Vidmar, koordinatorici območnih nalog v Goriški knjižnici, 
pripravili brošuro z naslovom Knjižnica nudi več: predstavitev 
skupnih projektov in storitev slovenskih splošnih knjižnic, ki 
je izšla novembra 2019. Udeležili sta se tudi dveh delavnic, 
ki jih je organiziral NUK in sta se nanašali na uresničevanje 
dokumenta z naslovom Strokovna priporočila in standardi za 
splošne knjižnice za obdobje 2018–2028. 

V program območnih nalog so bile tudi v letih 2018 in 2019 
vključene naslednje vsebine: Brezplačna medknjižnična 
izposoja (MKI) za končnega uporabnika, digitalizacija, 
Dobreknjige.si, Kamra.si, Knjižne POPslastice, Knjižnica 
semen, Mojstrovalnica, Primorci beremo, Primorci.si, Rastem z 
e-viri ter Skrito – odkrito – ohranjeno – dostopno. 

Ko te nekaj, kar prebereš, nagovori, se odpre 
nekakšen kanal. Če še malo počakaš, če se ti 
zdi vredno, če okusiš, da se tu da odžejati, se bo 
nekaj vode skozi ta kanal nakapljalo tudi vate. 
Osvežil si se, dobil nove moči, kot napojena 
bilka se veselo postaviš pokonci in rasteš 
naprej. To je vpliv.

JURE JAKOB
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V sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja 
Koper, Narodno in študijsko knjižnico v Trstu ter 
njeno enoto v Gorici, slovensko Knjižnico Damir 
Feigel, si prizadevamo, da se slovenska bralna 
kultura razvija in širi tudi med slovenskimi zamejci 
v Italiji. Goriška knjižnica skrbi za pridobivanje 
knjižničnega gradiva, ki ga financira Ministrstvo 
za kulturo, za slovenske knjižnice v Goriški in 
Videmski pokrajini. Z zamejci sodelujemo tudi pri 
različnih projektih. 

Tako smo v Gorico prenesli Knjižne POPslastice – projekt, pri 
katerem znane osebnosti nagovarjajo mlade in jih spodbujajo 
k razmisleku o pomenu branja in knjige; leta 2018 je dijake 
v Slovenskem licejskem polu v Gorici obiskal pisatelj Boštjan 
Gorenc - Pižama. Knjižne POPslastice je kot primer dobre 
prakse združevanja branja in zabave na strokovnem srečanju 
Knjižnice brez meja septembra 2018 v Kopru predstavila 
sodelavka Lara Konjedic.

Tudi bibliobus Goriške knjižnice redno obiskuje Slovence v 
Italiji. Leta 2018 je imel postajališči v dveh krajih, Doberdobu in 

Špetru Slovenov, na prošnjo vzgojiteljic je enkrat dan polepšal 
tudi otrokom v Otroškem vrtcu v Števerjanu. Na strokovnem 
srečanju potujočih knjižnic Slovenije, ki je potekalo maja 2018 
v Postojni in je bilo namenjeno predstavitvi »bibliobusov brez 
meja«, sta naša sodelavca Emanuela Blažko Kalin in Matej 
Blažko predstavila deset let dela naše potujoče knjižnice v 
zamejstvu. Leta 2019 je bibliobus začel obiskovati tudi Bračan 
pri Krminu.

OBMEJNOST 

KNJIGE NE 
POZNAJO MEJE

Knjižne POPslastice: Boštjan Gorenc - Pižama v Slovenskem 
licejskem polu v Gorici, 2018
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V okviru obmejnosti sodelujemo pri različnih projektih. Top tip 
v Centru je projekt, s katerim želimo mladim skupaj z znanimi 
slovenskimi ustvarjalci približati izvirne in kakovostne kulturne 
vsebine. Septembra 2019 so dijaki v avli Slovenskega licejskega 
pola v Gorici pod mentorstvom direktorice Narodne in študijske 
knjižnice v Trstu Luise Gergolet in s pomočjo nekaterih učiteljev 
pripravili in vodili srečanje z igralcem Danijelom Malalanom in 
kulturnim delavcem Martinom Lissiachom.

Pri projektu Primorci beremo, ki spodbuja branje slovenskega 
leposlovja, sodelujejo tudi člani Knjižnice Damir Feigel 
in Občinske knjižnice Sovodnje ob Soči, skupno sklepno 
prireditev pa vodi Goriška knjižnica. Leta 2018 smo gostili 
pisatelja in filozofa Mirta Komela s kriminalko Medsočje. Dijake 
Slovenskega licejskega pola iz Gorice, ki so tudi sodelovali v 
bralni akciji, sta obiskala ilustrator Igor Šinkovec in pisatelj Žiga 
X Gombač, avtorja stripa z naslovom Hlapec Jernej in pasja 
pravica.

Leta 2018 smo v Goriški knjižnici gostili razstavo z naslovom 
Tržaške Slovenke, ki jo je pripravila Narodna in študijska 
knjižnica iz Trsta v sodelovanju z Zvezo slovenskih kulturnih 
društev. 

Predstavitev »bibliobusov brez meja«: Emanuela Blažko Kalin in Matej 
Blažko na strokovnem srečanju potujočih knjižnic Slovenije v Postojni, 
2018

Top tip v Centru: srečanje z igralcem Danijelom Malalanom in 
kulturnim delavcem Martinom Lissiachom v Gorici, 2019

Razstava Tržaške Slovenke v Goriški knjižnici, 2018
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V sodelovanju z zamejsko skupnostjo smo pripravili tudi literarni 
večer s predstavitvijo pesniške zbirke Goriške pesmi avtorice 
Ljubke Šorli. 

Sodelovali smo tudi na več knjižnih festivalih. Leta 2019 smo 
se v Goriški knjižnici na pobudo Knjižnice Damir Feigel pridružili 
Festivalu otroške literature, ki ga vsako leto pripravi regionalna 
kulturna organizacija Centro Studium iz Gorice. Na festivalu se 
zvrsti veliko dejavnosti, kot so predstavitve knjig, pravljične urice 
ter raznovrstne delavnice za vrtce in šole. Izvajajo jih večinoma 
dijaki goriških srednjih šol, vključeni v projekt Librilliamo; v 
okviru Goriških dnevov knjige so otrokom v pravljični sobi 
Goriške knjižnice brali pravljice v slovenščini ter jim prikazali 
pravljico brez besed, v katero so z domiselno animacijo vključili 
tudi poslušalce. Junija so z otroki s posebnimi potrebami iz 
Osnovne šole Kozara sodelovali na novogoriškem festivalu 
Mesto knjige. 

Skupne dejavnosti je naša koordinatorica obmejnih nalog Irena 
Tul na predavanju z naslovom Obmejna pravljična srečanja 
predstavila na strokovnem posvetovanju obmejnih knjižnic 
Naše skupne vezi v večkulturnem okolju, 3. oktobra 2019 v 
Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota.  

V okviru projekta Nihče ni izvzet – Nessuno escluso, ki ga 
podpira dežela Furlanija - Julijska krajina, je društvo Damatrà iz 
Vidma Goriški knjižnici podarilo veliko brezbesedilnih slikanic, ki 
so svoj dom dobile na našem bibliobusu. 

Tiho poješ svojo si popevko,
ko pritečeš mimo Sabotina,
Soča. Zate ni pregraj, ne meje,
in v lepoti prva si, edina.

LJUBKA ŠORLI: TIHO POJEŠ …

Predstavitev pesniške zbirke Goriške pesmi Ljubke Šorli, 2018
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Goriška knjižnica Franceta Bevka je imela 
leta 2018 sedem krajevnih knjižnic – v Biljah, 
Braniku, Desklah, Kanalu, Prvačini, Solkanu in 
Renčah –, leta 2019 pa je postala bogatejša še 
za dve knjižnici, in sicer v Šempetru pri Gorici in 
Mirnu. 

Obisk v krajevnih knjižnicah v letih 2018 in 2019

Krajevna knjižnica 2018 2019
Bilje 1708 1935
Branik 1946 2018
Deskle 2808 2946
Kanal 707 2195
Miren* 1033
Prvačina 2133 2142
Renče 2758 2924
Solkan 3617 3793
Šempeter pri Gorici* 3902
SKUPAJ 15.677 22.888

KRAJEVNE KNJIŽNICE 

MALE ZAKLADNICE 
KULTURE IN ZNANJA

Na svoje krajevne knjižnice smo zelo ponosni, saj opažamo, 
da jih bralci radi obiskujejo. Izposojajo si knjige, revije in filme, 
odrasli sodelujejo pri projektu Primorci beremo, otroci pa 
prisluhnejo pravljičnim uricam, rešujejo mesečne uganke in se 
udeležujejo ustvarjalnih delavnic. 

Število izposojenih enot gradiva v krajevnih knjižnicah 
v letih 2018 in 2019

Krajevna knjižnica 2018 2019
Bilje 6661 7526
Branik 9513 8684
Deskle 10.252 10.615
Kanal 2193 6252
Miren* 2003
Prvačina 10.773 8534
Renče 10.882 11.051
Solkan 16.230 17.047
Šempeter pri Gorici* 11.617
SKUPAJ 66.504 83.329

* Krajevni knjižnici v Šempetru in Mirnu smo odprli leta 2019.
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Bilje
Pravljične urice izvaja Kulturno-turistično društvo Zarja Bilje; 
aprila 2018 smo jih sklenili z obiskom pisateljice Anje Štefan. 

Branik 
Devet bralk se redno udeležuje bralnega krožka, ki ga vodi 
pisateljica Alja Furlan.

Deskle
Dejavnosti v Krajevni knjižnici Deskle organizira Kulturno 
društvo »Svoboda« Deskle. Leta 2018 smo gostili pisateljici 
Jano Korečič in Aljo Furlan, lutkovno gledališče Fru-Fru iz 
Ljubljane pa je otroke navdušilo s predstavo z naslovom O 
belem mucku, ki je bil čisto črn. Leta 2019 smo organizirali 
srečanje s televizijsko voditeljico, pisateljico in novinarko Dijano 
Žiberna, ki nam je predstavila svojo prvo knjigo za otroke z 
naslovom Zeleni traktor in slon. Konec decembra je Miškino 
gledališče iz Lendave pripravilo predstavo Rudi in praznične 
kremšnite, otroke pa je razveselil tudi dedek Mraz.

Pogovor o knjigah razkriva, kakšni ljudje 
smo, kaj mislimo, kaj imamo radi in kakšne 
bolečine nosimo v sebi.

ALJOŠA HARLAMOV

Kanal
Krajevna knjižnica Kanal se je po temeljitem pregledu knjižnične 
zbirke in odpisu dela gradiva preselila v nove prostore. 

Slavnostnega odprtja 
22. junija 2018 se je 
udeležilo okrog 200 
obiskovalcev. Na stari 
lokaciji je za knjižnico 
skrbela prostovoljka, 
sedaj pa je naloge 
prevzela strokovna 
delavka Goriške 
knjižnice. Knjižnica je 
prešla na računalniško 
izposojo in povečala 
odprtost. Redno jo 
obiskujejo otroci iz 

Vrtca Kanal; februarja 2019 so poslušali pravljico z naslovom 
Žirafe ne znajo plesati, narisali so risbice in jih razstavili. Aprila 
je pisateljica Ljuba Krušič otrokom predstavila svojo knjigo z 
naslovom Od zrna do kruha: Nadinina pekarna. Poleti so bila v 
sklopu poulične razstave Odtis Kanalskega na okenskih policah 
knjižnice razstavljena dela posameznikov in društev iz Občine 
Kanal ob Soči. 

Novi prostori Krajevne knjižnice Kanal
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Solkan 
Tudi v Krajevni knjižnici Solkan je bilo zelo živahno. Aprila 2018 
so se otroci iz Vrtca pri Osnovni šoli Solkan udeležili pravljične 
urice s pisateljico Darinko Kozinc in članico sveta Krajevne 
skupnosti Solkan Vesno Bašin. Za otroke smo pripravili več 
predstavitev knjižnice.

Ob Noči knjige 2018 je naša bibliotekarka Anita Komel pripravila 
razstavo ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja in patra 
Stanislava Škrabca ter 120. obletnici rojstva dr. Klementa Juga, 
ob Noči knjige 2019 pa razstavo, posvečeno znanim Solkancem, 
rojenim pred osemdesetimi leti, ki so naš prostor zaznamovali 
s svojim poklicnim delovanjem: profesorici slovenskega jezika 
Katarini Vuga, arhitektu Tomažu Vugi in magistru strojništva, 
pesniku in pisatelju Lucijanu Vugi. Kulturni program je potekal v 
prostorih Krajevne skupnosti Solkan, pri pripravi dogodkov pa je 
sodeloval tudi Goriški literarni klub Govorica. 

Šempeter pri Gorici
Leta 2018 smo se začeli pospešeno pripravljati na odprtje 
nove Krajevne knjižnice Šempeter pri Gorici. Svoj dom je 
dobila v prostorih nekdanje Galerije Bažato, ki jih je Občina  
Šempeter - Vrtojba temeljito obnovila in opremila, Goriška 
knjižnica pa je poskrbela, da so se napolnile knjižne police. Odprli 
smo jo 7. februarja 2019. Knjižnica je tako spet stalno navzoča 
v kraju, kjer je bila pred sedemdesetimi leti ustanovljena.

Pripravljamo veliko dogodkov. V sklopu prireditev ob  
13. Goriških dnevih knjige nas je obiskala pisateljica Ljuba 
Krušič, ki je otrokom pripovedovala svojo pravljico z naslovom 
Od zrna do kruha: Nadinina pekarna. Z Medobčinskim društvom 
prijateljev mladine za Goriško smo organizirali ustvarjalne 
delavnice, ki jih je vodila strokovna sodelavka društva Amedea 
Fjoreli, s fotografinjo Mašo Lancer in Zavodom iManaLAB pa 
fotografski delavnici. 

Prostori nove Krajevne knjižnice Šempeter pri Gorici v dveh 
nadstropjih z dvigalom za gibalno ovirane

Odprtje Krajevne knjižnice Šempeter pri Gorici, 2019

Obisk pisateljice Ljube Krušič
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Miren
Krajevna knjižnica Miren je najmlajša med našimi malimi 
zakladnicami znanja. Slavnostno smo jo odprli 3. oktobra 2019. 
Krajani so jo dobro sprejeli, izposojajo si knjige in revije, se v 
njej učijo in družijo. Knjižnica sodeluje s Krajevno skupnostjo 
Miren, Krajevno skupnostjo Opatje selo, Kulturnim društvom 
Stanko Vuk Miren - Orehovlje, Hišo dobre volje Miren, Osnovno 
šolo Miren in Občino Miren - Kostanjevica. 

Čeprav je bila leta 2019 odprta samo tri mesece, smo v njenih 
prostorih gostili veliko dejavnosti in prisluhnili vrsti zanimivih 
predavanj: Vili Prinčič je ob 110. obletnici prvega letalskega 
poleta v Mirnu predaval o bratih Rusjan, v sodelovanju z 
Ljudsko univerzo Nova Gorica smo organizirali brezplačen 
tečaj o osnovah uporabe pametnih telefonov, decembra smo 
z otroki izdelovali praznične okraske, knjižnico smo predstavili 
učencem iz Osnovne šole Miren, predvajali smo film o demenci 
z naslovom Ne pozabi name avtorja Sanjina Švajgerja ter se 
o tej bolezni pogovarjali s predsednico Društva za pomoč pri 
demenci GO-Spominčica Sonjo Valič, etnologinja Katarina 
Štrimpf Vendramin pa nam je predstavila izsledke pogovorov 
o plesih v Bukovici. 

Novi prostori Krajevne knjižnice Miren

Učenci Osnovne šole Miren so na odprtju sodelovali s pestrim 
kulturnim programom. 

Vsi prostori so v pritličju in so prilagojeni gibalno oviranim.
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Potujoča knjižnica s svojim obiskom in 
dejavnostmi razveseljuje otroke in odrasle v 
šestih občinah severne Primorske in pri rojakih 
v zamejstvu; dostavlja jim znanje in razvedrilo. 

Njena osnovna dejavnost je izposoja gradiva. Obiska bibliobusa 
so deležni uporabniki v številnih krajih, vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah (20 vrtcih in 12 osnovnih šolah) in treh podjetjih 
ter posebne skupine uporabnikov v domovih upokojencev, 
varstveno-delovnih centrih in v Skupnosti Srečanje na 
Kostanjevici. Leta 2019 smo začeli obiskovati Varstveno-delovni 
center Nova Gorica v Solkanu, vrtca v Bukovici in na Mirenskem 

gradu ter vrtec in šolo v zamejskem Bračanu. Leta 2018 smo 
tako obiskovali 83 izposojevališč v 55 krajih, leto pozneje pa 85 
izposojevališč v 56 krajih. Leta 2018 je bila mesečna odprtost  
potujoče knjižnice 66 ur, leta 2019 se je povečala na 71 ur. 

Leta 2018 smo na bibliobusu pripravili 24 dejavnosti za 
najmlajše; pri njih je sodelovalo 677 otrok. V Vrtcu Čepovan 
smo izvedli ustvarjalno delavnico in deset pravljičnih uric, na 
katerih smo našteli 120 otrok. Pravljično urico in predstavitev 
bibliobusa smo imeli tudi za skupine otrok iz vrtcev v Števerjanu, 
Kanalu in Biljah. 

POTUJOČA KNJIŽNICA 

S KNJIŽNIČNIM BOGASTVOM 
BLIŽE UPORABNIKOM

Vsa resnica je edinole v pravljici in 
v bajki. Tam govoré ljudje, kakor 
govori samo srce; brez greha, brez 
zle misli in hinavščine.

IVAN CANKAR

Ustvarjalna delavnica v Čepovanu, 2018
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Leta 2019 je na štirinajst pravljičnih uric v Čepovanu, Biljah, 
Grgarju, Kanalu in Renčah prišlo 325 otrok. Na teren smo 
nekajkrat povabili tudi avtorico in ilustratorko slikanice z 
naslovom Pravljica za račko. V Vrtcu Čepovan smo v sklopu 
projekta Spoznajmo poklice predstavili poklica bibliotekar in 
voznik bibliobusa.

Otroci radi sodelujejo pri mini bralni znački in mesečni 
uganki – leta 2018 so v desetih mesecih rešili 484 ugank, 
leto pozneje 485 –, odrasli pa se pridružujejo projektu 

Primorci beremo. Potujočo knjižnico in njeno dejavnost smo 
leta 2019 organizirano predstavili 140 uporabnikom. 

Število obiskov bibliobusa in izposojenih enot gradiva v letih 
2018 in 2019

2018 2019

Obiski bibliobusa  
(merjeno v COBISS-u)

16.724 18.100

Število izposojenih enot gradiva 60.996 67.003

Ilustratorka Kristina Hoffmann in pisateljica Magda Vremec Ragusi 
med predstavitvijo slikanice Pravljica za račko v Biljah

Obisk v vrtcu v Renčah

Kamišibaj predstava v Čepovanu z igralko Nevenko Vrančič

Pravljica za račko v Števerjanu
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Zaposleni v Goriški knjižnici izvajamo številne projekte, ki dopolnjujejo našo osnovno dejavnost – izposojo 
gradiva. Projekti nastajajo v sodelovanju s knjižnicami območja ter drugimi kulturnimi in izobraževalnimi 
ustanovami, nekatere pa izvajamo sami. Trudimo se, da različnim skupinam uporabnikov ponudimo čim 
bolj pester izbor kakovostnih vsebin in tako zadovoljimo različna zanimanja.

PROJEKTI IN DELAVNICE 
ZA MLADE
Beremo s tačkami
Program, ki ga vodi Slovensko društvo za terapijo s pomočjo 
psov Tačke pomagačke, pomaga otrokom, da z branjem psom 
izboljšajo svoje bralne in komunikacijske sposobnosti. Izvajajo 
ga vodnice in vodniki z izšolanimi terapevtskimi psi. Leta 2018 
sta v pravljični sobi Goriške knjižnice otroke med branjem 
pozorno poslušali psički Guba in Gaia. Leta 2019 dejavnosti 
nismo izvajali.

PROJEKTI, DELAVNICE IN VSEBINE

GREMO USPEŠNO 
NAPREJ!

Beremo z letnimi časi
Tako smo v Goriški knjižnici poimenovali mini bralno značko za 
otroke in mladino. Leta 2018 je pri njej sodelovalo 41 otrok, 
leta 2019 pa 45.

Knjige so kot psi: zveste, mirne in vedno 
pripravljene, da nas razveselijo. 

DE FLERS

Res velika knjiga me nauči več kot le to, kar 
preberem v njej. Hitro jo moram namreč odložiti 
in njene nasvete preizkusiti v praksi. Kar začnem 
z branjem, moram dokončati z delovanjem. 

HENRY DAVID THOREAU
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Bralnice pod slamnikom 
So mladinski literarni festival v organizaciji Miš založbe, ki 
želi mladim privzgojiti ljubezen do branja. Goriška knjižnica v 
projektu sodeluje od leta 2015, leta 2018 smo ga razširili tudi v 
zamejstvo. To leto se je dogodkov udeležilo 472 otrok. V okviru 
festivala sta knjižnico obiskala nizozemski pisatelj in pesnik 
Toon Tellegen ter pisateljica in pesnica Aksinija Kermauner, na 

podružnično šolo Osnovne 
šole Solkan v Trnovem je prišla 
pisateljica in pesnica Nataša 
Konc Lorenzutti, otrokom na 
Osnovni šoli Ljubke Šorli v 
zamejskem Romjanu pa sta 
spregovorila pisatelj Žiga X 
Gombač in ilustrator Ivan 
Mitrevski (na sliki). 

Tema Bralnic 2019, pri 
katerih je sodelovalo 289 
mladih, je bila poezija. Otroci 
so ustvarjali izdelke za 
razstavo z naslovom Pesem v 
sliki. Obiskali so nas igralka, 
pesnica in dramatičarka 
Saša Pavček, ilustrator Ivan 
Mitrevski in pisatelj Dim 
Zupan. 

Časopisna brskalnica 
Leta 2019 smo začeli za 
osnovnošolce izvajati delavni-
co, ki smo jo poimenovali 
Časopisna brskalnica. Z njo 
želimo otrokom predstaviti 
Časopisni oddelek Goriške 
knjižnice in gradivo, ki ga tam 
hranimo. Pokažemo jim tudi 
dragocenosti iz svoje zbirke: 
prve oziroma najstarejše in 
najzanimivejše slovenske čas-

nike in časopise. Izvedli smo enajst delavnic za 92 otrok. 

Delavnice Domoznanskega 
oddelka
Leta 2019 smo izvedli dve 
tematski delavnici, in sicer 
delavnico s starim tiskom 
za šest skupin oziroma  
44 učencev Osnovne šole 
Miren in delavnico za skupino 
šestih študentov prvega 
letnika programa Kulturna 
zgodovina z Univerze v Novi 
Gorici (na sliki). 

Piši, moja tačka, piši
drobne pesmice za miši
in ujemi mišji svet
v gladko nitko iz besed.

ANJA ŠTEFAN: PISAR
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Knjižne POPslastice 
Knjižne POPslastice so 
uspešen projekt Knjižnice 
Mirana Jarca Novo mesto, 
ki smo ga prenesli tudi na 
Goriško in v zamejstvo. 
Namenjen je predvsem 
srednješolcem, z njim pa 
želimo ob obiskih znanih 
osebnosti na zabaven način 
širiti in promovirati bralno 
kulturo med mladimi, jih 
izobraževati ter spodbujati 
h kritičnemu razmišljanju. 
Leta 2018 smo za učence 
višjih razredov osnovnih 
šol in dijake organizirali 
tri srečanja z zanimivimi 
gosti: ilustratorjem Ivanom 
Mitrevskim, plesalko Katarino 
Venturini ter bobnarjem 
in pedagogom Markom 
Soršakom - Sokijem, leto 
pozneje pa srečanji s pevko 
Raiven ter zdravnikom in 
kajakaškim paraolimpijcem 
Dejanom Fabčičem.

Rastem s knjigo
V Goriški knjižnici sodelujemo pri projektu Rastem s knjigo, ki 
učence spodbuja k branju mladinskega leposlovja slovenskih 
avtorjev in obiskovanju splošnih knjižnic. Izvajamo ga za šolarje 
sedmih razredov in dijake prvih letnikov srednjih šol. Vključeni 
so tudi dijaki iz zamejstva; leta 2018 so knjižničarke iz Knjižnice 
Damir Feigel iz Gorice prevzele knjige za osemdeset, leto 
pozneje pa za sto dijakov. 

V šolskem letu 2018/19 
nas je obiskalo 505 
sedmošolcev z enajstih 
osnovnih šol ter 785 
dijakov, v prvi polovici 
šolskega leta 2019/20 
(projekt traja celo šolsko 
leto in do konca leta 2019 
še ni bil zaključen) pa 494 
učencev sedmih razredov z dvanajstih osnovnih šol ter 336 
dijakov. Predstavili smo jim knjižnico, na željo učiteljic pa smo 
izvajali tudi delavnice o 3D-tiskanju in e-virih, ki jih nudimo. 

Rastem z e-viri 
Rastem z e-viri je v zadnjih letih eden naših najuspešnejših 
projektov. Z njim želimo učencem in dijakom predstaviti 
e-vire, ki jih v knjižnici naročamo, in tiste, ki jih soustvarjamo. 
Pokažemo jim, kako so urejeni, kako po njih iščemo in kako jih 
navajamo. Veliko pozornost 
posvečamo prepoznavanju 
kakovostnih virov.

Leta 2018 smo sodelovali 
s šestimi šolami in e-vire 
predstavili 398 učencem 
in dijakom. Veliko je bilo 
zanimanja za predstavitev 

Katarina Venturini, 2018

Marko Soršak - Soki, 2018

Raiven, 2019

Dejan Fabčič, 2019

Kakšne knjige žive po policah,
polne zvezd in mavrice čiste.
In vse čakajo noč in dan,
da jim obrneš liste.

TONE PAVČEK: DAROVI
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vzajemnega kataloga COBISS in mobilne aplikacije mCOBISS, 
saj so se v tem obdobju sistemu COBISS pridružile tudi šolske 
knjižnice. Projekt promoviramo med učitelji in profesorji. 
Učiteljem zgodovine severne Primorske smo posebej predstavili 
spletna portala Kamra in dLib. 

Tudi leta 2019 smo sodelovali s šestimi izobraževalnimi 
ustanovami in izpeljali deset delavnic, ki se jih je udeležilo 246 
oseb. Oktobra smo s filmom za promocijo projekta sodelovali 
na 1. Knjižničarskem filmskem festivalu v okviru 12. Posveta za 
splošne knjižnice na Hrvaškem in prejeli prvo nagrado. Film si je 
mogoče ogledati na kanalu YouTube Goriške knjižnice. 

Decembra sta koordinatorici območnih nalog Polonca Kavčič in 
Saša Vidmar projekt Rastem z e-viri predstavili na Kulturnem 
bazarju in se povezali s številnimi izobraževalnimi ustanovami 
na Goriškem, s katerimi smo začeli sodelovati že v začetku leta 
2020. 

Vrtec v knjižnici 
Namen projekta Vrtec v knjižnici je povezovanje knjižnice in 
njenih dejavnosti z okoliškimi vrtci. Otroci nas obiščejo enkrat 
mesečno in v pravljični sobi poslušajo pravljico. Tako leta 
2018 kot leta 2019 smo organizirali trinajst srečanj, ki se jih 
je udeležilo okrog 260 otrok iz Vrtca Nova Gorica, enote Julke 
Pavletič Solkan.

LASTNI PROJEKTI 
GORIŠKE KNJIŽNICE
Signalizacija
Nadaljujemo s projektom signalizacije v Goriški knjižnici. Z novo 
signalizacijo – barvnimi tablami – želimo uporabnikom olajšati 
iskanje gradiva. Leta 2019 smo tako opremili del Oddelka za 
leposlovje, jezikoslovje, umetnost in šport. 

Mojstrovalnica
V Mojstrovalnico zahajajo mojstri, predvsem mladi. Ustvarjajo, 
rišejo, načrtujejo, oblikujejo, izmenjujejo si zamisli. Njihovo 
delo spremljata naša sodelavca mojstrovalca, Matej Blažko in 
Kristina Hoffmann. 

Vsak ima svoj kreativni potencial in tisti trenutek, 
ko začnete izražati svoj kreativni potencial, lahko 
začnete spreminjati svet. 

PAULO COELHO
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Mojstrovalnica je svoja vrata odprla septembra 2017. Leta 
2018 je delovala 71 dni, obiskalo jo je 1290 uporabnikov. 
Naš 3D-tiskalnik je natisnil več kot 400 izdelkov in pri tem 
porabil okrog 30 kg materiala. Ker je bilo za 3D-tiskanje veliko 
zanimanja, smo kupili dodaten tiskalnik. 

Maja 2018 sta naši 
bibliotekarki Saša 
Vidmar in Kristina 
Hoffmann projekt 
predstavili kolegom 
na dnevu dobrih 
praks v Pokrajinski 
in študijski knjižnici 
Murska Sobota. 

Leta 2019 je bila Mojstrovalnica odprta 166 dni, obiskalo pa 
jo je 1252 uporabnikov. S 3D-tiskalnikoma smo natisnili 450 
predmetov in zanje porabili 20 kg plastike. Poleti smo urnik 
podaljšali, v tem času je k nam prišlo 522 oseb. Obiskalo nas je 
tudi 146 otrok v organiziranih skupinah iz štirih izobraževalnih 
ustanov. Za vse skupine smo organizirali delavnice. 

Novembra 2019 smo v sodelovanju s festivalom Pixxelpoint izvedli 
delavnico izdelovanja pošasti. 

V okviru Kulturnega bazarja v regiji smo organizirali delavnico 
za šest učiteljev. 

Skrito – odkrito – ohranjeno –
dostopno
Projekt, poimenovan Skrito – odkrito – ohranjeno – dostopno, je 
v Goriški knjižnici zaživel novembra 2018. Želeli smo poskrbeti 
za promocijo portala dLib, Digitalne knjižnice Slovenije, kjer je 
digitalizirano gradivo objavljeno in prosto dostopno. Pri predlogih 
in izboru vsebin, primernih za digitalizacijo in objavo na dLibu, 
sodelujemo vse splošne knjižnice Goriškega območja: Goriška 
knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin ter Mestna knjižnica 
in čitalnica Idrija. Ker smo opažali, da uporabniki portal zelo 
malo poznajo in uporabljajo, smo jim želeli z novim projektom 
prikazati, kaj vse hranimo v knjižnicah Goriškega območja in 
partnerskih ustanovah (skrito). Dragocenosti in zanimivosti 
postanejo z digitalizacijo in objavo na dLibu laže dostopne 
(odkrito), originale pa obvarujemo pred obrabo (ohranjeno). 
Digitalizirano gradivo si lahko kadarkoli ogleda vsak, ki ima 
dostop do spleta (dostopno). Leta 2018 smo se z razstavo, ki so 
jo pripravile bibliotekarke Polonca Kavčič, Breda Seljak in Irena 
Tul, pridružili evropskemu letu kulturne dediščine; prikazali 
smo nekaj dragocenega gradiva iz svoje knjižnične zbirke, 
obiskovalci pa so lahko po njem brskali v virtualni obliki.  

Podobno razstavo smo 
postavili tudi leto po-
zneje, 3. decembra 
2019. Na plakatih smo 
prikazali, kako do objave 
na dLibu sploh pride in 
kaj je vsaka od knjižnic 
območja že prispevala 
na portal, v vitrinah pa 
razstavili originale del, 
ki so v digitalni obliki na 
dLibu že dostopna. 
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Knjižnica semen 

Leta 2018 smo se začeli intenzivno pripravljati na odprtje 
Knjižnice semen, ki smo jo zasnovali že leto predtem. S 
projektom želimo prispevati k ohranjanju avtohtonih sort 
kmetijskih rastlin ter vplivati na kakovost življenja in zdravje 
prebivalcev lokalne skupnosti, posredno pa tudi na turistično 
in kulinarično prepoznavnost ter razvoj našega okolja. Na 
temo Knjižnice semen smo izvedli več dejavnosti: ogledali 
smo si dokumentarni film producentov  Marise Tomei, Marca 
Turtletauba in Phila Fairclougha z naslovom Seme: zamolčana 
zgodba, prisluhnili predavanju ekologa Nejca Subana o gensko 
spremenjenih organizmih, si izmenjali semena in se pogovarjali 
s Pavlom Medveščkom - Klančarjem o varuhih semen. Kot prva 
slovenska splošna knjižnica smo se pridružili mednarodnemu 
projektu Climathon: 24-urni hackathon in izdelali poslovni načrt 
za Knjižnico semen. 

Pogovor s Pavlom Medveščkom - Klančarjem o varuhih semen

Leta 2019 smo pripravili 
in preizkusili aplikacijo za 
izposojo semen, ki sta jo 
s projektno vodjo Sašo 
Vidmar iz Goriške knjižnice 
izdelala Melita Kuhelj in 
Blaž Krapež iz podjetja 
Ekosplet. Logotip projekta 
je oblikoval Rok Bezeljak. 

Izdelali smo podrubriko na spletnem mestu Goriške knjižnice 
ter kupili opremo, ki bo Knjižnici semen omogočala nemoteno 
delovanje. Povezali smo se s Kmetijsko-gozdarskim zavodom 
Nova Gorica, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Biotehniško 
šolo Šempeter. 

Aplikacija za izposojo semen
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V SODELOVANJU S 
KNJIŽNICAMI OBMOČJA
Digitalizacija 
Leta 2018 smo nadaljevali z digitalizacijo gradiva. Pri tem 
smo sodelovali s knjižnicami Goriškega območja, Škrabčevo 
knjižnico Frančiškanskega samostana Kostanjevica pri Novi 
Gorici, Goriškim muzejem in Tolminskim muzejem. Gradivo, ki 
smo ga digitalizirali, je dostopno na portalu dLib. V celoti smo 
digitalizirali revijo Cvetje z vertov sv. Frančiška – s tem smo se 
pridružili praznovanju Škrabčevega leta. 

S sredstvi območnosti smo 
digitalizirali tudi publikacijo 
Oglar: glasilo Kulturnega 
društva Zavratec, časopise 
Tolminski glas, Nova doba 
in Nova Gorica: glasilo 
Osvobodilne fronte za 
Goriško, časnik Glas zave-

znikov, nekaj letnikov Primorskega dnevnika in več knjig iz prve 
polovice 20. stoletja. 

Leta 2019 smo v sodelovanju s knjižnicami Goriškega območja 
digitalizirali naslednje časopisje: Vipavski glas: glasilo Krajevne 
skupnosti Vipava, Njiva: kulturni vestnik, Naprej!, Soški tednik, 
Goriški knjižničar: glasilo Goriške knjižnice, Svetogorska kraljica: 
glasilo prijateljev Svete gore, Žena v borbi in obnovi: glasilo 
Antifašistične slovansko-italijanske ženske zveze za Vzhodno 
primorsko okrožje, Mladinski vestnik: glasilo okrožnega odbora 
ZMJK za Vzhodno Primorsko, Primorska borba, Iskre: glasilo 
vipavskih semeniščnikov, Nova Gorica: glasilo Osvobodilne 
fronte za Goriško, nekaj letnikov Primorskega dnevnika ter delo 
Hugolina Sattnerja z naslovom Oljki: kantata: trije veliki koncerti 
pod vodstvom koncertnega vodje Mateja Hubada.

Naša slovenščina je eden 
najlepših jezikov na svetu. 

P. STANISLAV ŠKRABEC

Branje je potovanje
na barkah besed prek tišine – 
molčiš in poslušaš čenčanje
daljav in sveta iz bližine.
/…/

In slišiš bajke drevesa
in pravljični rog iz davnine,
škripanje konice peresa,
ko s tinto drsi prek beline.
/…/

BINA ŠTAMPE ŽMAVC: JADRO ZA SANJE

Primorci beremo 

Projekt Primorci beremo je namenjen predvsem spodbujanju 
branja del sodobnih slovenskih avtorjev. Poteka od aprila do 
novembra, zdaj že polnih trinajst let. 

Dvanajsto bralno sezono smo začeli 23. aprila 2018, v Noči 
knjige. Gostili smo novinarko in pisateljico Mojco Širok, ki nam 
je predstavila svoje delo z naslovom Pogodba: kriminalni roman. 

Pogovor z 
Mojco Širok 
v Noči knjige 
2018
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Na priporočilni bralni seznam smo uvrstili 63 naslovov leposlovja 
in enajst pesniških zbirk. Pri projektu je sodelovalo 60 bralk in 
bralcev iz vseh enot knjižnice; pridružilo se nam je tudi štirinajst 
članov slovenske Knjižnice Damir Feigel iz Gorice in deset 
zamejskih dijakov. Bralno sezono smo sklenili 22. novembra s 
pisateljem Mirtom Komelom, ki je zbranim predstavil svoj novi 
roman z naslovom Medsočje. 

V trinajsto bralno sezono nas je popeljal pisatelj, scenarist, 
kolumnist in režiser Miha Mazzini, s katerim se je v sklopu 
Goriških dnevov knjige in Noči knjige 23. aprila 2019 v atriju 
knjižnice pogovarjala pisateljica Carmen L. Oven. Sodelujoči so 
lahko izbirali med 64 naslovi leposlovja in trinajstimi pesniškimi 
zbirkami, priporočilni seznam je prvič vključeval tudi slovenske 
filme. V vseh enotah Goriške knjižnice je sodelovalo 71 bralcev, 
65 jih je projekt uspešno končalo. 

Tudi leta 2019 so se akciji pridružili bralci iz zamejstva – kar 34 
jih je bilo –, poleg uporabnikov Knjižnice Damir Feigel iz Gorice 
in članov Občinske knjižnice Sovodnje ob Soči tudi zamejski 
dijaki. Projekt smo sklenili 8. novembra, v tednu splošnih 
knjižnic, ko nas je obiskal pisatelj in režiser Marko Sosič. 
Bralce, ki so pri projektu sodelovali, smo nagradili z njegovo 
knjigo z naslovom Kruh, prah in jim podelili diplomo. 

Avtorjev, ki jih cenim, je ogromno. Tako kot 
mnogo pesnikov in pisateljev pred mano bi 
lahko tudi sam napisal nekakšen roman o 
knjigah, ki so me zaznamovale: zahvalno 
pismo pesnikom in pesnicam, pisateljicam 
in pisateljem, katerih dela so mi polepšala 
življenje. Predstavljam si, kakšen užitek bi 
bil takšno pismo pisati; se ure in dneve in 
tedne predajati spominom na najboljše, kar 
si lahko človek zamisli. 

JURE JAKOB

Predstavitev 
romana 
Mirta Komela 
Medsočje

Pogovor 
z Miho 
Mazzinijem 
v Noči knjige 
2019

Pogovor z 
Markom 
Sosičem
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Primorci.si
Primorci.si je spletni biografski leksikon znanih Primork in 
Primorcev, ki je nastal v sodelovanju knjižnic Goriškega in 
Obalno-kraškega območja, spletno mesto pa upravljata Goriška 
knjižnica in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Leta 2018 
smo knjižnice Goriškega območja v leksikon vnesle 29 zapisov 
(od tega jih je Goriška knjižnica prispevala 16), leta 2019 pa 
21 (Goriška knjižnica štiri). Od vzpostavitve portala leta 2013 
do konca leta 2019 je bilo nanj vnesenih 1196 življenjepisov, 
zabeležili smo 4.133.075 ogledov. 

Nekaj tistega čarobnega polovijo pisatelji v svoja 
srca in glave, kjer zori leta in leta … kot dober 
sir, kot dobro vino …, dokler ne dozorijo črke in 
besede in stavki … kot semena, cvetovi in sadje, 
ki se prelijejo v zapisano besedo na belem listu, 
varno spravljeno med platnicami knjige, v prostoru 
brezčasja in neminljivosti. In tam ta nikoli povsem 
dojemljiva čarobnost čaka na svojega bralca, da kot 
pokrov skrinje z zakladom odpre platnice knjige, da 
se z branjem besedilo in prostor med vrsticami spet 
združita v sanje, ki poletijo v svet in znova in znova 
pristajajo v srcih ljudi … 

MAGDA VREMEC RAGUSI

SKUPNA PROJEKTA 
OBMOČNIH KNJIŽNIC
Dobreknjige.si

Portal Dobreknjige.si: slovenske splošne knjižnice priporočamo 
ponuja priporočilno kakovostno literaturo. Upravljata ga Goriška 
knjižnica in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, trenutno 
pa pri njem sodeluje 46 od skupno 58 slovenskih splošnih 
knjižnic. V projekt so vključene vse štiri knjižnice Goriškega 
območja. Leta 2018 smo bili pri vnašanju zapisov zelo dejavni 
in smo po številu vnosov zasedli drugo mesto na nacionalni 
ravni; vnašalke iz Goriške knjižnice so dodale 41 anotacij. Leta 
2019 je bilo na Goriškem območju dejavnih pet vnašalk, med 
njimi dve iz Goriške knjižnice, ki sta prispevali petindvajset 
besedil. 
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Na nacionalni ravni smo sicer leta 2018 vnesli 418 zapisov 
in zabeležili 1.475.795 ogledov, leta 2019 pa smo vnesli 346 
predstavitev leposlovnih del in zabeležili 1.777.013 ogledov. 
Do konca leta 2019 je portal dosegel 6,5 milijona ogledov, 
vključeval je 3072 zapisov. 

Uredniški odbor portala Dobreknjige.si organizira tudi 
strokovna izobraževanja. Leta 2018 smo tako pripravili tretji 
sklop izobraževanj z naslovom Vrednotenje književnosti v 
knjižničarstvu in razvoj bralne kulture. Za promocijo portala 
skrbimo na različne načine. Leta 2019 smo zasnovali nov način 
promocije na knjižnih ovitkih; izvedbo smo prikazali na kratkem 
videoposnetku, ki ga je pripravil Rok Bezeljak s Polonco Kavčič 
in Manjo Pergar.

Kamra 
Portal Kamra združuje digitalizirane vsebine s področja 
domoznanstva; posamezne vnose imenujemo zgodbe. Portal 
upravlja Osrednja knjižnica Celje, v osrednjih območnih 
knjižnicah pa so sedeži območnih uredništev – v Goriški 
knjižnici Franceta Bevka je sedež uredništva za Goriško 
knjižnično območje. 

Leta 2018 smo na našem območju dodali dve novi zgodbi: 
Javorca (1916–2016) avtorice Damijane Fortunat Černilogar iz 
Tolminskega muzeja ter zgodbo z naslovom Urbanistični razvoj 
Gorice in gradnja vil v 19. stoletju avtorja Davida Kožuha iz 
Goriškega muzeja. Zabeležili smo 57.143 ogledov zgodb, ki so 
jih na Kamro dodale knjižnice Goriškega območja. Zgodba o 
spominih na začetek gradnje Nove Gorice z naslovom Zgradili 
smo mesto je bila po številu ogledov na prvem mestu. 

Leto 2019 nam je prineslo 52.635 ogledov zgodb in drugih 
objav partnerjev Goriškega območja. Med vsemi zgodbami, 
ki so bile objavljene na portalu, je bilo še vedno največ 

zanimanja za zgodbo Zgradili smo mesto. Pri objavah sta se 
nam pridružili Univerza v Novi Gorici, ki je pripravila zgodbo 
z naslovom Goriški izobraženci skozi zgodovino, in Pilonova 
galerija Ajdovščina, ki je v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom 
v Novi Gorici prispevala zgodbo z naslovom Negativi fotografij 
Vena Pilona. Na Kamri smo leta 2019 objavili tudi 14 novic. 

Kulturna dediščina je kot prstan kraljeve družine, ki se prenaša 
iz roda v rod. Je zaklad, za katerega smo odgovorni in ga 
moramo ohranjati, ščititi ter predati mladim generacijam. 

ADRIANA LAZE

Javorca 
(1916–2016)

Urbanistični 
razvoj Gorice 
in gradnja vil v 
19. stoletju
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Obiskovalcem Goriške knjižnice želimo ponuditi 
čim bolj pester izbor prireditev in dejavnosti, ki bi 
jih navdušile za obisk knjižnice, jih razvedrile ter 
kulturno in duhovno obogatile. Tako organiziramo 
dogodke za različne skupine uporabnikov, 
pripravljamo in gostimo pa tudi raznovrstne 
razstave.  

Prireditve so razdeljene na tematske sklope: radovedni 
ponedeljki, pri katerih smo leta 2019 zaradi velikega 
povpraševanja povečali delež potopisnih predavanj; otroški 
torki, ki vključujejo pravljične urice ter druge prireditve in 

ustvarjalne delavnice za otroke; mesečne uganke; mladinske 
dejavnosti; ustvarjalne srede – ustvarjalne delavnice za 
odrasle; literarni četrtki s predstavitvami avtorjev in njihovih 
del. Tudi v krajevnih knjižnicah in na bibliobusu redno izvajamo 
številne dejavnosti za različne starostne skupine uporabnikov. 
Veliko prireditev pripravljamo tudi v sodelovanju z drugimi 
kulturno-izobraževalnimi ustanovami na Goriškem in lokalnimi 
ustvarjalci. Leta 2018 je bilo v Goriški knjižnici 380 dogodkov 
(vključno z obiski skupin, projekti in drugimi dejavnostmi v 
knjižnici), ki se jih je udeležilo 10.022 obiskovalcev, leta 2019 
pa je 431 dogodkov obiskalo 9975 oseb. 

PRIREDITVE IN RAZSTAVE 

ŽIVAHNOST GLASOV 
IN PODOB 

/.../ Zato poznamo le eno pravo radost, 
druženje z ljudmi.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Izdelki udeleženk ustvarjalnih delavnic
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Leta 2018 smo se pridružili projektu Frančiškanskega 
samostana Kostanjevica pri Novi Gorici z naslovom Škrabčevo 
leto. Največji obisk smo zabeležili prav na skupnem odprtju treh 
razstav o patru in jezikoslovcu Stanislavu Škrabcu septembra 
2018. Odmevni sta bili tudi razstavi Prešernov sonetni venec z 
ilustracijami Mihe Maleša in 10 let ustvarjalnih delavnic z Anko 
Krpan Skomina. 

V Goriški knjižnici je bilo leta 2018 na ogled 32 razstav (30 
gostujočih in dve lastni razstavi, ki ju je pripravil Domoznanski 
oddelek), leta 2019 pa 33 (30 gostujočih in tri lastne 
domoznanske razstave). Leta 2019 smo gostili tudi dve 
mednarodni razstavi: razstava z naslovom Iz mnogih dežel – 
From Many Lands je bila postavljena ob 120. obletnici rojstva 
Louisa Adamiča, razstavo z naslovom Pravljični svinčniki: 
razstava ilustracij Ivana Mitrevskega in Michele Occhi pa smo 
si lahko ogledali v času Goriških dnevov knjige 2019. Manjše 
priložnostne razstave redno pripravlja tudi Oddelek za mladino.

Skupno odprtje treh razstav o Stanislavu Škrabcu, 2018

Pravljični svinčniki: razstava ilustracij Ivana Mitrevskega in 
Michele Occhi

Razstava Iz mnogih dežel – From Many Lands ob 120. obletnici 
rojstva Louisa Adamiča, 2019

Bogatejši so pač drugi jeziki. Pravijo tudi, da 
so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo 
rabo. Ali – slovenska beseda je beseda praznika, 
petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni kakor 
velikonočno potrkavanje, in zvezde pojó, kadar 
se na svoji svetli poti ustavijo ter se ozró na 
čudežno deželo pod seboj. 

IVAN CANKAR
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Z veseljem, pa tudi s kančkom ponosa se 
oziramo na opravljeno delo. Leto 2018 si 
bomo zapomnili po številnih uspešno izpeljanih 
projektih, delavnicah in dogodkih, s katerimi smo 
v knjižnico privabljali tako otroke kot odrasle, pa 
tudi po znanih osebnostih – pesnikih, pisateljih in 
ilustratorjih –, ki so nam predstavili svoja dela in 
nam polepšali marsikateri večer. Leto so obogatile 
številne razstave, med njimi tri gostujoče, ki so 
bile v knjižnici na ogled v okviru Škrabčevega 
leta in so privabile rekordno število obiskovalcev, 

KOLEDAR GORIŠKE KNJIŽNICE ZA LETO 

2018 

pa tudi naše, domoznanske, predvsem razstava 
z naslovom Bevk in Cankar ter prva razstava 
o digitalizaciji in portalu dLib, poimenovana  
Skrito – odkrito – ohranjeno – dostopno. 

V tem letu smo se razveselili dveh nagrad: naš nekdanji 
sodelavec in prvi strokovni delavec Goriške knjižnice Marijan 
Brecelj je prejel Goropevškovo listino za izjemne uspehe na 
področju domoznanstva in kulturne dediščine, knjižnica kot 
ustanova pa priznanje v ocenjevalni akciji 32. Ogledalo mojega 
okolja. 

Dejavni smo bili tudi na mednarodni ravni: direktorica Goriške 
knjižnice Irena Škvarč je na Kitajskem sodelovala na okrogli 
mizi na 1. Forumu kuratorjev Združenja knjižnic Kitajske in 
držav Srednje in Vzhodne Evrope. 

Naš koledar je napolnjen s samimi lepimi spomini, nekateri 
pomembnejši dogodki pa so predstavljeni v nadaljevanju. 

Vsaka sled, ki ostane za nami, je odmev koraka.
Vsaka pot, ki jo prehodimo,
je seštevek naših sledi,
zapisanih v naše življenje in življenja vseh,
ki prečkajo naše poti.

SREČKO KOSOVEL
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januar 
11. januar
Pisatelj Matej Krajnc je predstavil 
knjigo z naslovom Lado: ena 
sama ljubezen: življenje in delo 
Lada Leskovarja: avtorizirana 
biografija. 

18. januar
Novinarka in pisateljica 
Damjana Bakarič je predstavila 
svojo knjižno uspešnico Na 
tesnobi. 

25. januar
Pisateljica Ljuba Krušič je 
spregovorila o svoji knjigi 
z naslovom Vrtnica v srcih, 
kjer opisuje spomine na prvo 
desetletje Nove Gorice. 

februar
6. in 7. februar
Slovenski kulturni praznik smo 
zaznamovali z odprtjem razstave 
Prešernov Sonetni venec z 
ilustracijami Mihe Maleša  
(6. februar) ter predstavitvijo 
knjige ddr. Nataše Golob z 
naslovom S črnilom in zlatom 
(7. februar). 

marec
8. marec
Zgodovinar in pisatelj dr. Renato 
Podbersič je predstavil svojo 
knjigo z naslovom Jeruzalem 
ob Soči: judovska skupnost na 
Goriškem od 1867 do danes.

april
4. april
Odprli smo razstavo 10 let 
ustvarjalnih delavnic z Anko 
Krpan Skomina v Goriški 
knjižnici. Dogodek je pospremil 
otroški pevski zbor Osnovne 
šole Šempas pod vodstvom 
zborovodkinje Mojce Maver 
Podbersič. 
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16.–23. april: 12. Goriški dnevi knjige 
Osrednja tema 12. Goriških dnevov knjige je bilo literarno 
ustvarjanje na Goriškem. Želeli smo predstaviti vse pišoče, ki 
prispevajo k bogatenju kulturne zavesti naše lokalne skupnosti. 
Zvrstilo se je veliko prireditev, predvsem predstavitev literarnih 
del tako za otroke kot odrasle. Goriške dneve knjige smo 
sklenili 23. aprila, na svetovni dan knjige, ko smo v Noči knjige 
z novinarko in pisateljico Mojco Širok začeli novo bralno sezono 
Primorci beremo 2018. V celem tednu smo na prireditvah 
našteli več kot 500 obiskovalcev, samo v Noči knjige okrog 
120.

Dobra vila Soča, predstava za 
otroke

Predstavitev knjige Alje Furlan z 
naslovom Tisti krožniki/Quei piatti

Predstavitev zbornika z 
naslovom Sukenščina še živi 
avtorice Katarine Vuga 

23. april: Noč knjige v Goriški knjižnici
Tiskarska delavnica Tricikel 
tiska zgodbe z Markom 
Drpićem

Pogovor z Mojco Širok, ki nam 
je predstavila svoje delo z 
naslovom Pogodba: kriminalni 
roman.

Predstava impro skupine 
Dženny 

Vem: jezik je pokrájina srca.
Telesno čutim: strašna je razlika
med oblikami obzorja in neba
ravninskega in planinskega jezika.

BORIS A. NOVAK: TRIJE JEZIKI
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24. april
Zgodovinar dr. Vojko Pavlin 
je predstavil svojo knjigo z 
naslovom Goriška – od zadnjih 
goriških grofov do habsburške 
dežele. Dogodek je v sodelovanju 
z Goriško knjižnico organiziral 
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici. 

maj
7. maj
Prisluhnili smo predavanju 
kustosa pedagoga Davida 
Kožuha z naslovom Vile v 
Gorici od leta 1850 do leta 
1900. Dogodek smo pripravili 
v sodelovanju z Goriškim 
muzejem.

11. maj
V sodelovanju z Zvezo kulturnih 
društev Nova Gorica smo 
pripravili večer s skladateljem, 
pesnikom in pisateljem Mira-
nom Rustjo, ki je predstavil svojo 
pesniško zbirko Prižigam luč na 
oknu svojega navdiha. 

28. maj
Prisluhnili smo predstavitvi 
pesniške zbirke Ljubke Šorli z 
naslovom Goriške pesmi, o kateri 
sta spregovorila urednik Igor 
Tuta in avtorica spremne besede 
Marija Mercina. 

Izšlo je poročilo o delu v Goriški 
knjižnici v letu 2017 z naslovom 
Pod gladino časa, ki ga je 
pripravila bibliotekarka Magda 
Vremec Ragusi, oblikoval pa ga 
je Rok Bezeljak.

31. maj
Obiskala nas je varuhinja 
pravic gledalcev in poslušalcev 
Radiotelevizije Slovenija Ilinka 
Todorovski, ki se je pogovarjala 
z dopisnico Televizije Slovenija iz 
Nove Gorice Mojco Dumančič. 

junij
5. junij
Ob močnem nalivu je na 
Oddelek s strokovnim gradivom 
vdrla voda in poškodovala veliko 
knjižnega gradiva. Pri reševanju 
knjig so nam pomagali tudi 
bralci.

12. junij
Sklenili smo pravljične urice, 
in sicer z gledališko predstavo 
ekipe Fuldoro z naslovom 
Čarobni kotel pravljic.

POD GLADINO ČASA
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14. junij
Pisateljica Anja Mugerli je 
predstavila svoj roman z 
naslovom Spovin. 

22. junij
Slovesno smo odprli nove 
prostore Krajevne knjižnice 
Kanal in obenem obeležili  
150. obletnico Narodne 
čitalnice v Kanalu. Zbrane 
so nagovorili predsednica 
Prosvetnega društva Soča 
Kanal Milica Zimic, župan 
Občine Kanal ob Soči Andrej 
Maffi in direktorica Goriške 
knjižnice Franceta Bevka Nova 
Gorica Irena Škvarč. Prireditev 
so obogatili tudi člani Moškega 
pevskega zbora Kazimir Nanut 
iz Kanala in učenci Osnovne 
šole Kanal. 

julij–avgust
Našim uporabnikom so poletje 
popestrile vrečke presenečenja, 
knjižnica na bazenu in 
ustvarjanje v Mojstrovalnici.

september
1. september
Zaposleni v Goriški knjižnici 
smo se odpravili na strokovno 
ekskurzijo v Belo krajino in na 
Dolenjsko, kjer smo obiskali 
Knjižnico Mirana Jarca Novo 
mesto. 

3. september
V okviru Škrabčevega 
leta smo odprli tri gostujoče 
razstave: razstavo Pater 
Stanislav Škrabec tako in 
drugače, ki jo je v okviru 
Škrabčevega leta 2018 
v sodelovanju z Goriško 
knjižnico, Mestno občino 
Nova Gorica in Šolskim 
centrom Nova Gorica pripravil 
Frančiškanski samostan 
Kostanjevica; razstavo Šola v 
času Avstro-Ogrske, ki smo 
jo uvrstili v sklop prireditev 
ob občinskem prazniku 
Mestne občine Nova Gorica, 
postavil pa jo je Slovenski 

Posebne zasluge ima za nas Slovence, 
ker je dal slovenščini samostojnost in 
možnost nadaljnjega razvoja. 

AKADEMIK DR. FRAN RAMOVŠ O  

P. STANISLAVU ŠKRABCU
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šolski muzej iz Ljubljane v 
sodelovanju z Osnovno šolo 
Ivana Roba Šempeter pri 
Gorici, Slovenskim narodnim 
gledališčem Nova Gorica, 
Frančiškanskim samostanom 
Kostanjevica pri Novi Gorici, 
Mestno občino Nova Gorica ter 
Goriško knjižnico; razstavo Moje 
prvo berilo: (dom – družina; 
okolje – prijatelji; domovina). 
Odprtja se je na ploščadi 
med knjižnico in Slovenskim 
narodnim gledališčem Nova 
Gorica udeležilo približno 1300 
obiskovalcev.  

13. september
V sklopu prireditev ob 
občinskem prazniku Mestne 
občine Nova Gorica je 
novinar in pisatelj Tadej Golob 
predstavil knjigo z naslovom 
Kot bi Luna padla na Zemljo: 
biografija Milene Zupančič.  

17.–22. september
Goriška knjižnica se vsako 
leto pridruži prireditvam v 
sklopu Bevkovih dnevov, 
naši domoznanki Irena Tul 
in Breda Seljak pa pripravita 
razstavo, povezano s 
pisateljevim življenjem in 
delom. V Cankarjevem letu 
2018 sta v Bevkovi spominski 
sobi postavili razstavo z 
naslovom Bevk in Cankar, kjer 
sta predstavili stičišča med 
pisateljema. 

V vitrinah smo si lahko 
ogledali Bevkove zapise o 
srečanjih s Cankarjem, dela 
Ivana Cankarja, ki jih je imel 
Bevk v lasti, pa tudi njegova 
dela, ki so nastala pod 
Cankarjevim vplivom. 

oktober
9. oktober
Pisateljica in ilustratorka Tanja 
Badalič je v knjižnici predstavila 
knjigo z naslovom Jazburček 
in njegovo zeleno poslanstvo. 
Ogledali smo si lahko tudi 
razstavo ilustracij.

Naš slovenski jezik je najdražji zaklad, ki nam ga je 
Bog dal kot narodu, kot Slovencem, zato je gotovo 
božja volja, da ga ljubimo. 

P. STANISLAV ŠKRABEC

Nisem razumel njegovega simbolizma, a me je 
privlačevalo blagoglasje in lepota njegovega jezika.

FRANCE BEVK O IVANU CANKARJU
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11. oktober
Novinarka in pisateljica Milena 
Miklavčič je predstavila svojo 
knjigo Ogenj, rit in kače niso za 
igrače, 2. del: Babice, hčere in 
vnukinje. 

17. oktober
V sodelovanju z Univerzo v Novi 
Gorici smo pripravili literarni 
večer z naslovom Ženski 
in moški svetovi slovenske 
moderne: pogovorni večer 
ob 100. obletnici smrti Ivana 
Cankarja in 140. obletnici 
rojstva Zofke Kveder; prisluhnili 
smo ddr. Igorju Grdini in dr. 
Katji Mihurko Poniž. 

19. oktober
Naš nekdanji sodelavec in 
prvi strokovni delavec Goriške 
knjižnice Marijan Brecelj je 
prejel Goropevškovo listino za 
izjemne uspehe na področju 
domoznanstva in kulturne 
dediščine, ki jo v okviru 
Domfesta podeljuje Sekcija 
za domoznansko in kulturno 
dediščino. 

19.–22. oktober
Direktorica Goriške knjižnice 
Irena Škvarč se je udeležila  
1. Foruma kuratorjev Združenja 
knjižnic Kitajske in držav 
Srednje in Vzhodne Evrope v 
mestu Hangzhou na Kitajskem. 
Sodelovala je na okrogli mizi 
na temo Knjižnice in promocija 
branja na državni ravni. 

22. oktober
V Goriški knjižnici je bila 
predstavitev publikacije z 
naslovom Literars: zbornik 
literarnih, likovnih in fotografskih 
del, odprli pa smo tudi 
gostujočo fotografsko razstavo 
s portreti literarno-likovnih 
parov fotografa in slikarja 
Jerneja Skrta, ki je nastala v 
sodelovanju z Javnim skladom 
Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti (Območno izpostavo 
Nova Gorica) in Zvezo kulturnih 
društev Nova Gorica. 

november

13. november
Pesnica in pisateljica Alja 
Furlan je predstavila svojo 
knjigo Od spodaj navzgor. 

Podelitev Goropevškove listine v Mestni 
knjižnici Ljubljana. Nagrado je v imenu 
Marijana Breclja prevzela njegova hči Sara 
Pegan.
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19.–23. november:  
Teden splošnih knjižnic
Prireditev se je v Goriški 
knjižnici udeležilo okrog 200 
obiskovalcev. 

Bralcem smo delili t. i. jabolka s 
sporočilom. 

19. november
Stripar Zoran Smiljanić 
in član uredništva revije 
Stripburger Bojan Albahari sta 
srednješolcem predstavila strip 
o Cankarjevem življenju in delu 
z naslovom Ivan Cankar: podobe 
iz življenja. 

21. november
V sklopu evropskega leta kulturne 
dediščine smo odprli razstavo o 
digitalizaciji in Digitalni knjižnici 
Slovenije – portalu dLib –, ki smo 
jo poimenovali Skrito – odkrito – 
ohranjeno – dostopno. Postavile 
so jo naše bibliotekarke Polonca 
Kavčič, Breda Seljak in Irena Tul. 

22. november
Skupaj s Knjižnico Damir Feigel 
iz Gorice smo sklenili bralno 
sezono Primorci beremo 2018. 
Praznovali smo s filozofom in 
pisateljem Mirtom Komelom, 
s katerim se je o njegovem 
romanu, kriminalki z naslovom 
Medsočje, pogovarjala naša 
sodelavka Kristina Hoffmann.  

december
6. december
Prejeli smo priznanje za zmago 
v ocenjevalni akciji 32. Ogledalo 
mojega okolja, v kategoriji F – ob-
jekti, prijazni invalidom in starej-
šim. Akcijo organizira Turistično 
društvo Nova Gorica, sodelujejo 
pa tudi Turistično društvo občine 
Šempeter - Vrtojba, Turistično 
društvo Most na Soči in Krajevna 
skupnost Solkan.

13. december
Naša bibliotekarka Magda Vremec 
Ragusi je predstavila knjigo Silva 
Vremca z naslovom Ujeti veter: 
zbrana poezija in proza. 

Branje je potapljanje /…/, je pustolovščina, v 
kateri nas zapeljuje, nas navdihuje in nam grozi 
čudno lepa skrivnost vrtincev zgodovine in intimnih 
izpovedi, ujetih v tuje zgodbe in pesmi. 

ALEŠ DEBELJAK

Z branjem knjige lahko potuješ v 
prostoru in času in k različnim ljudem.

SILVO VREMEC
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V jubilejnem letu 2019, ko je Goriška knjižnica 
Franceta Bevka praznovala sedemdeset let 
svojega delovanja, smo si večkrat zaželeli, da bi 
se čas ustavil. Bilo je prijetno, veselo, čudovito. 

Praznično leto smo začeli s slavnostno prireditvijo 
18. januarja. Ob tej priložnosti je predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor knjižnici podelil 
pomembno listino – Zahvalo za širjenje bralne 
kulture in pomembno kulturno poslanstvo. 

Izšla je tudi naša slikanica z naslovom Pravljica za račko. V 
tem letu smo odprli dve novi krajevni knjižnici – v Šempetru 
pri Gorici in Mirnu. S filmom Rastem z e-viri smo osvojili prvo 
nagrado na 1. Knjižničarskem filmskem festivalu v okviru  
12. Posveta za splošne knjižnice na Hrvaškem. Konec leta smo 
se naši zakladnici modrosti poklonili s prav posebnim darilom, 
publikacijo z naslovom Pogled nazaj, polet naprej: zbornik ob 
70-letnici Goriške knjižnice: 1949–2019. 

Številni dogodki 
bodo tako bralcem 
in obiskovalcem 
kot tudi nam, 
zaposlenim, ostali 
v trajnem spominu. 
Poskrbeli smo, da 
bodo zapisani – v 
srcih in na papirju. 

KOLEDAR GORIŠKE KNJIŽNICE ZA LETO 

2019  

Da mogel bi trenutku reči: 
»Tako si lep, o daj, postoj!« /…/

J. W. GOETHE
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januar
18. januar
Osrednje prireditve ob 70-letnici 
Goriške knjižnice Franceta 
Bevka se je udeležilo okrog 420 
obiskovalcev. Delovna skupina, 
ki so jo sestavljali sodelavci 
Tina Podgornik, Saša Vidmar, 
Manja Pergar, Lara Konjedic, 
Igor Frančeškin in Silvester 
Vodopivec, se je zelo potrudila 
in prireditev izpeljala tako, kot 
se za okrogli jubilej spodobi. Na 
odru so spregovorili direktorica 
Goriške knjižnice Irena Škvarč, 
predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor in župan Mestne 
občine Nova Gorica dr. Klemen 
Miklavič. Prireditev je povezovala 
članica Slovenskega narodnega 
gledališča Nova Gorica, igralka 
Patrizia Jurinčič Finžgar, scenarij 
je pripravil igralec Peter Harl, 
nastopil je tudi pianist Anže 
Vrabec. Z glasbeno točko sta 
večer popestrila Patricija Lisjak 
in Rene Fajt. Grafični oblikovalec 
Rok Bezeljak je pripravil  
priložnostni logotip, scenografijo 
za dogodek  in umetniško 
inštalacijo nad stopniščem.

Na svečanem dogodku smo 
prvič predvajali dokumentarni 
film z naslovom Knjižnica na 
travniku režiserke Anje Medved 
in snemalca Fabrisa Šulina. 

Film prikaže razvoj Goriške 
knjižnice, njeno odprtost, 
povezanost z lokalno skupnostjo 
ter priljubljenost med bralci in 
obiskovalci. Nekateri od njih 
tudi podajo svoje misli o tej naši 
katedrali svobodnega duha. 
Spregovorijo direktorica Irena 
Škvarč, nekdanji ravnatelj Rajko 
Slokar, profesorica književnosti 
in pisateljica Marija Mercina, 
filozof in pisatelj Mirt Komel 
ter upokojeni sodelavki Nives 
Pelicon in Janja Grapulin. V 
film je vključen tudi arhivski 
posnetek pogovora z Vojtehom 
Ravnikarjem, arhitektom 
knjižnične zgradbe, ki leta 2020 
dopolnjuje 20 let. 

Ob tej priložnosti je Goriška 
knjižnica izdala svojo prvo 
slikanico z naslovom Pravljica 
za račko. Besedilo je napisala 
Magda Vremec Ragusi, v 
ilustracije pa ga je prelila 
Kristina Hoffmann. Ilustracije so 
bile v knjižnici tudi razstavljene. 

Klara je Ajki izročila čisto pravo knjižnično izkaznico. 
Na njej je z velikimi črkami pisalo: AJKA, RAČKA IZ 
BOROVEGA GOZDIČKA.
Ajki so se od sreče svetile oči in njen kljunček se 
je raztegnil v širok nasmeh. Ponosno je spravila 
knjižnično izkaznico pod perutničko. 

MAGDA VREMEC RAGUSI

Nekdanji ravnatelj Goriške knjižnice Rajko 
Slokar v filmu Knjižnica na travniku 
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Predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor je direktorici Ireni 
Škvarč izročil Zahvalo za širjenje 
bralne kulture in pomembno 
kulturno poslanstvo. 

22. januar
Pisateljica Darinka Kozinc je 
predstavila svojo pravljico z 
naslovom O rožnati jopici z 
modrimi rožami. 

februar
4. februar
V knjižnici smo odprli razstavo 
Iz mnogih dežel – From Many 
Lands: ob 120. obletnici 
rojstva Louisa Adamiča, pri 
kateri so sodelovali Narodna 
in univerzitetna knjižnica, 
Slovenska izseljenska matica, 
Urad Vlade Republike Slovenije 
za Slovence v zamejstvu in 
po svetu, Veleposlaništvo 
Združenih držav Amerike v 
Sloveniji ter Goriška knjižnica. 
Založba Sophia iz Ljubljane 
je predstavila tudi knjigo z 
naslovom Iz mnogih dežel. 
Program so sooblikovale 
kitaristke Kulturnega društva 
Slavec Solkan. 

7. februar
Na predvečer slovenskega 
kulturnega praznika smo 
odprli novo krajevno knjižnico 
v Šempetru pri Gorici. 
Slavnostna govornika na 
prireditvi sta bila župan Občine 
Šempeter - Vrtojba Milan Turk 
in direktorica Goriške knjižnice 
Irena Škvarč, otroci iz Vrtca 
Šempeter in učenci Osnovne 
šole Ivana Roba Šempeter pri 
Gorici pa so dogodek popestrili 
z igrivim kulturnim programom.

 

14. februar
V knjižnici je bila predstavitev 
zbornika Živel je tod mizarjev 
rod avtorja Jožka Markiča, ki ga 
je izdalo Rezbarsko, intarzijsko 
in restavratorsko društvo 
Solkan. Dogodek je povezovala 
Ana Zavrtanik Ugrin. 

28. februar
Bogdan Biščak je predstavil 
svojo knjigo z naslovom Igra 
in biseri: kako sem hčerki z 
alpinizmom razložil življenje; 
na predstavitvi sta sodelovala 
tudi naša bibliotekarka Magda 
Vremec Ragusi ter upokojeni 
sodelavec in alpinist Peter 
Podgornik.
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marec
27. marec
Prisluhnili smo predavanju  
Goriške izobraženke med kariero 
in družino literarne zgodovinarke 
dr. Katje Mihurko Poniž.

28. marec
Založnik in pisatelj Samo 
Rugelj je predstavil knjigo z 
naslovom Resnica ima tvoje 
oči.

april
15.–19. april:  
13. Goriški dnevi knjige 
Goriške dneve knjige smo 
slovesno odprli  15. aprila; 
njihova osrednja tema je 
bilo literarno ustvarjanje na 
Goriškem. Pridružilo se nam 
je štirideset organizacij in 
posameznikov, s katerimi 
smo pripravili več kot dvajset 
dogodkov, ki so privabili okrog 
400 obiskovalcev. Sklop 
prireditev smo sklenili 19. aprila 
z Nočjo knjige, ko nas je obiskalo 
več kot osemdeset ljudi. 

NEKAJ DOGODKOV

Okrogla miza (R)evolucija 
Goriške knjižnice 

Pravljično srečanje Odpri oči!. 
Dijaki Slovenskega licejskega 
pola iz Gorice in Klasičnega 
liceja Dante Alighieri iz Gorice 
so v sklopu tedna otroške 
literature Librilliamo v pravljični 
sobi otrokom pripovedovali 
pravljice. 

Razstava z naslovom Otrok z 
avtizmom v svetu pravljic, ki 
so jo pripravili učenci Osnovne 
šole Kozara Nova Gorica .

Odločitev, da bom začel brati, je bila ena od mojih 
najbolj pomembnih odločitev v življenju. Ta odločitev 
je spremenila moje življenje. Knjige so mi dale 
pogum za potovanja. Knjige so mi dale prepričanje, 
naj pustim svojo službo. Knjige so mi dale vzore in 
heroje in smisel v svetu, v katerem ga nisem imel. 

SAMO RUGELJ

Odprtje 13. Goriških dnevov knjige 
na ploščadi med Goriško knjižnico in 
Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici z 
nastopom otrok iz Vrtca Nova Gorica, enote 
Julke Pavletič Solkan
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Knjižne POPslastice s pevko 
Raiven 

Predstavitev knjige z naslovom 
Krpanke avtorice Darinke 
Kozinc

Razstava ilustracij Ivana 
Mitrevskega in Michele 
Occhi z naslovom Pravljični 
svinčniki. Organizirali smo jo v 
sodelovanju s Knjižnico Damir 
Feigel iz Gorice, regionalno 
kulturno organizacijo Centro 
Studium iz Gorice in Kulturnim 
domom Gorica.

Delavnica risanja stripa z ilustra-
torjem Ivanom Mitrevskim.

Pisateljica Magda Vremec 
Ragusi in igralka Nevenka 
Vrančič med kamišibaj pred-
stavo Pravljica za račko

Uvod v trinajsto bralno sezono 
Primorci beremo s pisateljem 
in režiserjem Miho Mazzinijem 
ter voditeljico Carmen L. Oven

Pevka Moya z glasbeno točko 
Do zvezd in nazaj

Mnogo je lepih dežel vsepovsod,  
a najlepša je dežela branja.
V njej raste vse polno pesmic in zgodb, 
odgovorov na vsa vprašanja.

V knjigah živijo vsa čuda sveta,  
zaklenjena s tisoč pečati.
Vanje ne vstopi, kdor črk ne pozna,  
lenuh, ki ne da se mu brati. /.../

TONE PAVČEK: DEŽELA BRANJA
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maj
9. maj
Novinarka in pisateljica Bronja 
Žakelj je predstavila svojo 
knjižno uspešnico Belo se pere 
na devetdeset. 

junij
3. junij
Knjižničarka in spodbujevalka 
branja mag. Tilka Jamnik je 
v Goriški knjižnici predstavila 
novosti s sejma Bologna po 
Bologni, obiskali sta nas tudi 
ilustratorka Ana Zavadlav 
in pisateljica Nataša Konc 
Lorenzutti.

7. junij
»Potujočniki« Goriške knjižnice 
so se na Reki na Hrvaškem 
udeležili 8. Festivala potujočih 
knjižnic.

julij–avgust
Poleti je bila v knjižnici na 
ogled Filatelistična in kartofil-
ska razstava o patru Stanislavu 
Škrabcu in Frančiškanskem 
samostanu Kostanjevica. Ogle-
dali smo si lahko razglednice, 
znamke, vojaške fotografije in 
drugo dokumentarno gradivo.  
Razstavo so pripravili Jože in 
Ines Ropoša ter Društvo zbiral-
cev Ajdovščina in Nova Gorica v 
sodelovanju z Društvom soška 
fronta Nova Gorica. 

V sodelovanju z Mestnim 
kopališčem Nova Gorica smo 
kopalcem ponudili knjižnico na 
bazenu. 

Vrečke presenečenja: člani 
Goriške knjižnice so si lahko 
izbrali vrečko s petimi knjigami, 
ki smo jo knjižničarji napolnili 
po lastnem izboru. Poleti smo 
izposodili več kot dvesto vrečk. 

Vse, kar sem pisal, sem pisal iz ljubezni do 
slovenščine in iz ljubezni do Slovencev! 

P. STANISLAV ŠKRABEC
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Četrtkove fore: ob četrtkih 
smo izvajali različne akcije. 
Uporabnikom smo nudili popust 
pri vpisu in podaljševanju 
članstva, brezplačne odpisane 
knjige, ob vpisu so prejeli darilo 
in lahko so sodelovali pri igri 
kolo sreče. 

Otroci so brali za mini bralno 
značko in se udeleževali 
otroških delavnic in pravljičnih 
uric, ki so jih pripravile in 
izvedle študentke na poletnem 
delu. 

Leta 2019 smo v knjižnici uvedli 
novo dejavnost, t. i. poletno 
mladinsko filmsko matinejo; 
vsako dopoldne smo predvajali 
otroške in mladinske filme.  

Zaposleni v Goriški knjižnici 
smo poletje sklenili s strokovno 
ekskurzijo v Salzburg, kjer 
smo obiskali mestno knjižnico, 
Stadtbibliothek Salzburg.

Poznam dve vrsti ljudi, ki mi niso pri srcu. 
To so tisti, ki se ne znajo smejati, in tisti, ki 
ne znajo ceniti pravljic, ki so bile duša moje 
mladosti. Zanje so pravljice res umrle, a 
zame so še vedno žive. 

FRANCE BEVK

september
16. september
Postavili smo razstavo z 
naslovom France Bevk in 
ljudsko izročilo, ki sta jo 
pripravili naši domoznanki 
Breda Seljak in Irena Tul. 

Odprli smo tudi 
gostujočo razstavo 
anastatične kopije prvega 
tiska Božanske komedije 
Danteja Alighierija iz leta 1472. 
Razstavil ga je Klub UNESCO 
iz Gorice. Naša domoznanka 
Irena Tul je v dveh vitrinah 
prikazala nekaj zanimivega 
gradiva, ki ga o Danteju in 
njegovem delu hranimo v 
Goriški knjižnici. 
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oktober
3. oktober
Odprli smo novo krajevno 
knjižnico v Mirnu. Slavnostne-
ga dogodka se je udeležilo 
veliko obiskovalcev, ki sta 
jih nagovorila župan Občine 
Miren - Kostanjevica Mauricij 
Humar in direktorica Goriške 
knjižnice Irena Škvarč. Učenci 
Osnovne šole Miren so na 
odprtju sodelovali s pestrim 
kulturnim programom. 

4. oktober
Na tekmovanju na 1. Knjižni-
čarskem filmskem festivalu v 
okviru 12. Posveta za splošne 
knjižnice na Hrvaškem je film 
Rastem z e-viri dobil prvo 
nagrado. 

10. oktober
Prisluhnili smo literarnemu 
zgodovinarju in prešernoslovcu 
doc. dr. Zoranu Božiču. Literarni 
večer smo izvedli v sodelovanju 
s Slavističnim društvom Nova 
Gorica. 

V meni je sonce – sonce za vse,
sonce za sončne ljudi.
Zmeraj naj sije, zmeraj gori,
vsak si ljubezni želi.

FERI LAINŠČEK: ZA SONČNE LJUDI

11. oktober
Naš bibliobus je prvič obiskal 
Osnovno šolo Ludvika Zorzuta 
v zamejskem Bračanu. 

17. oktober
Na literarnem večeru smo 
gostili pisatelja in pesnika 
Ferija Lainščka. 

23. oktober
Organizirali smo Knjižne 
POPslastice z zdravnikom 
in paraolimpijcem Dejanom 
Fabčičem.
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november
12. november
Pisateljica Alja Furlan je 
predstavila svojo novo pravljico 
z naslovom Pletilke. 

13. november
Izšla je brošura z naslovom 
Knjižnica nudi več! Predstavitev 
skupnih projektov in storitev 
slovenskih splošnih knjižnic, 
ki jo je v sodelovanju z 
drugimi osrednjimi območnimi 
knjižnicami ter Narodno in 
univerzitetno knjižnico izdala 
in založila Goriška knjižnica 
Franceta Bevka. Uredili sta jo 
naši koordinatorici območnih 
nalog Polonca Kavčič in 
Saša Vidmar, oblikoval pa jo 
je grafični oblikovalec Rok 
Bezeljak. Knjižica prikaže 
knjižnični sistem Republike 
Slovenije ter skupne storitve 
in projekte slovenskih splo-
šnih knjižnic: digitalizacijo 
knjižničnega gradiva, portal 
Dobreknjige.si, ponudbo 
e-virov v splošnih knjižnicah, 
portal Kamra, spletni biografski 
leksikon Obrazi slovenskih 
pokrajin ter Portal slovenskih 

splošnih knjižnic; predstavi 
medknjižnično izposojo in 
koordinacijo domoznanske 
dejavnosti ter Center za 
spodbujanje bralne pismenosti. 

14. november
Organizirali smo literarno 
srečanje z urednikom, preva-
jalcem, literarnim in gledališkim 
kritikom ter pisateljem Alešem 
Bergerjem. 

18.–22. november: 
Teden splošnih knjižnic 
Tema letošnjega prazničnega 
tedna je bila zelena knjižnica. 
Prireditev se je udeležilo 400 
obiskovalcev. 

Dijakinje in dijaki likovne 
smeri Umetniške gimnazije 
Nova Gorica so pod vodstvom 
profesorja Bogdana Vrčona 
kotiček s knjigami, revijami in 
filmi o naravi poslikali z motivi 
na temo zelene knjižnice.  
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december
3. december  
Izšel je jubilejni zbornik z 
naslovom Pogled nazaj, polet 
naprej: zbornik ob 70-letnici 
Goriške knjižnice: 1949–2019. 
Članice uredniškega odbora 
– Kristina Hoffmann, Polonca 
Kavčič, Franka Koren, Breda 
Seljak, Irena Troha Jejčič in 
Magda Vremec Ragusi – so ga 
pripravljale že od poletja 2018. 

19. november
S tržaškim pisateljem ter 
gledališkim in filmskim 
režiserjem Markom Sosičem 
smo sklenili bralno sezono 
Primorci beremo 2019.  

21. november
Župan Mestne občine Nova 
Gorica dr. Klemen Miklavič je 
na srečanju, poimenovanem 
Pravica vedeti – mladi sprašu-
jejo, župan odgovarja, mladim 
odgovarjal na vprašanja o 
ekološki problematiki v našem 
okolju. 

V Mojstrovalnici smo pripravili 
delavnico s 3D-svinčniki z 
naslovom Borov gozdiček v 
malem. 

Izbiranje članov uredniškega odbora

Sestankovanje in viharjenje možganov
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K sodelovanju so bili povabljeni bralci in uporabniki 
knjižnice ter sedanji in nekdanji sodelavci. Zelo nas 
je razveselil velik odziv: prihajala so voščila, zahvale, 
pisma in pesmi ter prispevki zaposlenih. Vsa besedila je 
uredniški odbor skrbno pregledal in uredil. V 43 člankih 
dvaindvajsetih avtorjev so predstavljene spremembe, 
novosti in dogajanje zadnjega desetletja naše ustanove. 
Zbornik je razdeljen na devet poglavij: Uvod, Na poti k 
sedemdesetletnici, Prihodnost je tu, Iz mojih oddelkov 
in zbirk, Prostor srečevanja, Moji sateliti, To smo mi, 
Beseda je vaša ter Ostalo bo zapisano. Sklene ga 
pesem Darka Komaca z naslovom Knjiga. Publikacijo 
je grafično oblikoval Rok Bezeljak, s hudomušnimi 
ilustracijami pa jo je obogatila naša Kristina Hoffmann. 

Lektoriranje

Ilustrirala Kristina Hoffmann

Pisanje

Oblikovanje

Urednikovanje
KNJIGA

Glej, knjiga,

zgradili smo ti svetišče!

Od tu bomo hodili 

od tebe posvečeni.

Sveti v svojih srcih,

sveti v svojih mislih,

razsvetljeni v času in sebi.

Zgradili smo ti svetišče, knjiga!

Odpri se na strani spomina in prihodnosti,

odpri se, knjiga,

na strani veselja in žalosti!

Odpri se nasmehu

in komaj otrti solzi,

odpri se, knjiga,

brezmejni radovednosti in kljuvajočemu dvomu!

Odpri se na strani imen,

na strani trenutkov, let in stoletij!

Odpri se, knjiga,

na strani ljubezni,

na strani življenja!

ZGRADILI SMO TI SVETIŠČE, KNJIGA –

    ZA ŽIVLJENJE …

Darko Komac

Pesem je nastala ob odprtju nove knjižnične zgradbe.
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3. december
Pisateljica in ilustratorka Tanja 
Badalič je predstavila slikanico 
z naslovom Lisjaček Pituralko v 
rajskem sadovnjaku. Nastopil 
je priznani bobnar Zlatko 
Kaučič. 

V sklopu Kulturnega bazarja 
2019 smo gostili razstavo z 
naslovom Pot knjige: od avtorja 
do bralca, ki je prikazala 
kratko zgodbo v stripu z 
istoimenskim naslovom avtorja 
Žige X Gombača in ilustratorja 
Davida Krančana. Nastala je v 
sodelovanju Javne agencije za 
knjigo Republike Slovenije in 
Bralnega društva Slovenije. 

4. december
Koordinatorici območnih nalog 
Saša Vidmar in Polonca Kavčič 
sta na Kulturnem bazarju 
spregovorili o projektu Rastem 
z e-viri, strokovni delavci več 
osnovnih šol pa so predstavili 
dobre prakse na področju 
filmske vzgoje za otroke. 

5. december
Na literarnem večeru smo 
prisluhnili pisatelju, publicistu, 
grafiku, slikarju in zapisovalcu 
ljudskega izročila Pavlu 
Medveščku. Predstavil je delo 
z naslovom Motnik – nekovsko 
posebno in obredno vino, z njim 
pa se je pogovarjala urednica 
publikacije, naša sodelavka 
Daša Medvešček. 

16. december
Jurij Dobravec, soavtor knjige 
z naslovom Orgle Slovenije, je 
imel predavanje Orgle sveta in 
orgle Slovenije.

19. december
Skladatelj in pisatelj Miran 
Rustja je predstavil svojo 
pravljico za odrasle Zajček in 
ptica.
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VASILJKA KOCINA 
(1948–2018)

V začetku maja 2018 
smo se na medanskem 
pokopališču v Goriških 
brdih poslovili od naše 
dolgoletne sodelavke 
Vasiljke Kocina. Rodila se 
je junija 1948 v Medani. 
Po končani administrativni 
šoli v Kopru se je leta 1967 
zaposlila v Goriški knjižnici, 
kjer je vse do upokojitve 
leta 2002 opravljala delo 

knjižničarke v potujoči knjižnici in vodje oddelka. Na začetku 
njene poklicne poti se je potujoče knjižničarstvo na Goriškem 
šele začelo razvijati – treba je bilo orati ledino, seznaniti ljudi, 
širiti in utrditi vest o tej kulturni dobrini. 

Vasiljka je bila priča pomembnim prelomnicam v delovanju 
potujoče knjižnice: doživela je uvedbo knjižnih kovčkov v drugi 
polovici šestdesetih let, prve obiske v delovnih organizacijah, 
prvi bibliobus leta 1975, vzpostavitev avtomatizirane izposoje 
leta 1997 in še mnogo drugega. Skupaj s sodelavci se je trudila 

za uspešno delovanje potujoče knjižnice, večanje knjižničnega 
fonda in širjenje mreže izposojevališč bibliobusa, ki so si ga 
dobrih dvajset let delile tri knjižnice severne Primorske, ter 
oskrbovala s knjižničnim gradivom številne uporabnike v 
oddaljenih in prometno slabše dostopnih vaseh, v okoliških 
podjetjih in raznih ustanovah. Izvajala je ure pravljic in 
opravljala še veliko drugih knjižničarskih dejavnosti. Leta 2000 
je za uspešno vodenje in organizacijo potujoče knjižnice prejela 
Čopovo priznanje.

Bila je začetnica v stroki, a izkušnje in izjemne organizacijske 
sposobnosti so ji prinesle védenje in znanje; postala je 
pomemben in nepogrešljiv člen potujočega knjižničarstva na 
Goriškem. V spominu nam bo ostala kot človek odločnih besed, 
vedrega značaja in velik optimist. 

Zapisala Urška Magajne

OB SLOVESU

SODELAVKI IN SODELAVCU 
V HVALEŽEN SPOMIN 
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MARIJAN BRECELJ 
(1931–2019)

Konec leta 2019 je goriško 
knjižničarstvo izgubilo enega 
od pionirjev strokovnega 
dela, domoznanstva in čez-
mejnega kulturnega pove-
zovanja, Marijana Breclja. 
Marijan Brecelj se je rodil 
1. maja 1931 v Ajdovščini. 
Že kot dijak se je izkazal z 
literarnimi prispevki, poskusil 
se je tudi v urednikovanju. 
Po gimnaziji v Šempetru pri 

Gorici je nekaj časa preživel v Ljubljani, kjer je študiral slavistiko, 
a je študij opustil in se raje vrnil na Primorsko. Leta 1954 se 
je zaposlil v Študijski knjižnici v Novi Gorici, predhodnici naše 
knjižnice, in postal njen prvi strokovni delavec. Leta 1956 je bil 
nekaj mesecev ravnatelj takratne Ljudske knjižnice v Kopru, nato 
se je vrnil v novogoriško knjižnico, kjer je kot vodja Študijskega 
oddelka, kamor je takrat spadal tudi Domoznanski oddelek, ostal 
do leta 1978. 

Tudi po odhodu iz Goriške knjižnice je ostal predan knjižničarstvu 
in bibliotekarski stroki. Vse do upokojitve leta 1990 je bil zaposlen 
v knjižnici Goriškega muzeja z nazivom častni bibliotekarski 
sodelavec. 

V svojem prostem času je več kot 50 let skrbel za Škrabčevo 
knjižnico na Kostanjevici pri Novi Gorici. Brecelj je tako rekoč 
celotno življenje posvetil tiskani besedi. V knjižnici smo ga sicer 
najbolj poznali kot domoznanca in kot idejnega vodjo posebnih 
zbirk in rokopisne zbirke Goriške knjižnice, vendar je njegov vpliv 
segal veliko dlje. Njegova bibliografija, ki obsega okoli 1150 enot, 
nam pokaže, da ni revijalnega primorskega tiska, pri katerem ne bi 
sodeloval kot pisec, urednik ali pobudnik novih zbirk. Z ocenami in 

recenzijami v časnikih in časopisih je spremljal slovensko, posebno 
pa primorsko knjižno produkcijo. 

Bil je eden prvih, ki je navezal stike in vzpostavil uspešno 
sodelovanje med kulturnimi ustanovami ob današnji  
slovensko-italijanski meji. Iz teh sodelovanj so nastale večje 
mednarodne razstave. Promoviral je spoznavanje multietničnega 
goriškega prostora in sodeloval pri leksikografskih geslih, slovarjih 
in prevajanju slovenskih avtorjev v furlanski jezik. Prevajal je 
iz italijanskega, slovaškega, češkega, poljskega, furlanskega, 
angleškega, ruskega in španskega jezika. 

Marijan Brecelj je bil sodelavec Slovenskega bibliografskega 
leksikona in Enciklopedije Slovenije, predvsem pa je bil glavni 
pobudnik, član uredniškega odbora in eden najvidnejših 
ustvarjalcev Primorskega slovenskega biografskega leksikona. Po 
besedah Marije Češčut iz Goriške Mohorjeve družbe je bil v začetni 
fazi leksikona tudi korektor in postavljavec strani. 

Za svoje delo je že leta 1967 prejel Čopovo diplomo (Društva 
bibliotekarjev Slovenije), leta 1978 Bevkovo nagrado (Skupščine 
občine Nova Gorica) in leta 2018 Goropevškovo listino (Zveze 
bibliotekarskih društev Slovenije) za prispevek k razvoju in 
prepoznavnosti domoznanstva na Goriškem in prek slovenskih 
nacionalnih meja ter izjemne uspehe na področju domoznanstva 
in kulturne dediščine. 

Pred kratkim smo na Domoznanskem oddelku z raziskovalci 
pregledovali Bevkovo zapuščino. Manjkal nam je določen podatek 
in ni se nam uspelo zediniti, katera informacija je prava. Vsak je 
vztrajal pri svojem. Na hrbtni strani neke fotografije je Marijan 
Brecelj z lično pisavo zapisal podatek. Dilema je bila razrešena: 
»Če je podatek zapisal Brecelj, potem gotovo drži,« smo se vsi takoj 
strinjali. Bil je torej razgledan, natančen, delaven, vseobsegajoč, 
enciklopedist, pa vendar skromen. Njegov spomin živi v knjižnici 
naprej tudi prek drobnih zabeležk, ki marsikateremu obiskovalcu 
Domoznanskega oddelka, predvsem pa nam, knjižničarjem, 
pomagajo in nas usmerjajo pri preučevanju goriškega prostora.

Zapisala Irena Tul
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2018
Naše izdaje
Delavnice in dogodki za osnovne in srednje šole: delimo znanje, da 
mladi lažje dosegajo sanje. Ur. Saša Vidmar, fotografije arhiv Goriške 
knjižnice, Rok Bezeljak. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 
2018 (Publikacije Goriške knjižnice; 29). 

Goriška knjižnica Franceta Bevka (Nova Gorica). Pod gladino časa: 
Goriška knjižnica v letu 2017. Besedila Magda Vremec Ragusi in Irena 
Škvarč; bibliografija Andreine Jejčič Vanja Šuligoj; ilustracije Kristina 
Hoffmann; fotografije arhiv Goriške knjižnice, Rok Bezeljak. Nova 
Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2018 (Publikacije Goriške 
knjižnice; 28). 

Objave v tiskanih medijih
(DAV).  „Življenje je darilo“: gost je predaval o Južnem Sudanu in 
življenjskih razmerah tamkajšnjih staroselcev. Primorski dnevnik,  
9. mar. 2018, str. 14. 

Baharič, Klara. V Novi Gorici bo prva slovenska knjižnica semen: vrt. 
Dnevnik, 24. okt. 2018, str. 23. 

Bastjančič, Mira. Predstavitev nove pesniške zbirke. Primorske novice, 
29. maj 2018, str. 23. 

Cukijati, Ana. Likovniki, literati in še fotograf. Primorske novice,  
7. nov. 2018, str. 18. 

Cukijati, Ana. Teden v znamenju domače literature. Primorske novice, 
14. apr. 2018, str. 6. 

Cukijati, Ana. Zaslužen za razvoj in prepoznavnost domoznanstva. 
Portret. Primorske novice, 24. nov. 2018, str. 10. 

Čuk, Silvester. P. Stanislav Škrabec: in slovenski jezikoslovci.  
Ognjišče, okt. 2018, str. 50–57. 

Deset let delavnic z Anko Krpan Skomina. Primorske novice,  
10. apr. 2018, str. 26. 

Ela. Jazburček in njegovo poslanstvo. Goriška, 13. nov. 2018, str. 7. 

Ela. Prižigal je luč navdiha. Goriška, 12. jun. 2018, str. 9. 

Knjižnica vse bližje. Primorske novice, 13. avg. 2018, str. 4. 

Koršič, Iva. Stihe Ljubke Šorli prežarja velika ljubezen. Novi glas,  
7. jun. 2018, str. [1], 13. 

Krotilec besed. Primorski dnevnik, 21. okt. 2018, str. 18. 

BIBLIOGRAFIJA GORIŠKE KNJIŽNICE ZA LETI 
2018 IN 2019 

O NAS SO ZAPISALI 

Sledi namreč niso zato, da bi se 
zabrisale v praznino. 

 SREČKO KOSOVEL
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„Limen o limes“, soglia o barriera: la domanda che non ci è stato 
permesso porre, la domanda che non si doveva fare [introduzione 
Gruppo Koinè ... [et al.]; fotografie di Giacomo Nicola Maneti]. [Gorizia :  
Biblioteca Statale Isontina], 2018. 

Marussig, Mitja. Knjižnica se vrača v Šempeter. Primorske novice,  
7. sep. 2018, str. [1], 6. 

Marussig, Mitja. Mladi so že pravi mojstri. Primorske novice,  
14. sep. 2018, str. [1], 6. 

Med obletnicami in novostmi. Primorske novice, 17. okt. 2018, str. 16. 

Munih, Katja. Bil je duhovnik, jezikoslovec, učitelj in vrtnar. Primorski 
dnevnik, 8. sep. 2018, str. 14. 

Munih, Katja.  »Goriške pesmi« Ljubke Šorli. Primorski dnevnik,  
27. maj 2018, str. 18. 

Munih, Katja. Knjige kljubujejo: v Cankarjevem letu beležijo povečano 
zanimanje za pisateljeva dela – povečan je tudi obisk iz Italije. Primorski 
dnevnik, 15. dec. 2018, str. 15. 

Munih, Katja. Ljubki Šorli so se poklonili z izdajo še neobjavljenih 
»Goriških pesmi«. Primorski dnevnik, 30. maj 2018, str. [1], 13. 

Munih, Katja. Odpirajo novo knjižnico. Primorski dnevnik,  
22. jun. 2018, str. 16. 

Munih, Katja. Vinilvečer in zbiranje spominov. Primorski dnevnik,  
10. jul. 2018, str. 13. 

Munih, Katja. Za Pogodbo več kot 50 rezervacij. Primorski dnevnik,  
11. avg. 2018, str. 14. 

Novak, Nace. Zaljubljena v slikarstvo. Goriška, 12. jun. 2018, str. 18. 

Predstavitev pesniške zbirke Ljubke Šorli. Novi glas, 24. maj 2018, 
str. 6. 

Rijavec, Nina. Šolski projekt otroci berejo otrokom. Alternativne učne 
in vzgojne strategije v OPB. XII. mednarodna (Slovenija, Hrvaška, 
Nizozemska) strokovna konferenca za učitelje v podaljšanem bivanju 
2018, [Ljubljana, 21. 8. 2018. Ljubljana: MiB, 2018]. Str. 277–279. 

Rupnik Ženko, Veronika. Knjige in kulturo pripeljejo do hišnega praga. 
Primorske novice, 26. maj 2018, str. 8. 

Sardoč, Ambrož. Če je že banka šla, naj pride knjižnica. Primorske 
novice, 5. apr. 2018, str. 9. 

Sardoč, Ambrož. V novih prostorih lažje do knjig. Primorske novice,  
13. jul. 2018, str. 8. 

Tržaške Slovenke v Novi Gorici. Primorski dnevnik, 10. maj 2018, str. 16. 

Tudi licejci radi berejo. Primorski dnevnik, 9. dec. 2018, str. 15. 

„Voščite“ svoji knjižnici ob njeni obletnici. Primorske novice,  
24. avg. 2018, str. 6. 

Z Mileno Zupančič. Primorski dnevnik, 13. sep. 2018, str. 15. 

Zaslužen prejemnik je Marijan Brecelj. Novi glas, 1. nov. 2018, str. 13. 

Željan, Katja.  Hranite spomin ali predmet?: raziskovalni projekt sta 
zasnovala novinarka Tatjana Gregorič ter soustanovitelj in pevec 
glasbene skupine Avtomobili Marko Vuksanović. Primorski dnevnik, 1. 
avg. 2018, str. 13. 

Željan, Katja. Sestavljanka o nastajanju mesta. Goriška, 13. feb. 2018, 
str. 3. 

Željan, Katja. Še se bo dogajalo. Goriška, 16. okt. 2018, str. 2. 

2019
Naše izdaje
Goriška knjižnica Franceta Bevka. Pogled nazaj, polet naprej: zbornik 
ob 70-letnici Goriške knjižnice: [1949–2019]. Nova Gorica: Goriška 
knjižnica Franceta Bevka, 2019 (Zbirka Publikacije Goriške knjižnice; 
31). 

Knjižnica nudi več!: predstavitev skupnih projektov in storitev 
slovenskih splošnih knjižnic. Uredili Polonca Kavčič in Saša Vidmar. 
Nova Gorica [etc.]: Goriška knjižnica Franceta Bevka [etc.], 2019. 

Vremec Ragusi, Magda. Pravljica za račko. Ilustracije Kristina 
Hoffmann. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2019  
(Zbirka Publikacije Goriške knjižnice; 30). 

Pogled nazaj, polet naprej: zbornik ob 
70-letnici Goriške knjižnice
Blažko Kalin, Emanuela. Otroški torki.

Grapulin, Janja. Prav lepo je bilo!: spomini naše nekdanje sodelavke 
Janje Grapulin. Zapisala Irena Troha Jejčič. 

Hoffmann, Kristina. Primorskih trinajst bralne značke za odrasle. 

Hoffmann, Kristina. Rastem s knjigo: pripoved Goriške knjižnice. 

Hoffmann, Kristina, Tul, Irena, Magajne, Urška. V spomin nekdanjim 
sodelavkam in sodelavcem. 
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Kavčič, Polonca, Seljak, Breda, Tul, Irena. Digitalizacija gradiva v 
Goriški knjižnici. 

Kavčič, Polonca. Goriška knjižnica – osrednja območna knjižnica. 

Kavčič, Polonca. O portalu Dobreknjige.si. 

Kavčič, Polonca. »Pri nas ne le sije sonce, tudi duh dobrega imena 
Primorcev se krepi ---«: Primorci.si – portal primorskih knjižnic o 
zaslužnih Primorkah in Primorcih. 

Komac, Darko. Pesem.
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