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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2019: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij    

Strokovna pomoč knjižnicam območja    

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva    

Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja    

 
 
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20191  
 
Določene dejavnosti in projekti, ki jih v knjižnici opravljamo v okviru izvajanja posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice, se že vrsto let izvajajo kontinuirano (npr. medknjižnična izposoja, 
urednikovanje portalov, nabava in promocija e-virov, digitalizacija, sodelovanje z NUK-om). 
Vsako leto pa v program dela vključimo še kakšno dodatno nalogo. Tako za leto 2019 
izpostavljamo pripravo promocijske brošure Knjižnica nudi več!, katere pripravo smo koordinirali 
v Goriški knjižnici v imenu vseh slovenskih osrednjih območnih knjižnic z namenom, da doseže 
čimveč uporabnikov slovenskih splošnih knjižnic. V letu 2019 smo se v knjižnicah veliko 
ukvarjali tudi z načini uresničevanja novega dokumenta Strokovna priporočila in standardi za 
splošne knjižnice 2018–2028, ki med drugim izpostavlja proaktivno knjižnico – ta odgovarja na 
potrebe okolja, ki v Goriški knjižnici kot osrednji območni knjižnici in s tem nosilki razvoja na 
Goriškem območju rezultirajo tudi v obliki nove dejavnosti, projekta – Knjižnica semen. V 
sodelovanju s Knjižnico Koper smo tudi v letu 2019 izpeljali številne dejavnosti v uredništvu 
portala Dobreknjige.si. V okviru praznovanja 70-letnice Goriške knjižnice sta koordinatorici 
območnih nalog prispevali kar nekaj člankov v zbornik zvezi z izvajanjem nalog OOK v zbornik 
Pogled nazaj, polet naprej: Zbornik ob 70-letnici Goriške knjižnice: 1949–2019.    
 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij2  
 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 

 
Območno zbirko dopolnjujemo z obveznim izvodom – v letu 2019 2.211 enot – zahtevnejši izbor 
gradiva in informacij pa zagotavljamo z naročnino na različne podatkovne zbirke. Te so uporabnikom 
na voljo preko oddaljenega dostopa (kjerkoli in kadarkoli), njihovo uporabo pa spodbujamo z 
izvajanjem  projekta Rastem z e-viri.  
 
 

                                                      
1 Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite učinke 

oziroma dosežene rezultate. 
 
2 Vsebino vpišite v bela polja. 
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V letu 2019 smo izvajali projekt Brezplačna medknjižnična izposojo za končnega uporabnika (projekt 
na nacionalnem nivoju koordinira Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika).   
 
Maja 2019 smo, po preteku pogodbe, prešli na novega ponudnika poštnih storitev. Znotraj knjižničnih 
območjih je prehod potekal pod koordinatorstvom osrednjih območnih knjižnic. Skrbele smo za 
razreševanje zapletov in prilagoditev, ki pa jih končni uporabnik ni občutil. Z novim ponudnikom smo 
bolj zadovoljni, saj so paketi vedno redno odpremljeni in dostavljeni, tudi ob sobotah.      
  
Spodnji tabeli prikazujeta število medknjižnično izposojenih enot gradiva med vsemi knjižnicami 
Goriškega območja (4), in sicer posebej za fizične enote in elektronsko posredovane dokumente ter v 
primerjavi z letom 2018. 
 
Tabela 1: Število medknjižnično izposojenih fizičnih enot med vsemi knjižnicami 
Goriškega območja (4): 

 
  NAROČNIK   

    GKFB SIKTO SIKAJD SIKIDR skupaj 

DOBAVITELJ 

GKFB   136 139 48 323 

SIKTO 9   6 4 19 

SIKAJD 33 17   24 74 

SIKIDR 9 9 13   31 

  skupaj 51 162 158 76 447 

     
(leta 2018: 433) 

 
Tabela 2: Število elektronsko posredovanih dokumentov med vsemi knjižnicami 
Goriškega območja (4): 

 
  NAROČNIK   

    GKFB SIKTO SIKAJD SIKIDR skupaj 

DOBAVITELJ 

GKFB   7 69 13 89 

SIKTO 0   0 0 0 

SIKAJD 0 1   0 1 

SIKIDR 0 1 0   1 

  skupaj 0 9 69 13 91 

     
(leta 2018: 59) 

 
V letu 2019 je bilo med vsemi knjižnicami Goriškega območja elektronsko posredovanih bistveno več 
dokumentov kot v letu 2018, nekoliko pa se je znižalo število medknjižnično izposojenih fizičnih enot. 
Osrednja območna knjižnica je največ gradiva (tako fizičnih enot kot tudi elektronsko posredovanih 
dokumentov) posredovala Lavričevi knjižnici Ajdovščina.      
 
 
 

Javna dostopnost dokumentov (vpišite 

spletni naslov) 

Spletni naslov: www.gkfb.si  

Upravljanje knjižnične zbirke Spletni naslov: www.gkfb.si  

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Spletni naslov: www.gkfb.si  

Seznam knjižničnega gradiva (sredstva 

OOK) 

Spletni naslov: www.gkfb.si   

Izvajanje brezplačne medknjižnične 

izposoje znotraj območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Brezplačna medknjižnična izposoja za 

uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

http://www.gkfb.si/
http://www.gkfb.si/
http://www.gkfb.si/
http://www.gkfb.si/
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Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti) 

V letu 2019 smo posebne zbirke dopolnili z dvema prestižnima naslovoma. Knjigo Temelji 

slovenstva smo prejeli tik pred koncem leta. Odločili smo se tudi za nakup deluxe izdaje knjige Tisoč 

in ena noč, integralni prevod iz arabskega jezika. Na uradni spletni strani založbe je zapisano, da 

bo prva knjiga (od treh) izšla konec oktobra 2020, takrat jo tudi pričakujemo. 

 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

 

Domoznansko zbirko redno in dosledno (v okviru možnosti) dopolnjujemo, tako z novostmi kot z 

dopolnjevanjem s starejšim gradivom, ki ga nimamo. 

 

Knjižni produkciji sledimo po običajnih knjigotrških poteh, odločamo se za nakupe v knjigarnah v 

Gorici (v Italiji – Katoliška knjigarna in LEG – Libreria Editrice Goriziana) ter v antikvariatih. 

 

Kot zanimivost lahko izpostavimo nakup drobne knjižice z naslovom Kratka povést od boshie poti 

na Sveti gori nad Solkanam blisu Gorize. od issidanja, posnejshiga podrenja in supet ponovlenja 

zerkve : is lashkiga prestavlena. - V' Vidmi : natisnil Dominik Biasutti, 1843. V vzajemnem katalogu je 

v Sloveniji zabeleženih le osem izvodov. Knjižica je izšla leta 1843 v Vidmu pri tiskarju Dominiku 

Biasuttiju, gre za prevod iz italijanskega jezika, avtorstvo pa je pripisano Gasparju Pasconiju. Izvod 

smo kupili v antikvariatu. 

Njena vsebina je sicer lažje dostopna in razumljiva od leta 1993, ko je izšel ponatis Kratka zgodovina 

božje poti na Sveti gori nad Solkanom blizu Gorice s spremno besedo in prevodom v sodobno 

slovenščino.« (VIR: Spletna stran Goriške knjižnice) 

 

V letu 2019 se je domoznanska zbirka pomembno povečala z darovi. Večji knjižni dar smo ga prejeli 

od Narodne in študijske knjižnice Trst: številni naslovi so bili za nas novost, marsikaterega pa smo 

v svoji zbirki tudi zamenjali, saj je bil dar bistveno bolje ohranjen. Darove pa smo prejeli tudi od dveh 

posameznikov: zgodovinar dr. Branko Marušič nam je daroval večje število drobnih tiskov, predvsem 

primorskih slikarskih katalogov, iz župnišča v Stomažu pri Ajdovščini pa smo iz zapuščine duhovnika 

Branka Rudeža pridobili nekaj verskih knjig in razglednic.     

 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 

 

Izgradnjo območne zbirke smo tudi v letu 2019 na podlagi izhodišč Ministrstva za kulturo in usklajeno 

s potrebami območja usmerili v nakup kvalitetnih podatkovnih zbirk in tako članom knjižnic Goriškega 

območja (Goriška knjižnica, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin) preko oddaljenega dostopa brezplačno omogočali dostop do že 

uveljavljenih baz podatkov, nabavljenih s sredstvi območnosti in sredstvi knjižnic Goriškega območja: 

 Encyclopedia Britannica Library Edition (5.371,54), 

 IUS info, Find Info (3.888,24), 

 Pressreader (4.967,68). 

 

Za nakup podatkovnih baz smo v letu 2018 skupno porabili 14.227,46. Na podlagi soglasja 

Ministrstva za kulturo z dne 4. 12. 2019 smo del sredstev (700,00) prerazporedili iz programskih 

stroškov medknjižnične izposoje za končnega uporabnika v okvir programskih stroškov za nakup 

podatkovnih zbirk. Tako smo za nakup podatkovnih zbirk porabili 10.700,00 sredstev MK. Preostanek  

smo prispevale knjižnice Goriškega območja.  

 

Odločili smo se za ukinitev naročnine na portal Seja, in sicer zaradi omejenega dostopa do portala ter  

zato, ker nam založnik ni želel posredovati podatkov o uporabi portala. 

 

Vse knjižnice ponujamo tudi bazo EBSCOhost, financirano s strani Narodne in univerzitetne knjižnice 

Ljubljana. Za večino zgoraj naštetih podatkovnih baz se v imenu osrednjih območnih knjižnic (OOK) 
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pogaja in sklepa pogodbe konzorcij COSEC, ki deluje pod okriljem NUK. OOK-ji pri tem aktivno 

sodelujemo.  

 

Tudi v letu 2019 Goriška knjižnica omogoča svojim članom oddaljen dostop še do dveh podatkovnih 

baz: GVIN.com in LinkedIn Learning (lani Lynda.com). 

 

E-vire uspešno ponujamo in predstavljamo v okviru projekta Rastem z e-viri. 

 

Vse od leta 2015 v Goriški knjižnici spremljamo statistiko uporabe e-virov, ki jih ponujamo v Goriški 

knjižnici ter na Goriškem območju. Še vedno se pojavljajo težave pri zagotavljanju primerljivosti s 

prejšnjimi leti, a za leto 2019 vseeno v nekoliko manjši meri. 

 

Iz spodnje razpredelnice je razvidno, da se je obisk e-virov na Goriškem območju v letu 2019 povečal 

– porast uporabe e-virov beležimo predvsem pri tujih e-virih, medtem ko je pri slovenskih zaznati 

padec uporabe: padla je uporaba e-virov IUS-info in Find-info, ki sta strokovni bazi za pravo in 

računovodstvo, ter uporaba portalov Kamra in Primorci.si. Slednje je pogojeno tudi s tem, koliko novih 

vsebin prispevamo na portale. Največji porast uporabe je opazen pri e-virih Encyclopedia Britannica 

ter Pressreader, ki ju v okviru projekta Rastem z e-viri velikokrat promoviramo, ter pri uporabi portala 

Dobreknjige.si. Vsem tem portalom je skupen širok nabor vsebine, privlačen izgled in večja 

promocija, kar posledično vpliva tudi na večjo uporabo. 

2015 2016 2017 2018 2019

Encyclopedia Britannica 352.320 729.761 348.270 352.035 508.855

EbscoHost* 42.545 53.590 22.286 14.365 9.099

PressReade 0 11.502 7.702 15.439 28.809

IUS-INFO 17.546 17.035 18.189 11.579 5.550

FinD Info 575 472 301 404 247

Dobreknjige.si 135.554 160.921 202.561 235.497 441.539

Kamra 9.854 19.539 68.441 67.222 56.151

Primorci.si 312.199 287.464 262.118 264.297 258.536

SKUPAJ 870.621 1.280.364 929.868 933.838 1.308.786

VIRTUALNI OBISK KNJIŽNIC GORIŠKEGA OBMOČJA

vpogledi

 
 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 

 

- V letu 2019 smo nadaljevali s projektom Brezplačna medknjižnična izposoja za končnega 
uporabnika, ki ga koordinira Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. Medknjižnična 
izposoja na Goriškem območju se je v letu 2019 povišala v primerjavi z letom 2018. Naraslo je 
število posredovanih kopij člankov, medtem ko število posredovanih monografskih enot ostaja 
na približno enakem nivoju. 

- V preteklem letu smo tudi nadaljevali s projektom Rastem z e-viri (promocija podatkovnih baz). 
Knjižnice Goriškega območja smo članom omogočale brezplačen dostop do Encyclopedie 
Britannice, Seje, e-vira IusInfo in FindInfo ter do podatkovne baze PressReader.  

- Posebne zbirke smo dopolnili z dvema prestižnima naslovoma: Temelji slovenstva in deluxe 
izdaja knjige Tisoč in ena noč, domoznanska zbirka pa se je v letu 2019 pomembno povečala z 
darovi: večji knjižni dar s strani Narodne in študijske knjižnice Trst, darovi s strani zgodovinarja 
dr. Branka Marušiča in verske knjige ter razglednice iz zapuščine duhovnika Branka Rudeža. 
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2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
(podrobnejši opisi in izdelave strokovnih elaboratov za osrednje knjižnice na območju za 
potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, vzpostavitev novih izposojevališč, 
oprema IKT…) v prilogah na koncu 

 

2.1 svetovalno delo za območje OOK  

 
Sodelovanje knjižnic na Goriškem območju je že utečeno in poteka na različne načine (telefonsko, 
korespondenčno, med direktorji in med zaposlenimi). 
 
Knjižnicam na območju posredujemo statistične podatke o uporabi podatkovnih baz – za leto 2019 
smo pripravili statistiko primerjalno z letom 2018, redno spremljamo uporabo podatkovnih baz, 
delovanje oddaljenega dostopa na spletnih straneh knjižnic območja ter se v primeru 
nedelovanja/napake/nepravilnosti dogovarjamo s COSEC-om oziroma upravitelji podatkovnih baz; 
obveščamo o novostih na tem področju našega dela.  
 
Osrednje knjižnice Goriškega območja kontaktiramo tudi za pridobivanje in zbiranje določenih 
podatkov in informacij na nacionalnem nivoju, npr. dejavnosti, povezane z uporabniki s posebnimi 
potrebami (za potrebe priprave Poročila Ministrstva za kulturo o uresničevanju Akcijskega programa 
za invalide 2014–2021). Po potrebi svetujemo pri izpolnjevanju statističnega vprašalnika – poročila o 
delu splošne knjižnice za preteklo leto.  
 
Pri organizaciji izobraževanj se usklajujemo (datum, ura) in zbiramo prijave. Tekom leta sprejemamo 
pobude za izobraževanja (teme) iz knjižnic na območju, prav tako zbiramo predloge za digitalizacijo. V 
letu 2019 smo se knjižnice Goriškega območja povezale v skupnem projektu, poimenovanem SKRITO 
- ODKRITO - OHRANJENO - DOSTOPNO (SOOD). Cilj projekta – gostujoča razstava v vseh 4 
knjižnicah Goriškega območja – je promocija digitalizacije, torej gradiva, ki ga knjižnice Goriškega 
območja že vrsto let digitaliziramo s sredstvi, pridobljenimi v okviru neposrednih pozivov Ministrstva za 
kulturo za izvajanje nalog območnosti. 
 
Redno obveščamo o stanju sredstev, namenjenih medknjižnični izposoji na območju. Končne 
ugotovitve zberemo v Goriški knjižnici in jih kot osrednja območna knjižnica za Goriško območje 
posredujemo koordinatorici projekta Brezplačna medknjižnična izposoja za končnega uporabnika 
Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem.  
 
Vsaj dvakrat letno se srečamo tudi osebno, na sestankih, ki jih organiziramo v Goriški knjižnici.  
V letu 2019 smo se srečali na dveh srečanjih (16. maja in 22. oktobra 2019). Poleg srečanja 
direktorjev osrednjih knjižnic je vsakokrat vzporedno potekalo tudi srečanje s posameznimi skupinami 
zaposlenih. Sestanke navadno vodita koordinatorici območnih nalog v Goriški knjižnici.  
- 16. maj 2019 – Srečanje z direktorji: predstavitev dela v letu 2018 in načrti za leto 2019, usklajen 
poziv za leto 2019. Obenem je potekalo srečanje mladinskih knjižničarjev: izmenjava dobrih praks, 
svežih idej in načinov, kako bi v knjižnice privabili še več mladih. 
- 22. oktober 2019 – Srečanje z direktorji: program dela v okviru območnosti za leto 2020, 
domoznanstvo: razstava Skrito–Odkrito–Ohranjeno–Dostopno, digitalizacija, repozitorij NUK in dLib, 
Primorci.si in spremembe.   
Vzporedno je potekalo srečanje zaposlenih, ki so v knjižnicah zadolženi za odpise, z namenom, da se 
poenoti pošiljanje in oblikovanje seznamov odpisanega gradiva na območju. 
 

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 

 
1) Katalogizacija – izpopolnjevalni tečaj (Goriška knjižnica, 21. marec 2019) 

Izobraževanje smo organizirali v sodelovanju z DBPN, kar nam zagotavlja večje število udeležencev in 
nižje kotizacije. Izobraževanja se je udeležilo 20 katalogizatorjev. 
 

2) Info točka e-gradiv javnih oblasti (Goriška knjižnica, 3. junij 2019, v sodelovanju s Knjižnico 
Koper in DBPN) 

Izobraževanja se je udeležilo 14 udeležencev iz knjižnic Goriškega območja, Obalno-kraškega 
območja ter članov DBPN. Izobraževanje je izpeljal Aleš Klemen iz Mestne knjižnice Ljubljana, vodja 
projekta Info točka e-gradiv javnih oblasti v MKL. 
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2.1.2 promocija območnosti 

 
Poleg že ustaljenih oblik promocije območnosti (spletna stran, FB profil, Rastem z e-viri, logotip 
območnosti, predstavitve študentom …) moramo za leto 2019 izpostaviti promocijo Goriške knjižnice 
kot osrednje območne knjižnice v okviru praznovanja 70-letnice knjižnice. Praznično leto Goriške 
knjižnice je decembra 2019 namreč postreglo tudi z izdajo zbornika Pogled nazaj, polet naprej: 
Zbornik ob 70-letnici Goriške knjižnice: 1949–2019.  
Zbornik vključuje tudi sedem prispevkov, ki povzemajo ali predstavljajo delo Goriške knjižnice kot 
osrednje območje knjižnice: 

1. Kavčič, Polonca: Goriška knjižnica – osrednja območna knjižnica (COBISS-ID: 24663602) 
2. Vidmar, Saša: Mojstrovalnica (COBISS-ID: 24663858) 
3. Vidmar, Saša: Projekt Rastem z e-viri (COBISS-ID: 24664114) 
4. Kavčič, Polonca: O portalu Dobreknjige.si (COBISS-ID: 24664370)      
5. 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 
(COBISS-ID: 24664626)   

6. Vidmar, Saša: Spletni portal Kamra (COBISS-ID: 24665138) 
7. Kavčič, Polonca, Seljak, Breda, Tul, Irena: Digitalizacija gradiva v Goriški knjižnici 

(COBISS-ID: 24665650) 
 
V letu 2019 smo se zaposleni iz Goriške knjižnice udeležili tudi delavnice Osnove digitalnega 
marketinga za knjižnice v organizaciji Sekcije za promocijo in marketing pri Zvezi bibliotekarskih 
društev Slovenije. 
 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

 
Delo v okviru območnosti zajema tudi sodelovanje z nacionalno knjižnico. Narodna in univerzitetna 
knjižnica je kot center za razvoj slovenskih knjižnic tista ustanova, s katero Goriška knjižnica kot 
osrednja območna knjižnica sodeluje na strokovnem in razvojnem področju. Z reorganizacijo 
organigrama v NUK se od leta 2020 dalje na tem področju obetajo določene spremembe. 
 
V letu 2019 smo v sodelovanju z NUK-om izpeljali naslednje aktivnosti: 
 
Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice 2018–2028 – delavnice  
Koordinatorici območnih nalog sva se udeležili dveh delavnic v organizaciji NUK, ki so se nanašale na 
uresničevanje v letu 2018 dokončanega in sprejetega dokumenta Strokovna priporočila in standardi za 
splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028). Prva delavnica »Uresničevanje novih strokovnih priporočil 
v praksi: izziv za območne knjižnice« je potekala 29. 1. 2019, druga »Uresničevanje novih strokovnih 
priporočil v praksi: priprava ukrepov« pa 11. 4. 2019.   
 
Podobni delavnici smo koordinatorji območnih nalog izvajali vsak na svojem območju.  
Na Goriškem območju sta delavnici potekali 21. februarja (ponovitev 28. marca v Lavričevi 
knjižnici Ajdovščina) ter 21. maja 2019 v Goriški knjižnici. Na prvi delavnici v začetku leta smo 
udeleženci, zaposleni v knjižnicah Goriškega območja, ugotavljali, kaj bo zaposlenim predstavljalo 
največji izziv pri uresničevanju novih strokovnih priporočil. Delavnico smo nato ponovili v Lavričevi 
knjižnici Ajdovščina. Rezultate našega dela sva nato posredovali Mileni Bon in Gorazdu Vodebu v 
NUK, ki sta v skupen dokument združila vse ugotovitve/izzive, pridobljene na delavnicah po vseh 10 
slovenskih knjižničnih območjih. Na drugi delavnici v maju 2019 smo obravnavali nastali dokument in 
pregledali že pripravljene ukrepe za uspešno uresničevanje novih priporočil ter jih po potrebi dopolnili 
z našimi predlogi. Prve delavnice (obe izvedbi) se je udeležilo 15 strokovnih delavcev, druge pa 7 
(vključno s koordinatoricama). 
 
Rezultati našega dela so zbrani v skupnem dokumentu Poročilo o delavnicah o izzivih in ukrepih za 
uresničevanje Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice za obdobje 2018–2028 
(https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/porocilo_delavnice_uresnicevanje_SPS_2018-
2028_2019.pdf, ki sta ga pripravila dr. Gorazd Vodeb in Milena Bon.   
 
Poleg delavnic na temo novih standardov smo se iz Goriške knjižnice udeležili še nekaterih drugih 
izobraževanj v organizaciji NUK: 

https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/porocilo_delavnice_uresnicevanje_SPS_2018-2028_2019.pdf
https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/porocilo_delavnice_uresnicevanje_SPS_2018-2028_2019.pdf
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- Tečaj urejanja metapodatkov na portalu Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si (21. 5. 2019) 
- Moderator v akciji: utrjevanje moderatorskih veščin in kompetenc (16. in 17. 10. 2019) 
- Sistem trajnega ohranjanja elektronskega gradiva (26. 11. 2019) 
- Predstavitev primerov dobrih praks (17. 12. 2019) – s predstavitvijo kongresa ALA je 

sodelovala Saša Vidmar 
 
Sestanki v okviru koordinacije NUK 
V letu 2019 smo se udeležili naslednjih sestankov v organizaciji NUK:  

 1. sestanek direktorjev in 1. sestanek koordinatorjev OOK v 2019 (NUK, 9. 4. 2019) – 
predstavitev strateških usmeritev na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2018–
2028, program izvajanja posebnih nalog OOK; 

 2. sestanek koordinatorjev OOK v 2019 (NUK, 17. 9. 2019) – promocijska brošura Knjižnica 
nudi več!, predstavitev spletne strani splošnih knjižnic Knjižnice.si, predstavitev rezultatov in 
sklepov delavnic v zvezi z novimi strokovnimi priporočili in standardi za splošne knjižnice 
2018–2028; 

 2. sestanek direktorjev in 3. sestanek koordinatorjev OOK v 2019 (NUK, 7. 10. 2019) – sistem 
trajnega ohranjanja elektronskih virov (Matjaž Kragelj), predstavitev dokumenta Poročilo o 
delavnicah o izzivih in ukrepih za splošne knjižnice a obdobje 2018–2028, dejavnost na 
področju koordinacije OOK 2020.  

 
Ostalo sodelovanje z NUK 
Za Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014–2021 zbiramo podatke o 
dejavnostih za uporabnike s posebnimi potrebami v knjižnicah Goriškega območja. Zbrane podatke 
posredujemo v NUK, oni pa na Ministrstvo za kulturo, ki pripravlja poročilo.    
 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

 
Projekti, v katerih sodelujemo/jih soustvarjamo, izvajamo (država): Dobreknjige.si, Kamra, Dostop 
na daljavo, Brezplačna medknjižnična izposoja (MKI) za končnega uporabnika na območju, 
Knjižnice.si 
 
Projekti, v katerih sodelujemo/jih soustvarjamo, izvajamo (območje ali v sodelovanju z drugim  
območjem oziroma več območji): Primorci.si, Primorci beremo, Knjižne POPslastice 
 
Lastni projekti (za območje oziroma v sodelovanju z OK): Mojstrovalnica, Rastem z e-viri, 
Knjižnica semen, Skrito–odkrito–ohranjeno–dostopno 
   

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 

 
Mojstrovalnica, Rastem z e-viri, Knjižnica semen  
 
Mojstrovalnica 
Iz spodnje tabele je razviden obisk in odprtost Mojstrovalnice v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 
(1.290 obiskovalcev) se je obisk rahlo znižal, se je pa povečal povprečni dnevni obisk iz slabih 5 
obiskovalcev na 6,5 obiskovalcev. V poletnem času smo urnik Mojstrovalnice povečali (vsak dan v 
popoldanskem času), kar se je zelo poznalo na povečanem obisku. Tako je Mojstrovalnico v dveh 
poletnih mesecih obiskalo 522 obiskovalcev, kar kaže tudi na to, da je letni urnik Mojstrovalnice 
neustrezen in ga je potrebno nujno spremeniti in prilagoditi odprtosti Gorške knjižnice.   
 

MESEC 

2019 

ODPRTOST / 

DNI 

POVPREČENO 

ŠTEVILO 

OBISKOVALCEV/DAN 

ŠTEVILO 

OBISKOVALCEV 

SKUPAJ 

JANUAR 11 3,6 44 

FEBRUAR 11 7,6 84 

MAREC 13 5,9 77 

APRIL 12 5,2 50 

MAJ 12 2,9 38 
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JUNIJ 12 4,2 50 

JULIJ 23 9,6 221 

AVGUST 20 15,1 301 

SEPTEMBER 12 3 36 

OKTOBER 14 6,8 95 

NOVEMBER 13 3,4 44 

DECEMBER 13 3,7 48 

SKUPAJ 166 6,5 1088 
 
Mojstrovalnica je omenjena tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo: 

https://www.gov.si/teme/splosne-knjiznice/ - 26. 2. 2020  

 

 
Delavnica v Mojstrovalnici v okviru Festivala Pixxelpoint  
 
V letu 2019 smo natisnili okoli 450 različnih predmetov, za kar smo porabili približno 20 kg plastike. 
Največji natisnjen izdelek je 3D tiskalnik, ki ga si ga je uporabnik, v več kosih, natisnil za lastne 
potrebe. 
 
Rastem z e-viri 
Projekt Rastem z e-viri v Goriški knjižnici izvajamo že vse od leta 2009 in je eden najuspešnejših 
projektov zadnjih let. Koordinatorici območnih nalog v okviru projekta promovirata e-vire, ki jih v 
knjižnici naročamo, ter tiste, ki jih knjižnice soustvarjamo. Dijakom v okviru delavnic predstavljamo  
ureditev e-virov, načine iskanja in oblikovanja iskalnih zahtev ter opozarjamo na pravilno navajanje 
virov. V okviru delavnic, ki jih po večini izvajava v računalniških učilnicah izobraževalnih ustanov, 
slušateljem svetujeva, katerih virov naj se poslužujejo ter kako prepoznajo kvaliteten, relevanten vir. 
 
Spodnja tabela prikazuje izobraževalne ustanove, čas in vsebino delavnic, izvedenih v preteklem letu: 
v letu 2019 se je 10 delavnic udeležilo 246 slušateljev in so skupaj trajale skoraj 19 ur. V letu 2019 je 
bila s strani osnovnih šol izražena želja po predstavitvah uporabe kataloga COBISS.SI. Razlog je v 
prehajanju vseh osnovnih šol na sistem COBISS in ga zato želijo približati učencem. 
 

https://www.gov.si/teme/splosne-knjiznice/
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USTANOVA DATUM URA TRAJANJE ŠT. OSEB ŠEVILO SKUPIN OPOMBE
OŠ Renče 7.2. 9.45 90 25 1 Britannica

OŠ Kanal 10.4. 8.00 90 20 1 Cobiss

OŠ Kanal 20.5. 10.45 90 24 1 Cobiss

OŠ Branik 10.5. 8.45 45 20 1 Ali znaš ..., Britannica

Študenti zgodovine (UNG) 9.10. 10.00 90 10 1 E-viri

OŠ F. Erjavec 20.11. 8.00 180 30 2 Cobiss

27.11. 8.50 90 15 1 Cobiss

5.12. 8.00 90 14 1 Cobiss

Škofijska gimnazija Vipava 29.11. 7.30 270 70 3 e-viri

OŠ Branik 12.12. 8.30 90 18 2 cobiss

SKUPAJ 1125 246 14

RAZPORED RASTEM Z E-VIRI 2019

   
 
Rastem z e-viri na Kulturnem bazarju 
6. decembra 2019 smo v okviru drugega Kulturnega bazarja v regiji, ki je potekal v Novi Gorici, 
sodelovali s predstavitvijo projekta (Rastem z e-viri v Goriški knjižnici) zainteresiranim učiteljem in 
poželi veliko zanimanja, posledično se je že v začetku leta 2020 število delavnic na osnovnih in 
srednjih šolah močno povečalo. Medresorsko sodelovanje Goriške knjižnice se je torej okrepilo, saj so 
udeleženci predstavitve prepoznali možnosti drugačnega, inovativnega učnega okolja, ki ga lahko 
ustvarjajo skupaj z nami. Udeležence smo s pomočjo ankete poprosili še za mnenje.  
 
Promocijskemu filmu Rastem z e-viri prva nagrada  
V preteklem letu je Goriška knjižnica s promocijskim filmom Rastem z e-viri sodelovala na 1. 
knjižničnem filmskem festivalu in med dvajsetimi prijavljenimi filmi prejeli 1. nagrado. Festival je 
potekal v okviru 12. Posveta za splošne knjižnice na Hrvaškem.   
 
Knjižnica semen 
V letu 2019 smo nadaljevali z aktivnostmi za vzpostavitev Knjižnice semen.  
Aplikacija za izposojo semen je bila narejena do te mere, da smo jo lahko testirali. Oblikovan je bil 
logotip nove storitve ter podrubrika na spletni strani Goriške knjižnice. Nakupili smo potrebne naprave 
za delovanje Knjižnice semen. 
Konec leta 2019 smo k sodelovanju povabili zainteresirano javnost. Prijavilo se je nekaj posameznikov 
ter dve organizaciji. Prav tako smo vzpostavili sodelovanje z Biotehniško šolo, s profesorico Rosano 
Vrh Makarovič, ki nam bo nudila strokovno podporo. Dogovarjamo se tudi za sodelovanje z dijaki. 

 
Logotip Knjižnice semen 
 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 

 
Skrito–odkrito–ohranjeno–dostopno (podrobneje predstavljeno pod točko 3.4.), Primorci.si, 
Primorci beremo 
 
Primorci.si 
Spletni biografski leksikon Primorci.si je javno objavljen od leta 2013, nastal je v sodelovanju 
Goriškega in Obalno-kraškega območja. V tem času smo na portalu zabeležili že 4.133.075 ogledov 
(stanje na dan 31. 12. 2019) in skupno vnesli 1.196 predstavitev oseb. Kot je razvidno iz spodnje 
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tabele, uporaba portala iz leta v leto narašča. 
 

LETO  ŠTEVILO OGLEDOV 

2015 (stanje na dan 31. 12. 2015) 1.654.618 

2016 (stanje na dan 31. 12. 2016) 2.365.478 

2017 (stanje na dan 31. 12. 2017) 2.979.442 

2018 (stanje na dan 31. 12. 2018) 3.562.621 

2019 (stanje na dan 31. 12. 2019) 4.133.075 

 
Prav tako narašča število vnosov: 

LETO  ŠTEVILO VNOSOV 

2015 (stanje na dan 31. 12. 2015) 911 

2016 (stanje na dan 31. 12. 2016) 1.024 

2017 (stanje na dan 31. 12. 2017) 1.095 

2018 (stanje na dan 31. 12. 2018) 1.156 

2019 (stanje na dan 31. 12. 2019) 1.196 

 
Kljub temu da število vnosov iz leta v leto raste, se letni prirast vnosov že 3 leta zapovrstjo niža: 

LETO PRIRAST VNOSOV 

2015 99 

2016 113 

2017 71 

2018 61 

2019 40 

 
 
Knjižnice Goriškega območja smo od vključno leta 2015 do konca leta 2017 na portal prispevale 
približno enako število vnosov, tj. od 38 do 40, v letu 2018 smo vnesle 29 zapisov, leta 2019 pa še 
nekoliko manj: 21 (Goriška knjižnica 4, Lavričeva knjižnica Ajdovščina 4, Mestna knjižnica in čitalnica 
Idrija 12, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 1).  
 
Če se je obisk portala (število ogledov) od 2015 do vključno 2017 zniževal (2015: 312.199, 2016: 
287.464, 2017: 262.118), lahko in spodnjih prikazov ugotovimo, da se je število ogledov v letu 2018 
nekoliko zvišalo in že v letu 2019 zopet nekoliko znižalo.    
 
Statistika portala Primorci.si (vnašalci, vnosi, ogledi) za leto 2018: 

 
Statistika portala Primorci.si (vnašalci, vnosi, ogledi) za leto 2019: 
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V Goriški knjižnici in Knjižnici Koper je sedež uredništva portala, kjer izmenično potekajo sestanki 
uredniškega odbora, ki ga vodi in sklicuje knjižnica gostiteljica sestanka. Navadno se uredniški odbor 
sestane enkrat letno, v letu 2019 smo sestanek izpeljali v Goriški knjižnici, in sicer konec leta 2019 (6.  
december 2019). Na sestanku je bilo govora predvsem o pripravi in vzpostavljanju skupnega 
biografskega leksikona Obrazi slovenskih pokrajin (OSP). V delovni skupini, sestavljeni iz 
predstavnikov/urednikov biografskih leksikonov, ki bodo združeni v OSP, sodeluje Laura Chersicola iz 
Knjižnice Koper. Delovna skupina je vodila vsebinske priprave na izdelavo OSP: iskanje ustreznega 
imena skupnega portala, usklajevanje šifrantov …    
 
Primorci beremo (projekt primorskih knjižnic) 
Projekt Primorci beremo je v letu 2019 doživel 13. edicijo. Ostaja namenjen spodbujanju bralne kulture 
na splošno, predvsem pa nagovarja k branju sodobnih slovenskih avtorjev. Novost v letu 2019 je bila, 
da smo na seznam vključili tudi slovenske filme. Bralcem smo tako dali možnost, da namesto ene 
knjige po želji izberejo slovenski film, ki se jim je štel kot knjiga pri uspešnem dokončanju projekta. 
Projekt je potekal od 23. aprila do 8. novembra. 
Kot prejšnja leta smo tudi tokrat projekt začeli v tednu, ko Goriška knjižnica organizira Goriške dneve 
knjige. Za uvod v projekt smo v Noči knjige, 19. aprila, gostili pisatelja, scenarista, kolumnista in 
režiserja Miho Mazzinija.  
Na priporočilnem seznamu je bilo 64 naslovov leposlovja in 13 pesniških zbirk, izbor mladinskega 
leposlovja in poljudno-znanstvene literature z različnih področij. S posebno oznako so bila označena 
leposlovna dela, ki so v obliki elektronskih knjig dostopna na portalu Biblos. Knjige so bile opremljene 
z nalepkami.  
Izvedba projekta je bila uspešna, saj je bilo oddanih nekaj več kot 600 kazalk (100 več kot leta 2018). 
Sodelovalo je skupno 71 sodelujočih, 65 pa jih je projekt zaključilo uspešno. Veliko sodelujočih 
prebere več kot je potrebno, največ knjig je oddala bralka s kar 46 izpolnjenimi kazalkami. Bralci 
sezname projekta uporabljajo tudi kot priporočilo in kazalk ne oddajajo.  
Podatki so zbrani z vseh enot knjižnice. Veliko sodelujočih v projektu je naših starih znancev. Dober 
odziv smo zabeležili v krajevnih knjižnicah Branik, Prvačina in Solkan. Tudi naša nova KK Šempeter je 
sodelovala pri projektu in sicer uspešno. KK Miren nismo povabili k sodelovanju, ker je bila otvoritev 
knjižnice šele v oktobru. Tudi letos smo sodelovali z zamejci, Slovensko knjižnico Damirja Feigla v 
Gorici. Njihovih udeležencev je bilo 30, med njimi tudi zamejski srednješolci.  
Projekt se je slavnostno zaključil 19. novembra z literarnim večerom, ki je potekal v sklopu tedna 
splošnih knjižnic. Naš gost je bil Marko Sosič, pogovor je vodil Jani Kuštrin. Sodelujoči v projektu so 
prejeli diplomo in njegovo knjigo Kruh, prah. 
 

2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 

 
Dobreknjige.si, Kamra, Obrazi slovenskih pokrajin, Brezplačna medknjižnična izposoja za 
končnega uporabnika na območju (podrobneje znotraj točke 1.1.), Knjižne POPslastice,  
Knjižnice.si 
 
Dobreknjige.si (Priloga 1) 
Goriška knjižnica je že od vzpostavitve portala Dobreknjige.si – slovenske splošne knjižnice 
priporočamo ena od upravljalk portala. Glavno uredništvo si v razmerju 50 : 50 delita Knjižnica 
Koper (glavna urednica) in Goriška knjižnica (namestnica glavne urednice). Knjižnici zagotavljata  
administrativno in računovodsko podporo upravljanju in delovanju portala. Glavna urednica in njena 
namestnica sta obenem tudi območni urednici za Obalno-kraško in Goriško območje. Pri soustvarjanju 
portala trenutno sodeluje 46 od skupno 58 slovenskih splošnih knjižnic. 
Poleg rednega (dnevnega/tedenskega) dela na portalu (spremljanje e-pošte, pregledovanje vsebin,  
dopolnjevanje seznamov zbirk, nagrad, založb …, spremljanje rezerviranih vnosov, administracija  
facebook porfila, objavljanje novic na portalu, nadzor komentarjev, komunikacija z nadzornim svetom,  
uredniškim odborom, knjižnicami, izvajalcem …; priprava statistik …) izpostavljamo nekaj dejavnosti,  
izvedenih v letu 2019:  

 Sodelovanje na sejah Nadzornega sveta (v letu 2019 sta potekali 2 seji in sestanek z mag. 
Lenartom Šetincem v prisotnosti dveh članov NS in štirih predstavnikov iz knjižnic upravljalk 
portala) ter vodenje in sklicevanje sestankov Uredniškega odbora (v letu 2019 sta potekala 2 
sestanka).   

 Na 12. seji Nadzornega sveta portala Dobreknjige.si, ki je potekala 4. novembra 2019, so člani 
NS portala ponovno imenovali Luano Malec za glavno urednico in Polonco Kavčič za 
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namestnico glavne urednice. Štiriletni mandat je v preteklem letu potekel tudi območnim 
urednikom, članom Uredniškega odbora portala Dobreknjige.si. Mandat je bil podaljšan vsem 
desetim območnim urednikom.  

 14. januarja 2019 je potekal sestanek predstavnic spletnih knjižničnih portalov Kamra in 
Dobreknjige.si ter knjižničnih biografskih leksikonov s Komisijo za strokovne nazive v knjižnični 
dejavnosti in predstavnikom Ministrstva za kulturo v zvezi z vrednotenjem objav na omenjenih 
portalih pri napredovanju v nazive. Predstavljeni so bili predlogi spremenjenega vrednotenja 
objav na portalih, ki pa jih komisija ni podprla. Po merilih za napredovanje v knjižnični 
dejavnosti, in sicer iz naslova »osebne nagrade in priznanja«, bomo vsako leto nagradili 
najboljšega vnašalca. Nagrada, ki prinaša dodatnih 30 točk, bo podeljena na slovesnosti ob 
dnevu slovenskih splošnih knjižnic, ki vsako leto poteka v organizaciji Združenja splošnih 
knjižnic. 

 V letu 2019 smo ob podpori Nadzornega sveta portala Dobreknjige.si in s pravno pomočjo 
Mestne knjižnice Ljubljana pripravili Dogovor o vključitvi vsebin na portal Dobreknjige.si, ki ga 
bomo skušali v letu 2020 skleniti z založniki za objavo citatov in skenogramov leposlovnih del 
na portalu Dobreknjige.si. 

 Sodelovanja:  
z Društvom slovenskih literarnih kritikov prijava na »Javni razpis za izbor kulturnih 
projektov na področju elektronskega založništva za leto 2019, področje Spletni mediji«, ki ga 
je razpisala Javna agencija za knjigo (JAK));  
z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani (V sodelovanju z dr. Alenko Šauperl sva urednici portala 11. 
decembra sodelovali v okviru rednih študijskih predavanj/seminarjev, in sicer s predavanjem in 
svetovanjem na vajah pri predmetu Vsebinska obdelava. S prispevki je sodelovalo 12 
študentov.)  
Portal Dobreknjige.si je z letom 2019 postal podpornik Nacionalnega mesca skupnega 
branja (https://nmsb.pismen.si/sodelujoci/podporniki/). 

 Promocija: Zasnovali smo nov način promocije, ki bo zagotavljal enotno promocijo portala v 
vseh slovenskih splošnih knjižnicah in bo v ospredju v letu 2020. Portal bo od leta 2020 
mogoče promovirati v vseh slovenskih splošnih knjižnicah z uporabo t.i. »knjižnih ovitkov«, 
katere bodo knjižnice prejele v pdf obliki kar po e-pošti. Knjige bo s pomočjo za to pripravljenih 
predlog mogoče opremiti s knjižnimi ovitki – ti bodo, ko bodo ovite vse knjige, tvorili napis: 
Dobreknjige.si. Za pripravo tovrstne promocije smo posneli tudi kratek video, v katerem 
nazorno prikažemo potek priprave promocije. Pripravili smo tudi ponatis promocijskega 
materiala (kazalke), ki jih bodo prejele vse slovenske splošne knjižnice, ter tipske e-predloge – 
te bodo v knjižnicah le še dopolnili z izbranimi knjižnimi namigi, natisnili in uporabili za 
priporočanje leposlovja v svojih prostorih. 

 Na sestanku uredniškega odbora portala Dobreknjige.si novembra 2019 je bil sklenjen 
dogovor, da Facebook profil portala pričnemo soustvarjati vsi območni uredniki. Razpored 
objavljanja pripravljamo v uredništvu portala Dobreknjige.si. Pregled statističnih podatkov 
facebook profila portala Dobreknjige.si kaže na rast uporabe in ogledov profila 

 Nadgradnja: geslovnik za leposlovje, digitalno listanje, zbirka NAJ…, promocija oziroma 
izpostavitev knjižnic, ki soustvarjamo portal, tematske police, blog. 

 
Statistično poročilo za leto 2019 se glede na pretekla leta razlikuje po tem, da prikazuje tudi število  
aktivnih vnašalcev (ne samo števila vseh vnašalcev). Splošna slika uporabe portala Dobreknjige.si 
skozi statistične podatke pokaže, da se portal uporablja, saj število ogledov od leta 2014 vseskozi 
narašča. Od leta 2016 dalje na portalu vsako leto zabeležimo več kot milijon ogledov, pri čemer 
številka iz leta v leto narašča (1.777.013 ogledov v letu 2019, kar je več kot 300.000 ogledov več kot v 
letu 2018). Tako konec leta 2019 beležimo že več kot 6,5 milijona ogledov portala. Se pa nadaljuje 
trend upadanja prirasta zapisov: v letu 2019 je bilo vnesenih 346 anotacij oziroma predstavitev 
leposlovnih del, kar je 72 zapisov manj kot leta 2018 (418). Skupno je bilo konec leta 2019 (stanje na 
31. 12. 2019) na portalu 3.072 zapisov. Število sodelujočih knjižnic ostaja od leta 2016 nespremenjeno 
– portal soustvarja 46 slovenskih splošnih knjižnic. Portalu se je v letu 2019 pridružilo kar 39 novih 
vnašalcev (17 več kot leta 2018), od teh so 4 vnašalci iz splošne knjižnice. Skupno je bilo konec leta 
2019 na portalu registriranih 184 vnašalcev, od teh jih je bilo v letu 2019 aktivnih 68. 
 
Dobreknjige.si in Goriško območje  
V soustvarjanje portala Dobreknjige.si so vključene vse 4 knjižnice Goriškega območja. Število 
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vnašalcev ostaja nespremenjeno v primerjavi z letom 2018 – vseh vnašalcev je 18, od teh je bilo v letu 
2019 aktivnih le 5 – po 2 iz Goriške knjižnice in Lavričeve knjižnice Ajdovščina ter 1 iz Mestne 
knjižnice in čitalnice Idrija. Teh 5 vnašalk je v letu 2019 na portal prispevalo 47 vnosov – 25 vnašalki iz 
Goriške knjižnice (Magda Vremec Ragusi je prispevala kar 24 zapisov, kar je največ izmed vseh 
vnašalcev Goriškega območja), 21 vnašalki iz Lavričeve knjižnice Ajdovščina in 1 vnašalka iz knjižnice 
v Idriji.  
Število vnosov je precej nižje v primerjavi z letom 2018, ko so knjižnice Goriškega območja prispevale 
76 zapisov na portal, torej 29 več. Kljub padcu števila vnosov na portal v letu 2019 je Goriško območje 
izmed vseh slovenskih knjižničnih območij na odličnem drugem mestu – največ vnosov so prispevali 
vnašalci Osrednjeslovenskega območja (104), na tretjem mestu je Gorenjsko območje s 40 vnosi, na 
četrtem pa Obalno-kraško s 35 vnosi. 
 
Kamra 
Portal Kamra, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva, od leta 2011 upravlja 
Osrednja knjižnica Celje, ob tesnem sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami, v katerih je 
sedež območnih uredništev. 
V Goriški knjižnici je sedež regijskega uredništva za celotno Goriško območje. Naloga regijskega 
urednika je redakcija, organizacija in načrtovanje dela v regiji, organiziranje internih izobraževanj in 
svetovanje lokalnim urednikom, priprava strukture digitalnih zgodb na portal Kamra ter objavljanje 
digitalnih zbirk na regijskem portalu.   
 
V letu 2019 smo sklenili dve novi partnerstvi za sodelovanje z objavami na portalu Kamra. Povezali 
smo se z Univerzo v Novi Gorici ter Pilonovo galerijo Ajdovščina. Slednja je sodelovala pri nastanku 
zgodbe Negativi fotografij Vena Pilona, katero so na portal vnesli v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici. 
Pod okriljem Univerze v Novi Gorici pa je po istoimenskem zborniku nastala zgodba Goriški 
izobraženci skozi zgodovino.  
 
Zgodbe in druge objave partnerjev Goriškega območja so v letu 2019 zabeležile 52.635 ogledov. 
Zgodba Zgradili smo mesto zaseda po ogledih, med vsemi zgodbami, ki so objavljene na portalu, 3. 
mesto, na 7. mestu je zgodba Zbirka starih razglednic v Goriški knjižnici.  
 
Spodnja tabela prikazuje obisk zgodb, ki so nastala v ustanovah Goriškega območja. 
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OBISK  2019
Ime digitalne zbirke Digitalne zbirke

Nova Gorica: Zgradili smo mesto 16.528

Zbirka starih razglednic v Goriški knjižnici 6.012

Zgodovina vinogradništva in vinarstva na naših tleh 3.402

Negativi fotografij Vena Pilona 3.051

Goriški izobraženci skozi zgodovino 2.718

Ta ´n ta druj it tandadrujeve dežele 2.668

Misli o materinščini 2.584

Javorca (1916 -2016) 1.953

Mlini na reki Vipavi in na njenih pritokih 1.868

Med nebom in zemljo 1.691

Življenje v času tolminskega punta 1.401

Aleja zaslužnih mož v Novi Gorici 1.304

Od kala do vodnjaka: učna pot vodnjakov v Braniku in okolici 1.268

Urbanistični razvoj Gorice in gradnja vil v 19. stoletji 852

Sprehod po goriških trgih 806

Tiskarji v  Gorici 693

Svetolucijska skupina - železna doba v Zgornjem Posočju 633

"Zgradili bomo Novo Gorico!" 550

Od čitalnice do Krajevne knjižnice Branik 549

Goriška kronika 1750-1775 411

Štefan Kocijančič (1818-1883) 410

Govoričke 277

Življenjska zgodba Franca Pračka 271

Alojz Bajc - olimpijec iz Ajdovščine 241

Zgodba o prvi svetovni vojni, ruskem ujetništvu in vrnitvi domov 220

300 let velikega tolminskega punta 168

Ekslibrisi Pavla Medveščka 106

Skupaj 52.635  
 
Regijska urednica za Goriško območje se je v marcu udeležila sestanka regijskih urednikov Kamre v 
Osrednji knjižnici Celje. Oktobra se sestanka ni udeležila zaradi službene odsotnosti. Novembra se je 
s kolegico Ireno Tul udeležila 3. Festivala Kamra v Celju. Prav tako smo se udeležili Tečaja za vnos 
vsebin na portal Kamra, ki je potekal v Celju 2. 4. 2019. 
Urednica redno sodeluje z vnašalci zgodb in jih telefonsko oz. preko e-pošte usmerja in jim pomaga pri 
morebitnih težavah in nejasnostih, ki se pojavljajo pri vnašanju zgodbe. Obvešča jih tudi o novostih ter 
s sklepi zapisnikov sestankov regijskih urednikov. 
 
Obrazi slovenskih pokrajin – spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin  
in Slovencev po svetu  
Delovna skupina (iz uredništva portala Primorci.si sodeluje Laura Chersicola) je zasnovala  
specifikacijo zahtev za spletno mesto združenega biografskega leksikona in opravila veliko dela 
pri usklajevanju šifrantov in strukturi zapisa. Izvajalec Novi splet je izdelal in oblikoval naslovno stran, 
stran regijskih leksikonov, stran za posamezno osebnost, oblikoval logotip z imenom leksikona. Portal 
bo objavljen pomladi 2020. 
 
Knjižne POPslastice (projekt Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, ki smo ga uspešno prenesli na  
Goriško območje) 
V letu 2019 smo organizirali 2 srečanji v okviru projekta Knjižne POPslastice za dijake in učence višjih  
razredov OŠ:  
- Raiven, 17. april 2019 
- Dejan Fabčič, 23. oktober 2019 
 
V načrtu smo imeli tudi 3. POPslastice (Aljoša Bagola), a smo jih zaradi prenizke udeležbe s strani  
srednjih šol odpovedali. 
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Knjiznice.si 
Portal slovenskih splošnih knjižnic Knjiznice.si, ki združuje pomembne informacije o dejavnosti  
slovenskih splošnih knjižnic, je bil javno objavljen in predstavljen na dan slovenskih splošnih knjižnic, 
20. 11. 2019. Zamisel o portalu je nastala v okviru delovanja skupine koordinatorjev osrednjih 
območnih knjižnic. Portal so v okviru delovne skupine pri Združenju splošnih knjižnic oblikovali 
sodelavci osrednjih območnih knjižnic iz Maribora, Celja, Kopra in Ljubljane.  
Za nemoteno delovanje in razvoj portala bo v letu 2020 vzpostavljen uredniški odbor portala, 
sestavljen iz 10 predstavnikov osrednih območnih knjižnic in predstavnika Združenja splošnih knjižnic, 
glavno uredništvo pa je prevzela Mariborska knjižnica. Posamezni uredniki bodo spremljali dogajanja 
in novosti na posameznih tematskih področjih, hkrati pa bodo spremljali delovanje osrednjih knjižnic na 
svojem območju. Skrbeli bodo za dopolnjevanje vsebin na portalu in za promocijo portala v svojem 
okolju.  
Iz Goriške knjižnice bo delo urednika prevzela koordinatorica območnih nalog, zato se je v letu 2019 
udeležila izobraževanja Usposabljanje za uporabo CMS orodja WordPress v organizaciji Učnega 
centra Mestne knjižnice Ljubljana. 
 

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte) 

 

2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK 
ali v vsej državi 

 

2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede 
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju 

 

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

 
V letu 2019 je Goriška knjižnica odprla kar dve podružnici: 
- 7. februarja 2019 Krajevno knjižnico Šempeter (https://www.gkfb.si/krajevne-knjiznice/sempeter)  
- 3. oktobra 2019 Krajevno knjižnico Miren (https://www.gkfb.si/krajevne-knjiznice/miren). 
 

2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 
območja OOK 

 
V letu 2019 je med 4. in 22. marcem študentsko prakso opravljala študentka druge stopnje 
bibliotekarstva. 
 
V letu 2019 sva se koordinatorici območnih nalog udeležili Izobraževanja mentorjev za pripravo na 
bibliotekarski izpit (8. 10. 2019) v organizaciji Učnega centra Mestne knjižnice Ljubljana.  
 

2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti  

 
V brošuri »DELAVNICE IN DOGODKI za osnovne in srednje šole: delimo znanje, da mladi lažje 
dosegajo znanje«, namenjeni učiteljem osnovnih in srednjih šol, smo predstavili program oziroma 
delavnice, ki jih ponujamo šolam kot pomoč pri načrtovanju obiskov Goriške knjižnice in pripravljanju 
vsebin učnih ur za izvajanje pouka. Tako smo v letu 2019 izpeljali naslednje delavnice: Časopisna 
brskalnica (5 ponovitev, skupno 56 slušateljev), delavnice v Mojstrovalnici (10 delavnic in predstavitev, 
111 slušateljev) ter delavnice in ogledi domoznanskega oddelka Goriške knjižnice 50 obiskovalcem. 
V poročilu je posebej predstavljen projekt Rastem z e-viri, ki temelji na sodelovanju s šolami. 
(podrobneje znotraj točke 2.2.1.)  
    

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov za celotno območje  

 
V Goriški knjižnici že od leta 2016 poteka celostna prenova signalizacije.  
V letu 2017 smo z novo signalizacijo opremili Oddelek s strokovnim gradivom v 1. nadstropju knjižnice 
ter toaletne prostore, namenjene uporabnikom, stopnišče in kletne prostore (dvorana) knjižnice. V letu 

https://www.gkfb.si/krajevne-knjiznice/sempeter
https://www.gkfb.si/krajevne-knjiznice/miren
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2018 smo z zaposlenimi usklajevali napise za Oddelek za mladino in Oddelek za leposlovje, 
jezikoslovje, umetnost in šport, s ciljem, da bodo natisnjeni v letu 2019. Vendar je delo na tem 
področju zaradi odsotnosti članice delovne skupine potekalo nekoliko počasneje, kot je bilo sprva 
zastavljeno.  
Tako smo v letu 2019 uspeli natisniti in z novo signalizacijo opremiti Oddelek za leposlovje, 
jezikoslovje, umetnost in šport, vendar ne v celoti – zaradi urejanja oddelka nismo natisnili sicer že 
pripravljenih frontalnih napisov, saj bi se lahko zgodilo, da bi jih morali po končanem urejanju zaradi 
nastalih sprememb ponovno natisniti. 
 

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov) 

 
Priprava brošure Knjižnica nudi več – predstavitev skupnih projektov in storitev slovenskih 
splošnih knjižnic 
 

 
 
V sodelovanju z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami ter NUK-om smo v Goriški knjižnici v okviru 
izvajanja nalog osrednje območne knjižnice vodili pripravo promocijske brošure, ki je bila poslana v 
vsako slovensko splošno knjižnico in s tem v roke čim več uporabnikom splošnih knjižnic po Sloveniji. 
V brošuri so predstavljeni projekti in storitve, ki so skupni vsem 58 slovenskim splošnim knjižnicam 
(digitalizacija knjižničnega gradiva, ki je dostopno na dLib-u, Dobreknjige.si, ponudba e-virov, gradnja 
spletnih biografskih leksikonov, portal knjiznice.si, medknjižnična izposoja), pri čemer glavno skrb za 
njihovo delovanje in razvoj nosijo osrednje območne knjižnice. V OOK so projekti oziroma storitve 
nastali, nato pa se razširili v vse slovenske splošne knjižnice, da dosežejo vsakega njihovega 
obiskovalca. Zaradi pomena projektov na nacionalnem nivoju je brošura reprezentativna in dober 
promocijski material tudi pri predstavljanju slovenskega knjižničarstva in dosežkov v tujini, saj je krajši 
del besedil preveden v angleščino.  
 
Brošuro (15 cm x 15 cm, 23 strani) je oblikoval Rok Bezeljak, besedila smo pripravili koordinatorji OOK 
ter Milena Bon (NUK), delo sva vodili koordinatorici območnih nalog v Goriški knjižnici, ki je v imenu 
vseh slovenskih OOK pripravila in prijavila projekt ter kandidirala za sredstva v okviru poziva 
Ministrstva za kulturo k predložitvi predlogov programov dela in finančnih načrtov za izvajanje 
posebnih nalog OOK. Natisnjenih je bilo 7000 izvodov. S pripravo brošure smo pričeli junija 2019, 20. 
novembra, na dan slovenskih splošnih knjižnic, pa je bila na voljo našim uporabnikom.  
Pripravili smo še ustrezne formate slik brošure za objavo na FB in Instagram profilu knjižnice ter za 
objavo na spletni strani. Brošuro z aktivnimi povezavami znotraj besedila smo posredovali tudi v pdf 
formatu, in sicer primerne velikosti za objavo na spletni strani knjižnice.    
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2.10 mednarodno sodelovanje na območju OOK (cilji, koordinacija ali izvedba, brez projektov in 
zamejcev) 

 

2.11 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah 
(OK) na območju OOK 

 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

 
V okviru sodelovanja s knjižnicami območja smo v letu 2019 dodali skupen projekt, gostujočo 
razstavo Skrito–Odkrito–Ohranjeno–Dostopno. Izpeljali smo dve izobraževanji, na področju 
promocije območnosti pa sta koordinatorici območnih nalog pripravili sedem prispevkov za 
zbornik Pogled nazaj, polet naprej: Zbornik ob 70-letnici Goriške knjižnice: 1949–2019, ki 
povzemajo in predstavljajo delo Goriške knjižnice kot osrednje območne knjižnice. Veliko smo 
se ukvarjali s predstavljanjem in prebiranjem dokumenta Strokovna priporočila in standardi za 
splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028), s ciljem, da bi njegove smernice in priporočila  kar 
najbolje zaživela v praksi. Od projektov, predstavljenih v poročilu, velja posebej izpostaviti novo 
storitev knjižnice – Knjižnica semen ter delo v okviru portala Dobreknjige.si, s področja 
sodelovanja z drugimi območnimi knjižnicami pa pripravo brošure Knjižnica nudi več – 
predstavitev skupnih projektov in storitev slovenskih splošnih knjižnic. 
 

 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 

3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 
OOK 

 
Za pridobivanje domoznanskega gradiva delno skrbita tudi zaposleni na oddelku, predvsem ko gre za 
nakup iz ponudbe antikvariatov, nakup razglednic in nakup v Gorici (Italiji). 
 
Tako sta tudi letos pregledali več prodajnih katalogov, ki sta jih izdala dva slovenska antikvariata in 
sodelovali s predlogi za pridobitev gradiva. Junija 2019 sta obiskali Katoliško knjigarno v Gorici (Italiji), 
kjer sta pregledali in predlagali nakup domoznanskega gradiva, ki je izšlo v Italiji. Novembra sta 
opravili izbor in večji nakup razglednic. 
Redno pregledujeta tudi ponudbe, ki jih knjižnica prejme od posameznikov po e-pošti. 
 
V letu 2019 sta prevzeli in pregledali večjo količino darov. Narodna in študijska knjižnica v Trstu je 
zaradi selitve ponudila prevzem dvojic, ki jih sami ne potrebujejo, tako da smo gradivo pregledali in 
prevzeli osebno v Trstu. Na domoznanstvo ali v druge enote knjižnice pridobimo preko 60 enot; več 
kot dvajset jih zamenjamo, saj je bil naš izvod slabše ohranjen.  
 
Pomladi dobimo večji dar dr. Branka Marušiča, med drugim nekaj redkih domoznanskih knjig in preko 
300 katalogov in drobnih tiskov. Po pregledu se odločimo, da jih bomo okoli 120 postavili, ostale 
januarja 2020 predamo NUK-u. 
 

3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  

 

3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

 

3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju OOK 

 
Zaposleni na domoznanskem oddelku v okviru možnosti spremljata delo sorodnih kulturnih ustanov in 
društev. S (s)poznavnajem njihovih zbirk in vsebin seznanita tudi uporabnike in obiskovalce 
domoznanskega oddelka ter knjižnice. Vsako leto sodelujeta pri promociji knjigotrških festivalov v Novi 
Gorici: festivala Mesto knjige (priprava gradiva, priprava programa v knjižnici) in Knjige pod jelkami. 
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V letu 2019 smo pripravili dve razstavi, pri eni pa sodelovali. 
 
16. 9.–4. 10. 2019 Bevk in ljudsko izročilo 
 
Na razstavi so bila predstavljena Bevkova dela, vezana na ljudsko izročilo. Na sedmih plakatih in v 
šestih spremljajočih vitrinah so bila predstavljena in razstavljena nekatera dela Franceta Bevka, ki 
črpajo iz ljudskih pripovedk in legend: Čarovnica Čirimbara, Kozorog, Povesti o strahovih, Legende in 
številne druge. Posebej smo izpostavili in predstavili najbolj znane pripovedke, v vitrinah pa so bili 
razstavljeni tudi originalni rokopisi (npr. Peter Klepec, Starka in razbojniki) in tipkopisi (Zlata voda, 
Janko in Metka idr.), nekateri s korekturami, iz bogate pisateljeve zapuščine. Predstavitev je zajela tudi 
izbor Bevkovih revijalnih objav, ki črpajo iz ljudskega izročila. 
Razstava je nastala v okviru prireditev Bevkovi dnevi in Dnevi evropske kulturne dediščine 2019. (VIR: 
Poročilo o delu Domoznanskega oddelka, 2019) 
S tem, ko smo razstavo iz Bevkove zapuščine prestavili na razstavni prostor ob mladinskem oddelku v 
pritličju, je dosegla še širši krog obiskovalcev (prej je bila namreč vsako leto na ogled v Bevkovi 
spominski sobi, ki je kot prostor v knjižnici malo odmaknjen). 
 

      
Bevk in ljudsko izročilo 
 
2. 12. 2019 Skrito – odkrito – razstavljeno – dostopno – Digitalizacija v splošnih knjižnicah 
Goriškega območja in Digitalna knjižnica Slovenije 
 
Razstava predstavlja digitalizacijo knjižničnega gradiva na Goriškem območju in sodelovanje splošnih 
knjižnic – Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica, Lavričeve knjižnice Ajdovščina, Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin in Mestne knjižnice in čitalnice Idrija pri predlaganju in izbiranju vsebin, ki bi bile 
primerne za digitalizacijo in objavo na portalu Digitalna knjižnica Slovenije. 
Na treh tiskanih plakatih smo opisali korake, ki so potrebni, da do objave na dLibu sploh pride: od 
izbora gradiva, njegovega kompletiranja (kar je še posebej pomembno pri časopisih), kako prijavljamo 
gradivo na razpis Ministrstva za kulturo (financiranje) in tudi strokovna izhodišča in smernice, ki jih 
moramo upoštevati. Predstavili smo rezultate sodelovanja: kaj je vsaka od knjižnic na območju že 
predlagala ali prispevala na portal. V petih vitrinah smo predstavili izbor originalov, ki so zdaj v digitalni 
kopiji prosto dostopni na Digitalni knjižnici Slovenije. (VIR: Poročilo o delu Domoznanskega oddelka, 
2019) 
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Skrito – odkrito – razstavljeno – dostopno 
 
16. 9.–30. 9. 2019    Spremljevalna vitrina k anastatični kopiji Božanske komedije 
 
V knjižnici smo gostili poseben izvod Dantejeve Božanske komedije – anastatični ponatis »editio 
princeps« iz leta 1472, ki ga je razstavil Klub UNESCO iz Gorice (Club per l'UNESCO di Gorizia). 
Zaposlena na oddelku za domoznanstvo je kot dopolnitev in povezavo med našo knjižnico in 
razstavljeno prestižno izdajo v dodatnih dveh vitrinah pripravila še nekaj zanimivosti iz naših zbirk, 
povezanih z Dantejem in legendami, ki so se spletle okoli njega: izdaje Božanske komedije v 
slovenskem jeziku, razglednice s Tolminskega z Dantejevo jamo, dvojezično izdajo Alojzija Resa o 
Danteju (1921, 1923), revijo Goriški knjižničar, ki je eno od številk v celoti posvetila temu pesniku, 
študijo o domnevnem obisku Danteja v Vidmu in Tolminu iz leta 1844 in drugo gradivo s spremljevalni 
besedilom. (VIR: Poročilo o delu Domoznanskega oddelka, 2019) 
 

 
Spremljevalna vitrina k anastatični kopiji Božanske komedije 
 
Gradivo iz domoznanske zbirke smo predstavili tudi na tematskih domoznanskih delavnicah:  
 
31. 5. 2019: Predstavitev Bevkove sobe, domoznanstva in delavnica s starim tiskom  
Obiskali so nas učenci šestih razredov Osnovne šole Miren. Predstavili smo jim domoznanstvo, 
Bevkovo spominsko sobo ter pripravili gradivo o Mirnu, ki hranimo. Pokazali smo jim Dalmatinovo 
Biblijo, povedali nekaj o njenem nastanku in pomenu, o pravilnem rokovanju in hrambi starega 
gradiva, o pomenu uporabe rokavic in o namenu faksimilov.  
V drugem delu smo predstavili razglednice kot del posebnih zbirk. Zaposleni sta izbrali nekaj 
razglednic Mirna s podobnim pogledom in nakazali, kaj vse lahko opazimo, če jih natančno 
opazujemo: obleke, ograje, jezik napisov na razglednici … Na koncu so učenci »po starem« še sami 
napisali razglednico, ki jih niso pošiljali, ampak so jih obdržali za spomin. »Razglednice« smo pripravili 
sami iz naše zbirke razglednic. (VIR: Poročilo o delu Domoznanskega oddelka, 2019) 
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22. 10. 2019 Delavnica za študente 1. letnika Kulturne zgodovine Univerze v Novi Gorici 
Predstavitev knjižnice, s poudarkom na območnosti in domoznanskem oddelku ter poslanstvu javne 
knjižnice. Predstavitev Cobiss-a, iskanje po Digitalni knjižnici Slovenije (dLib), predstavitev Kamre. 
(VIR: Poročilo o delu Domoznanskega oddelka, 2019) 
 
Knjižnico vsako leto obiščejo številne skupine na vodenih ogledih, v letu 2019 jih je bilo okoli 100. V 
okviru teh obiskov jim vedno predstavimo domoznanski oddelek, posebne zbirke in Bevkovo 
spominsko sobo. 
 
Domoznanske dogodke oglašujemo med novicami na spletnem portalu Kamra. 
 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

V organizaciji Knjižnice Ivana Potrča Ptuj in Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS  
je 9. 5. 2019 potekalo delovno srečanje Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah. 
Delovnega srečanja so se udeležili tudi zaposleni iz Goriške knjižnice, namenjeno pa je bilo tudi 
zaposlenim iz knjižnic območja. 
  

3.6 izvajanje normativne kontrole  

 
Izvajamo normativno kontrolo in nudimo pomoč drugim knjižnicam pri razreševanju identitete lokalnih 
avtorjev in gesel. Domoznanske avtorje v CONORju ustrezno označimo. Pri starejših zapisih avtorje 
povezujemo z zapisi v CONORju. 
 

3.7 izvajanje digitalizacije na območju 

 
Projekte digitalizacije smo pripravili v sodelovanju s knjižnicami Goriškega območja (Lavričeva 
knjižnica Ajdovščina, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija) ter nekaterimi drugimi ustanovami na 
Goriškem območju.  
 
Celoten seznam gradiva, ki smo ga v letu 2019 digitalizirali s sredstvi območnosti: 

1. Goriški knjižničar – strokovna revija je pričela izhajati v Novi Gorici, kot projekt takrat majhne 
Goriške knjižnice, 5 let po reviji Knjižnica in je bila takrat poleg Knjižnice edina strokovna 
bibliotekarska revija v Sloveniji, ki je prinašala strokovne prispevke z Goriške, Primorske in 
širše Slovenije. Izšle so štiri številke – papir in tisk sta v slabem stanju, zato je bil nujen prenos 
revije na e-nosilec. 

2. Iskre – glasilo vipavskih semeniščnikov, predlog Lavričeve knjižnice Ajdovščina 
3. Mladinski vestnik 
4. Naprej – izhajal dvakrat na mesec v Idriji in je vseboval informacije iz idrijskega okraja, pa tudi 

slovensko politično problematiko 
5. Njiva – kulturni vestnik  
6. Nova Gorica: glasilo Osvobodilne fronte za Goriško – nadaljevanje že začete aktivnosti  
7. Primorski dnevnik – nadaljevanje že začete aktivnosti  
8. Oljki – monografija, dva glasbena tiska, v katerih je besedila Simona Gregorčiča uglasbil 

Hugolin Sattner. 
9. Primorska borba 
10. Soški tednik – nadaljevanje začetega projekta digitalizacije: je namreč predhodnik glasila 

Soča, ki smo ga v preteklosti že digitalizirali in je objavljen na dLibu. 
11. Svetogorska kraljica – revija romarskega središča Sveta Gora 
12. Žena v borbi in obnovi 

 
V projekte digitalizacije smo vključili tudi Čipkarski bilten (predlog Mestne knjižnice in čitalnice Idrije), 
vendar smo morali zaradi nerešenih avtorskih pravic preusmeriti sredstva, namenjena digitalizaciji 
Čipkarskega biltena, v digitalizacijo nekaj drugih publikacij. 
 

3.8 domoznanski projekti (brez digitalizacije, število, naziv, kratek opis) 

 
Že drugo leto zapored smo pripravili razstavo s stalnim naslovom Skrito – odkrito – razstavljeno – 
dostopno, s katero želimo obiskovalcem knjižnice predstavi namen, pomeni in uporabnost 
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digitaliziranega gradiva. Razstava je bila v Goriški knjižnici na ogled od 2. do 31. decembra 2019 v 
razstavnem prostoru na mladinskem oddelku. Tokrat je bila tema sodelovanje knjižnic na območju pri 
predlaganju in izbiranju vsebin, ki bi bile primerne za digitalizacijo.  
 
Kot dogovorjeno z osrednjimi knjižnicami Goriškega območja razstava v letu 2020 potuje na 
gostovanje še v preostale tri knjižnice na območju; prvo gostovanje je predvideno v Knjižnici Cirila 
Kosmača Tolmin sredi aprila 2020. Poleg plakatov bomo posodili tudi nekaj gradiva (originalov, ki so 
zdaj digitalizirani).  
 
Še vedno je odmeval projekt Zgradili smo mesto. V letu 2019 nas je obiskala ekipa Rtv Slovenije in, po 
ogledu domoznanskega oddelka in gradiva, ki ga hranimo o Novi Gorici, smo se dogovorili, da lahko 
podatke in spomine s portala Kamra uporabijo za projekt Izza zidov 1989–2019. 
(https://www.rtvslo.si/zidovi/pricevanja/trpeli-smo-vendar-jamral-ni-nihce/485970)  
(VIR: Poročilo o delu Domoznanskega oddelka, 2019) 
 

 
 
 
Učinki in doseženi rezultati: 

 
Goriška knjižnica je v letu 2019 redno dopolnjevala svojo domoznansko zbirko tako z novim 
gradivom kot z manjkajočimi naslovi iz preteklosti. Gradivo smo nakupovali po običajnih poteh, 
pa tudi v tujini (Gorica, Italija) in s spremljanjem ponudbe antikvariatov. Zbirko smo obogatili z 
darovi, ki jih ni bilo malo: prejeli smo večji dar Narodne in študijske knjižnice Trst in dveh 
posameznikov. 
Gradivo in zbirke smo predstavljali in promovirali z razstavami, dvema večjima (Bevk in ljudsko 
izročilo ter Skrito – odkrito – ohranjeno – dostopno) ter spremljevalno razstavo (Božanska 
komedija  - anastatični ponatis »editio princeps« iz leta 1472, Klub UNESCO iz Gorice). 
Na spletnem portalu Kamra smo v rubriki Novice redno promovirali domoznanske dogodke, 
zanimive za Goriško območje. 
Domoznansko zbirko in njen pomen smo predstavili številnim učencem, dijakom, študentom in 
odraslim obiskovalcem, ki so nas obiskali v okviru vodenih ogledov po knjižnici. 
Sledili smo razvoju stroke in se redno udeleževali sestankov in izobraževanj, aktivni smo bili v 
Sekciji za domoznanstvo pri ZBDS.  
Uspešno smo izpeljali zastavljene projekte digitalizacije, izvzeti smo morali le glasilo Čipkarski 
bilten zaradi nerešenih avtorskih pravic. 
 

 

 

 
4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 
 

4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo uradnih 
publikacij s svojega območja? 

DA           NE 

                 
 

4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega gradiva? 
DA           NE 

                 
 

4.3 Ali hranite za območje OOK pomembno 
gradivo, izločeno iz splošnih knjižnic na 
območju OOK? 

DA           NE 

                 

4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika regionalnega pomena? 

DA           NE 

                 
 

4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika lokalnega pomena? 

DA           NE 

                 
 

V zadnji stolpec navedite razlog, če tega ne izvajate (npr. gradiva knjižnica nima). 

 

 

 

https://www.rtvslo.si/zidovi/pricevanja/trpeli-smo-vendar-jamral-ni-nihce/485970
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Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz OK na območju OOK (navedite knjižnice) 

1. Knjižnica Kobarid (enota Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin) 

2. Lavričeva knjižnica Ajdovščina 

3. 

4. 

Ponudbe odpisanega gradiva smo prejeli še iz Slovenske knjižnice Damira Feigla iz Gorice 
iz Knjižnice Medvode, iz knjižnice Šolskega centra v Novi Gorici in iz Narodne in študijske knjižnice 
v Trstu. Ponudili smo nam približno 2.300 enot, za našo knjižnico smo izbrali in postavili 217 enot 
gradiva.  
Prejeli smo tudi večjo ponudbo iz župnišča v Stomažu. Po seznamu smo pregledali 79 enot, za 
našo knjižnico smo izbrali in postavili 17 enot gradiva. Lavričeva knjižnica v Ajdovščini nam je 
ponudila 193 darov. Sprejeli smo 55 knjig in 26 DVD-jev. 
Ponudili so nam gradivo iz zasebne knjižnice Adriane Maraž iz Šempetra. Izbrali smo 21 knjig, 
vendar do dokončnega dogovora za predajo še ni prišlo. 

SKUPAJ:  

 

Učinki in doseženi rezultati: 

 

V letu 2019 je v okviru srečanj strokovnih delavcev osrednjih knjižnic Goriškega območja 

potekal sestanek na temo odpisovanja gradiva. Ker mora OOK vsako leto posredovati podatke 

v zvezi z odpisom, je pomembno, da naše delo poteka korektno, da poročamo o realnem stanju 

na Goriškem območju. Zato mora biti komunikacija med knjižnicami na tem področju dela 

točneje določena in dogovorjena. Na sestanku smo se dogovorili sledeče: 

- Osrednje knjižnice Goriškega območja posredujejo Goriški knjižnici na e-naslov 

nabava@gkfb.si seznam(-e) odpisanega gradiva, potem ko NUK izbere gradivo, ki ga 

potrebuje. 

- Pripravili bomo skupni obrazec za zbiranje podatkov o odpisanem gradivu, ki ga bomo 

uporabljale vse knjižnice Goriškega območja. Okvirno število odpisanih enot/seznam je do 200. 

- Določili smo kontaktne osebe v posameznih knjižnicah. 

 

 

 

Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je izvedba 
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki za podlago 
verodostojne knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v 
računovodstvu knjižnice. 
 
 
Obvezni prilogi3: 
 
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK  
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK  

 
 
 
 
 

Datum: 24. 2. 2020             žig Podpis odgovorne osebe:  
   
 

 
 

                                                      
3 K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca. 

mailto:nabava@gkfb.si
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Posebne priloge4 (npr. podrobnejši opisi izvedenih projektov, izdelava strokovnih elaboratov za 
osrednje knjižnice na območju za potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, 
vzpostavitev novih izposojevališč, oprema IKT…) so v nadaljevanju tega obrazca, ne 
posebej. 
 
PRILOGA 1: 
 
Dobreknjige.si – Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2019 

                                                      
4 Na tem obrazcu so priloge sestavni del.  
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Pripravili: Luana Malec in Polonca Kavčič 

Koper, Nova Gorica: februar, 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2019 
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dobreknjige.si                                 

Poročilo o delu v letu 2019 

PROGRAMSKI DEL 

 Redno (dnevno/tedensko) delo na portalu:  

 

- spremljanje e-pošte (dobreknjige.si@kp.sik.si) in zagotavljanje takojšnje odzivnosti: 

komunikacija z vnašalci (odgovarjanje, reševanje težav, svetovanje in pomoč) in 

komunikacija z zunanjimi uporabniki, založniki, avtorji in recenzenti člankov za 

objavo v reviji Knjižnica ipd. – skupno v letu 2019 preko 400 prejetih in preko 300  

poslanih e-sporočil.  

- pregledovanje vsebin na portalu (svetovanje in opozarjanje v primeru napak, 

lektoriranje, spremljanje uporabe žanrov, ustreznih naslovnic, duplikatov ipd.) in v 

zvezi s tem komunikacija z vnašalci oziroma območnimi uredniki;  

- dopolnjevanje seznamov zbirk, nagrad, založb, literarnih vrst in zvrsti ipd.; 

- spremljanje rezerviranih vnosov in komunikacija z vnašalci, če zapisi ostanejo 

neobjavljeni več kot 3 tedne; 

- administracija in objavljanje na facebook profilu portala;  

- priprava in objavljanje novic na portalu – spremljanje slovenskih in tujih spletnih 

portalov, katerih vsebina je na kakršenkoli način povezana s knjigo, branjem, 

literaturo …; 

- spremljanje, nadzor komentarjev in zavihka uporabnikov;  

- priprava elinks cobiss povezav, ažuriranja s COBISS-om;  

- komunikacija in sodelovanje z nadzornim svetom, uredniškim odborom, knjižnicami, 

izvajalcem (Qualitas), univerzami, Društvom slovenskih literarnih kritikov, koordinatorji 

območnih knjižnic in nenazadnje z bralci/uporabniki portala; 

- po potrebi posodabljanje in izboljševanje Priročnika za vnos vsebin;  

- priprava statistik – spremljanje uporabe; 

- posodabljanje seznama vnašalcev in sodelujočih knjižnic. 

 

V knjižnicah zagotavljamo računovodsko podporo upravljanju in delovanju portala.  

 Ponovno imenovanje glavne urednice in njene namestnice ter članov 

uredniškega odbora portala Dobreknjige.si 

Na 12. seji Nadzornega sveta portala Dobreknjige.si, ki je potekala 4. novembra 2019, 

so člani NS portala ponovno imenovali Luano Malec za glavno urednico in Polonco 

Kavčič za namestnico glavne urednice.  

Štiriletni mandat je v letu 2019 potekel tudi območnim urednikom, članom Uredniškega 

odbora portala Dobreknjige.si. Mandat je bil podaljšan vsem desetim območnim 

urednikom. Območni uredniki, člani Uredniškega odbora Dobreknjige.si so: Luana 

Malec (glavna urednica, Knjižnica Koper), Polonca Kavčič (namestnica glavne 

urednice, Goriška knjižnica Franceta Bevka), Damjana Pečjak (Mestna knjižnica Kranj), 

Ekaterina Kostov (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto), Gregor Korošec (Knjižnica Ivana 

Potrča Ptuj), Jasna Mlakar (Mariborska knjižnica), Jelka Kos (Koroška osrednja knjižnica 

dr. Franca Sušnika), Julijana Voroš (Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota), 
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Samo Roš (Osrednja knjižnica Celje), Veronika Vurnik Škrabec (Mestna knjižnica 

Ljubljana). 

Članom uredniškega odbora ter glavni urednici in njeni namestnici poteče mandat 

novembra 2023. 

 Statistično poročilo izgradnje in uporabe portala Dobreknjige.si za leto 2019 

  

LETO  

   

SODELUJOČE 

KNJIŽNICE 

NA DAN 31. 

12.  

 VNAŠALCI 

NA DAN 31. 

12  

 LETNI 

PRIRAST 

VNAŠALCEV          

 INDEKS 

RASTI 

VNAŠALCEV 

S STALNO 

OSNOVO 

(2015)  

 ZAPISI 

NA DAN 

31. 12.  

 LETNI 

PRIRAST 

ZAPISOV    

 INDEKS 

RASTI 

ZAPISOV S 

STALNO 

OSNOVO 

(2015)  

2014 33 51 51   537 537   

2015 42 99 48 

                  

100    1.230 693 100 

2016 46 127 28 

                  

128    1.838 608 149 

2017 46 140 13 

                  

141    2.322 484 189 

2018 46 162 22 

                  

163    2.725 418 222 

 

2019 46 201 39 203 3.072 347 250 

Tabela 1: Število sodelujočih knjižnic, vnašalcev in zapisov, prispevanih na portal 

Dobreknjige.si (prirast in kumulativa) 

Vir podatkov: statistični modul portala Dobreknjige.si 

 

 

 

 

 

 



27 
 

LETO  
 OBISKI NA 

DAN 31. 12. * 

 LETNI 

PRIRAST 

OBISKOV   

 INDEKS 

RASTI  

OBISKOV S 

STALNO 

OSNOVO 

(2015)  

  OGLEDI  NA 

DAN 31. 12. * 

 LETNI 

PRIRAST 

OGLEDOV  

 INDEKS 

RASTI 

OGLEDOV S 

STALNO 

OSNOVO 

(2015)  

2014             25.080    25.080   233.836 233.836   

2015          152.772    127.692 

                 

100    1.019.117 785.281 

                 

100    

2016          377.540    224.768 

                 

247    2.128.582 1.109.465 

                 

209    

2017          685.650    308.110 

                 

449    3.462.097 1.333.515 

                 

340    

2018       1.083.282    397.632 

                 

709    4.937.892 1.475.795 

                 

485    

 

2019 1.595.227 511.945 1044 6.714.905 1.777.013 659 

Tabela 2: Število obiskov in ogledov portala Dobreknjige.si (prirast in kumulativa) 

Vir podatkov: Google analytics 

Kot je razvidno iz zgornje tabele prirast ogledov in obiskov portala po letih eksponentno 

narašča, število novih zapisov pa se od leta 2015 znižuje.  

Podrobnejši statistični prikaz je v Prilogi 1: Dobreknjige.si – Statistično poročilo za leto 

2019. 

Statistiko portala posredujemo območnim urednikom, ki podatke pošljejo knjižnicam 

(direktorjem in vnašalcem) na svojem knjižničnem območju, ter koordinatorjem 

območnih nalog v 10 osrednjih območnih knjižnicah. 

 Nadgradnja portala v letu 2019 

 Geslovnik za leposlovje 

Na portalu Dobreknjige.si smo knjižničarjem/vnašalcem omogočili vnašanje tudi prostih, 

nekontroliranih predmetnih oznak, administratorji portala pa imamo  omogočena 

nadzor in urejanje le-teh. Pri dodajanju prostih predmetnih oznak morajo vnašalci 

upoštevati določena pravila vnosa, kot so uporaba ednine in množine, ipd. Pri 

oblikovanju tovrstnih pravil smo si pomagali z Navodili za predmetno označevanje SSG-

ja. 

 Digitalno listanje 

V portal smo integrirali vtičnik, ki bo uporabnikom omogočal »realno listanje« začetnih 

strani predstavljenih knjig. 
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 Zbirka NAJ… 

Seznamu najbolje ocenjenih knjig, izpostavljenih na osnovni spletni strani portala, smo 

dodali sezname najbolj ogledanih in najbolj branih knjig. 

 Promocija knjižnic, soustvarjalk portala Dobreknjige.si 

Vsaki od sodelujočih knjižnic smo na portalu dodelili samostojno podstran, iz katere je 

razviden njihov doprinos k promociji branja in dobre literature na portalu Dobreknjige.si. 

Knjižnice se tu predstavljajo z: 

- nazivom, logotipom in povezavo do svoje domače spletne strani, 

- vsemi vnašalci svoje knjižnice, 

- vsemi knjigami, ki so jih prispevali na portal (z dodanimi filtri za ožanje zadetkov) 

- izpostavitvijo zadnje dodanih, najbolje ocenjenih, najbolj branih in največkrat 

ogledanih priporočil svoje knjižnice, 

- tematskimi policami priporočenih knjig. 

 Tematske police 

Knjižničarjem, knjižničarkam in knjižnicam smo na portalu ponudili možnost izgradnje 

tematskih priporočilnih seznamov; gradijo jih lahko le z naslovi, priporočenimi na portalu. 

Primeri tematskih polic: »Iz druge perspektive«, Divja Afrika« »Hitra branja«, 

»Poglobljeno«, »Domača lekarna«, »Savinjčani beremo«, »Prepovedane«, »Naj 2019 

Mestne knjižnice Ljubljana«, ipd. 

Police smo izpostavili tako na osnovni spletni strani portala, kot tudi na podstraneh 

snovalcev zbirk in njihovih knjižnic. 

 Blog 

Na portalu smo razvili poseben virtualni prostor za objavo prispevkov, namenjen bo 

uporabnikom in/ali stroki. Članke bodo lahko objavljali vsi sodelavci-vnašalci portala 

Dobreknjige.si. V letu 2020 načrtujemo naslednje (začetne) rubrike: Nasveti za branje, 

Moja domača knjižnica, Literarni torki, Sodelujemo. 

 Uporabniška prijaznost, testiranje portala in popravki. 

V letu 2019 je razvijalec portala odpravil vrsto pomanjkljivosti, ki smo jih odkrili s 

sistematičnim testiranjem portala z ekspertno študijo.  

 Promocija 

V uredništvu portala Dobreknjige.si smo na področju promocije portala, z namenom 

enotne promocije v vseh splošnih knjižnicah, v letu 2019 izpeljali naslednje aktivnosti: 
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1) KNJIŽNI OVITKI, KAZALKA, TIPSKE E-PREDLOGE 

Sledili smo opažanjem, da vse več knjižnic (vsaka zase in na svoj način) promovira 

dobra branja, izpostavljena na portalu Dobreknjige.si.  

Zato smo zasnovali nov način promocije, ki bo zagotavljal enotno promocijo portala v 

vseh slovenskih splošnih knjižnicah in bo v ospredju v letu 2020. Napovedali smo ga že z 

novoletnim voščilom. 

 

Voščilo portala Dobreknjige.si, december 2019. 

Portal bo od leta 2020 mogoče promovirati v vseh slovenskih splošnih knjižnicah z 

uporabo t.i. »knjižnih ovitkov«, katere bodo knjižnice prejele v pdf obliki kar po e-pošti. 

Knjige bo s pomočjo za to pripravljenih predlog mogoče opremiti s knjižnimi ovitki – ti 

bodo, ko bodo ovite vse knjige, tvorili napis: Dobreknjige.si. Za pripravo tovrstne 

promocije smo posneli tudi kratek video, v katerem nazorno prikažemo potek priprave 

promocije. (S pripravo tovrstnih kratkih video posnetkov bomo ob različnih priložnostih 

nadaljevali tudi v prihodnje.)  

V letu 2019 smo pripravili tudi ponatis promocijskega materiala (kazalke), ki jih bodo 

prejele vse slovenske splošne knjižnice. 

V letu 2019 smo pripravili tudi ponatis promocijskega materiala (kazalke), ki jih bodo 

prejele vse slovenske splošne knjižnice. 
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Sprednja in zadnja stran kazalke Dobreknjige.si. 

 

V okvir enotne promocije portala v vseh slovenskih splošnih knjižnicah sodi tudi priprava 

tipskih e-predlog v aplikaciji Publisher. V knjižnicah jih bodo nato le še dopolnili z 

izbranimi knjižnimi namigi, natisnili in uporabili za priporočanje leposlovja v svojih 

prostorih. 

 

 

 
 

Primer e-predloge za promocijo anotacij na portalu Dobreknjige.si, oblikovana v 

aplikaciji Publisher. Natisnjeno e-predlogo lahko vstavimo (kot kazalko) v knjigo, pri 

čemer je zgornji del (prostor za udarni stavek in printscrn kazalke) viden, in ponudimo 

bralcem. 
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Pripravljen je tudi pripravljenih tudi banner za promocijo portala na FB in Instagram 

profilih knjižnic. 

 

 
 

Čez leto (2020) bomo pripravljali tudi posebna, tematsko zaokrožena priporočila 

kakovostnega leposlovja (npr. ob svetovnem dnevu poezije, miru, starejših, boja proti 

odvisnosti …) Tudi ta gradiva bodo knjižnice prejele izključno po e-pošti.   

 

2) FACEBOOK PROFIL 

 

Na sestanku uredniškega odbora portala Dobreknjige.si novembra 2019 je bil sklenjen 

dogovor, da pričnemo Facebook profil portala soustvarjati vsi območni uredniki. 

Razpored objavljanja pripravljamo v uredništvu portala Dobreknjige.si. 

Pregled statističnih podatkov facebook profila portala Dobreknjige.si kaže na rast 

uporabe in ogledov profila: 

Trenutno ima profil 3.988 sledilcev (stanje na dan 11. 2. 2019): v letu 2019 smo zabeležili 

1086 novih, v 2018 pa je bil prirast 616 sledilcev. Všečki: na dan 11. 2. 2019 je imel profil 

3.889 všečkov. Zgovoren je tudi podatek, da je bil prirast všečkov v letu 2019 skoraj 

enkrat večji v primerjavi z letom 2018 (2019: 1051, 2018: 593). Kot prikazuje spodnja 

tabela, podobno naraščajo tudi ogledih strani: v letu 2018 jih je bilo 3.376, v letu 2019 

pa 6.068. 

 

 Ogledi strani 2018 Ogledi strani 2019 

Jan. - 397 

Feb. 245 (od 9. 2. dalje) 771 

Mar. 293 696 

Apr. 231 760 

Maj 277 440 

Jun. 345 370 

Jul. 253 605 

Avg. 245 439 

Sept. 282 558 

Okt. 545 390 

Nov. 328 305 

Dec. 332 337 

OGLEDI  SKUPAJ 3.376 6.068 
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3) OBJAVE, PREDSTAVITVE V 2019 

 

Kavčič, Polonca: O portalu Dobreknjige.si. V: Pogled nazaj, polet naprej: zbornik ob 70-

letnici Goriške knjižnice. Str. 82–88. 

 

Malec, Luana: Iščete dobra poletna branja? Obiščite Dobreknjige.si. Bukla: brezplačna 

revija o dobrih knjigah in multimediji. Leto 15, št. 149 (jul./avg. 2019), str. 55. Spletna 

povezava: https://www.bukla.si/revija-bukla/promocija-branja.html   

 

Malec, Luana: Razvojne možnosti portala Dobreknjige.si v povezavi z založbami. 

Prispevek na 17. kongresu slovenskih založnikov Knjiga? Knjiga! Bled, 13. junij 2019 

Spletna povezava: https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/zalozniki-o-strategiji-ki-nam-bo-

privzgojila-navado-kupovanja-knjig/491884    

 

Malec Luana: Dobreknjige.si. Družinska pismenost: https://xn--druina-

5pb.pismen.si/zakladnica/portaldobreknjige/  

4) DRUGE PROMOCIJE 

Uporabo portala vse pogosteje priporočajo tudi druge organizacije, društva, primeri: 

Družinska pismenost, Andragoški inštitut RS: https://družina.pismen.si/   

Zavod RS za šolstvo, Priporočila mentorjem za Cankarjevo tekmovanje v 8. in 9. razredu 

OŠ 2019/2020: https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/priporocila_3-

vio_8r_9r_20192020.pdf  

Inštitutu za večjezičnost in interkulturno izobrazbo Pedagoške visoke šole na Koroškem, 

SKOVIK: http://www.sloviklik.at/index.php?id=2#homeslider  

KUD Glasbeno gledališče Trubadur: http://www.ggtrubadur.si/knjige.html  

Celjska Mohorjeva družba: https://www.mohorjeva.org/lunel-pierre/mesto-upanja-

petra-opeke    

Črešnješolček, Časopis OŠ Jožeta Pučnika: 

http://www.cresnjevec.si/files/2020/01/%C4%8Casopis-2-20.12.2019.pdf ipd. 

 Sestanki: 

Seje Nadzornega sveta portala Dobreknjige.si v letu 2019: 

- 12. seja, 22. februar 2020 

- 13. seja, 4. november 2020 

 

Sestanki Uredniškega odbora portala Dobreknjige.si v letu 2019: 

- 7. sestanek, 8. januar 2019 

- 8. sestanek, 24. oktober 2019 

 

https://www.bukla.si/revija-bukla/promocija-branja.html
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/zalozniki-o-strategiji-ki-nam-bo-privzgojila-navado-kupovanja-knjig/491884
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/zalozniki-o-strategiji-ki-nam-bo-privzgojila-navado-kupovanja-knjig/491884
https://družina.pismen.si/zakladnica/portaldobreknjige/
https://družina.pismen.si/zakladnica/portaldobreknjige/
https://družina.pismen.si/
https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/priporocila_3-vio_8r_9r_20192020.pdf
https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/priporocila_3-vio_8r_9r_20192020.pdf
http://www.sloviklik.at/index.php?id=2#homeslider
http://www.ggtrubadur.si/knjige.html
https://www.mohorjeva.org/lunel-pierre/mesto-upanja-petra-opeke
https://www.mohorjeva.org/lunel-pierre/mesto-upanja-petra-opeke
http://www.cresnjevec.si/files/2020/01/%C4%8Casopis-2-20.12.2019.pdf
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Drugo: 

- sestanek z mag. Lenartom Šetincem, 9. januar 2019 (pomoč pri razjasnitvi nekaterih 

vprašanj, povezanih z avtorskimi pravicami in citati leposlovnih del, objavljenih v zapisih 

portala Dobreknjige.si)  

- sestanek s pravno službo in vodstvom MKL ter z ZSK v MKL, 12. april 2019 (pomoč pri 

pripravi Dogovora o vključitvi vsebin na portal Dobreknjige.si) 

- sestanek s predstavniki JAK, Bukle in ZSK na JAK, 7. maj 2019 (krepitev sodelovanja)  

- sestanek Mreža za družinsko pismenost, 20. maja 2019 v Andragoškem centru RS 

(krepitev sodelovanja) 

- sestanek o PODROČJIH BRALNE KULTURE (BK) IN LITERARNIH PRIREDITEV(LP) v luči 

prihodnjega programskega in projektnega obdobja; 31. maj 2019 v JAK 

- udeležba z referatom na 17. Kongresu založnikov na Bledu, 17. junij 2019 

- sestanek z direktorjem podjetja Qualitas, razvijalcem portala Dobreknjige.si, v Goriški 

knjižnici, 15. oktober 2019 

- sestanek "Mreže za pismenost in bralno kulturo", 22.11. 2019 v Andragoškem centru 

- sestanek »Zasnova medresorskega nacionalnega posveta na področju bralne kulture 

in pismenosti« v organizaciji JAK, MK in Andragoškega centra, 8. november 2019 

  Prizadevanja za spremembo vrednotenja objav na portalu Dobreknjige.si pri 

napredovanju v strokovni naziv v knjižnični dejavnosti 

14. januarja 2019 je potekal sestanek predstavnic spletnih knjižničnih portalov Kamra in 

Dobreknjige.si ter knjižničnih biografskih leksikonov s Komisijo za strokovne nazive v 

knjižnični dejavnosti in predstavnikom Ministrstva za kulturo v zvezi z vrednotenjem objav 

na omenjenih portalih pri napredovanju v nazive. Predstavljeni so bili predlogi 

spremenjenega vrednotenja objav na portalih. 

Uredniški odbor portala Dobreknjige.si je predlagal: 

- Na zahtevo kandidata in ob izpolnjevanju določenih pogojev se lahko objave na 

portalu umestijo v kategorijo I AVTORSKE OBJAVE, in sicer na sledeči način: uredniški 

odbor portala na prošnjo kandidata poda predhodno mnenje o ustreznosti objav, ki jih 

kandidat predloži skupaj z izjavo o avtorstvu in predstavljajo njegov dosežek. Ustreznost 

objav se preverja na podlagi kriterijev, ki jih predhodno oblikuje Uredniški odbor in potrdi 

Nadzorni svet portala Dobreknjige.si in Komisija ter ki ustrezajo določilom kategorije 

AVTORSKE OBJAVE – da gre torej za objavo individualne intelektualne stvaritve. 

Pridobljeno mnenje uredništva je nato priloga kandidatove vloge za imenovanje v 

strokovni naziv v knjižnični dejavnosti: kandidatu omogoča objavljanje objav na portalu 

Dobreknjige.si kot avtorskih objav, komisiji pa predstavlja zagotovilo ustreznosti objav in 

ji olajšuje dokončno presojo. 

Kandidat lahko taiste objave uveljavlja tudi v kategorijo VI PEDAGOŠKA DEJAVNOST IN 

POPULARIZACIJA, za kar ne potrebuje predhodnega mnenja Uredniškega odbora 

portala. 

Posamezni dosežek lahko uveljavlja samo v enem od obeh razdelkov. 
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- Uvrstitev novega pojma »anotacija literarnih del v strokovnih publikacijah in na 

strokovnih nacionalnih portalih z vzpostavljenim uredništvom« z razlago »anotacija 

literarnih del v strokovnih publikacijah in na strokovnih nacionalnih portalih z 

uredništvom je zgoščena predstavitev vsebine knjige/dela oziroma drugega 

knjižničnega gradiva, namenjena javnosti, navadno spremljana z zapisom o kontekstu 

dela in avtorja ter bralčevim odzivom na prebrano in širšim kontekstom njegove 

recepcije, in obsega najmanj 200 besed oziroma 1.600 znakov.«   

Iz Navodil za oddajo vloge in ocenjevanje strokovne usposobljenosti v knjižnični 

dejavnosti, ki jih je Komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti sprejela na 1. seji, 

dne 2. oktobra 2019, je razvidno, da Komisija predlaganih sprememb vrednotenja 

anotacij ni podprla, zato velja, da se anotacije, objavljene na portalu Dobreknjige.si, 

uvršča v razdelek VI PEDAGOŠKA DEJAVNOST IN POPULARIZACIJA, točka 8 Anotacije – 

deset ali več anotacij:  

»Točkovanje: 10 ali več anotacij = 20 točk 

Za strokovne nazive iz 15. in 16. člena pravilnika se lahko upošteva sorazmerni delež, pri 

čemer se posamezna anotacija točkuje z dvema točkama, vendar skupaj ne več kot z 

20 točkami.« 

Po merilih za napredovanje v knjižnični dejavnosti, in sicer iz naslova »osebne nagrade 

in priznanja«, bomo vsako leto nagradili najboljšega vnašalca. Nagrada, ki prinaša 

dodatnih 30 točk, bo podeljena na slovesnosti ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, ki 

vsako leto poteka v organizaciji Združenja splošnih knjižnic. 

 Sodelovanje s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Fakultetama za 

humanistiko Univerze v Novi Gorici ter Univerze na Primorskem 

Tudi v letu 2019 smo v uredništvu portala nadaljevali s programom izobraževanja 

študentov Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske 

fakultete Univerze v Ljubljani za oblikovanje bralnih priporočil na portalu Dobreknjige.si. 

V sodelovanju z dr. Alenko Šauperl sva urednici portala 11. decembra sodelovali v 

okviru rednih študijskih predavanj/seminarjev, in sicer s predavanjem in svetovanjem na 

vajah pri predmetu Vsebinska obdelava. S prispevki je sodelovalo 12 študentov. 

Konec novembra 2018 smo portal Dobreknjige.si predstavili študentkam študijskega 

programa Slovenistika Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Dogovorili smo 

se o nadaljnjem sodelovanju, da bi študentje pod mentorstvom dr. Katje Mihurko Poniž 

prispevali 5 literarnih kritik, a se je v letu 2019 pokazalo, da je vpis v omenjeni študijski 

program prenizek, zato bomo s sodelovanjem skušali nadaljevati v prihodnjem 

študijskem letu (2020/2021). S podobnimi težavami se srečujemo na Fakulteti za 

humanistične študije Univerze na Primorskem. 
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 Sodelovanje z Društvom slovenskih literarnih kritikov (DSLK) 

V sodelovanju z Društvom slovenskih literarnih kritikov (DSKL) smo se prijavili na »Javni 

razpis za izbor kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2019, 

področje Spletni mediji«, ki ga je razpisala Javna agencija za knjigo (JAK).  

Uspešno smo kandidirali s projektom objave literarnih kritik aktualne izvirne in prevodne 

knjižne produkcije v slovenskem jeziku na portalu Dobreknjige.si in iz tega naslova 

pridobili 5.000 eur za financiranje objav literarnih kritik na portalu. JAK sofinancira le 70 % 

vrednosti projekta, za ostalih 30 % pa nimamo sredstev, zato smo se obvezali, da bomo 

teh 30 % dopolnili z našim delom – pripravo biografij in bibliografij vseh 10 literarnih 

kritikov.  

Na ta način smo izpostavili najboljša dela aktualne produkcije leposlovnih del v 

slovenskem jeziku, zlasti izvirna, s čimer smo zasledovali zlasti dva cilja: navajanje 

uporabnikov portala slovenskih splošnih knjižnic k branju literarnih kritik in utrjevanju 

njihovega pomena ter usmerjanje bralcev k branju in prepoznavanju kakovostnejše 

(zlasti izvirne) literarne produkcije. 

V projektu je sodelovalo 10 literarnih kritikov, članov DSKL. Skupaj so od julija do vključno 

novembra 2019 pripravili in objavili 40 literarnih kritik, pri izboru literarnih del so upoštevali 

naslednje dogovorjene kriterije:  

• slovenska in deloma prevodna produkcija zadnjih treh let,  

• zvrstna in žanrska raznolikost pri izbiri del,  

• svež, angažiran avtorski pristop pri vsebini obravnavanih aktualnih 

problematik, 

• slogovna inovativnosti in jezikovna neoporečnost. 

Uporabniki portala lahko literarne kritike poiščejo preko posebnega filtra »Izbor literarnih 

kritikov« na vstopni strani portala ter v zavihku »napredno iskanje« in v vseh filtrih ob 

rezultatih iskanja. Objave smo v uredništvu portala promovirali prek vrtečih novic na 

vstopni spletni strani.  

DSKL je projekt na 6. kritiškem simpoziju Umetnost kritike »Kritiške transformacije v 21. 

stoletju« izpostavilo kot zelo uspešen primer uveljavljanja kritik izven utečenih medijev. 

Sodelovanje z literarnimi kritiki je bilo izpostavljano na Kongresu založnikov na Bledu, v 

knjižničarstvu pa tudi prek Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS ter v članku v reviji Bukla 

(https://www.bukla.si/revija-bukla/promocija-branja.html).     

 “Deli misel” v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja 2019 

Portal Dobreknjige.si je z letom 2019 postal podpornik Nacionalnega mesca skupnega 

branja (https://nmsb.pismen.si/sodelujoci/podporniki/). Projekt je nastal leta 2018, 

poteka pa med mednarodnim dnevom pismenosti, ki ga obeležujemo 8. septembra, 

ter zadnjim dnem Tedna otroka v začetku oktobra. Gre za dvig zavedanja ljudi o 

pomenu in pomembnosti branja prek različnih dejavnosti.   
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Aktivno podporo projektu smo v uredništvu portala Dobreknjige.si izkazovali vse do 

konca leta 2019, in sicer z objavo pasice Deli misel na vstopni strani portala, kjer smo 

obiskovalce portala povabili k objavljanju knjižnih citatov. Objavljenih je bilo 49 knjižnih 

citatov. Uporabnikom se za objavo citatov ni bilo potrebno predhodno prijaviti, poleg 

tega so lahko objavili misel iz katerekoli knjige, tudi če ta ni predstavljena na portalu 

Dobreknjige.si. Obvezni podatki za objavo citata so bili naslov knjige in avtor, neobvezni 

pa navedba strani, kjer je citat naveden, in vnašalca. Ko je bil na portalu objavljen nov 

citat, smo na mail dobreknjige.si@kp.sik.si prejeli obvestilo. Citate smo v 

administratorskem vmesniku lahko urejali.        

 Objava odlomkov besedil iz leposlovnih del, predstavljenih na portalu 

Dobreknjige.si 

V letu 2019 smo ob podpori Nadzornega sveta portala Dobreknjige.si in s pravno 

pomočjo Mestne knjižnice Ljubljana pripravili Dogovor o vključitvi vsebin na portal 

Dobreknjige.si, ki ga bomo skušali v letu 2020 skleniti z založniki za objavo citatov in 

skenogramov leposlovnih del na portalu Dobreknjige.si. 

FINANČNI DEL 

Sredstva za upravljanje in gostovanje portala v celotnem znesku načrtujeta Knjižnica 

Koper in Goriška knjižnica (v razmerju 50:50) v okviru programa izvajanja nalog osrednje 

območne knjižnice, in sicer za upravljanje portala ter za pokrivanje stroškov gostovanja 

portala. 

Finančna zgradba izvajanja programa Dobreknjige.si v letu 2019: 

PRIHODKI   Knjižnica Koper   

  Goriška 

knjižnica     SKUPAJ   

Ministrstvo za kulturo  19.858,00   19.858,00   39.716,00  

Javna agencija za knjigo  5.000,00   -     5.000,00  

Lastna sredstva OOK* 4.755,26  0,01  4.755,27 

Skupaj prihodki 29.613,26  19.858,01  49.471,27 

    

ODHODKI  Knjižnica Koper   

 Goriška 

knjižnica    SKUPAJ   

Plače in drugi izdatki zaposlenim  19.666,00   15.000,00   34.666,00  

Izobraževanja, sestanki, svet. obiski  1.000,00   1.000,00   2.000,00  

Gostovanje in vzdrževanje portala  3.050,00   3.050,00   6.100,00  

Nadgradnja portala  500,00   500,00   1.000,00  

Oblikovanje in priprava kazalke in 

knjižnega ovitka Dobreknjige.si  100,00   100,00   200,00  

Tisk kazalk Dobreknjige.si  208,01   208,01   416,02  

Stroški objave 40. literarnih kritik**  5.089,25   -     5.089,25  

Skupaj odhodki 29.613,26  19.858,01  49.471,27 
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Lastna sredstva OOK*  Knjižnica Koper   Goriška knjižnica   Skupaj  

Plače  4.666,00   -     4.666,00  

Tisk kazalk  0,01   0,01   0,02  

Taksa Jak in Provizija Avtorske 

agencije  89,25   -     89,25  

Skupaj  4.755,26   0,01   4.755,27  

 

 

 

   Stroški objave literarnih kritik** Knjižnica Koper  

  Honorarji 40 lit. kritik (sredstva JAK)  5.000,00  

  
Taksa Jak (lastna sredstva)  25,00  

  Provizija Avtorske agencije (lastna 

sred.)  64,25  

  Skupaj  5.089,25  
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