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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2021: 
 
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 20211  
 
 
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, zahtevnejši izbor gradiva in informacij pa 
zagotavljamo z naročnino na različne podatkovne zbirke te izvajanjem projekta Brezplačna 
medknjižnična izposoja za končnega uporabnika. Različni, sicer plačljivi e-viri, so uporabnikom 
knjižnic Goriškega območja na voljo brezplačno preko oddaljenega dostopa, njihovo uporabo pa 
spodbujamo z izvajanjem projekta Rastem z e-viri.  
 
Projekt slovenskih osrednjih območnih knjižnic, ki ga že vrsto let koordinira Koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca Sušnika, izvajamo že od leta 2014. Namen projekta je, da si lahko uporabnik 
medknjižnično in brezplačno, izposodi gradivo v študijske namene iz vseh 4 osrednjih knjižnic 
Goriškega območje. Z izjemo leta 2020 (storitev je bila nekaj časa nedostopna) si uporabniki na ta 
način izmenja vedno več gradiva, kar je razvidno iz spodnje tabele. 
 

BREZPLAČNA MKI ZA KONČNEGA UPORABNIKA 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

356 485 526 548 564 470 576 

      Število enot, izposojenih med knjižnicami Goriškega območja. 
 
Spodnji tabeli prikazujeta še število medknjižnično izposojenih enot gradiva med vsemi knjižnicami 
Goriškega območja (4), posebej za fizične enote in elektronsko posredovane dokumente ter v 
primerjavi z letom 2020. 

                                                      
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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Tabela 1: Število medknjižnično izposojenih fizičnih enot med vsemi knjižnicami Goriškega območja 

 

  NAROČNIK   

    GKFB SIKTO SIKAJD SIKIDR skupaj 

DOBAVITELJ 

GKFB   153 127 40 320 

SIKTO 9   10 5 24 

SIKAJD 20 17   9 46 

SIKIDR 9 18 15   42 

  skupaj 38 188 152 56 432 

     

(leta 2020: 372) 
 
 
Tabela 2: Število elektronsko posredovanih dokumentov med vsemi knjižnicami Goriškega območja 

 

  NAROČNIK   

    GKFB SIKTO SIKAJD SIKIDR skupaj 

DOBAVITELJ 

GKFB   27 37 5 69 

SIKTO 0   0 0 0 

SIKAJD 0 1   1 2 

SIKIDR 1 0 0   1 

  skupaj 1 28 37 6 72 

     

(leta 2020: 74) 
 

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 

   

Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti) 

 

Knjižnica je decembra 2021 prejela knjigo Stati inu obstati: prvih petdeset slovenskih knjig, avtorja dr. 

Kozme Ahačiča, uglednega slovenskega jezikoslovca in literarnega zgodovinarja. V knjigi so 

predstavljena dela in dosežki Primoža Trubarja, Adama Bohoriča, Jurija Dalmatina, Sebastijana 

Krelja in enajstih nekoliko manj znanih slovenskih protestantskih avtorjev. Delo je Izšlo v tristo 

izvodih. 

 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

 

Knjižnica redno spremlja ponudbo antikvariatov po katalogih za prodajo in preko dražb, v preteklem 

letu smo prejeli tudi del gradiva župnika Branka Rudeža (Ajdovščina). Sproti smo pregledovali in 

pomembno obogatili zbirko z domoznanskimi tiski, ki jih nismo imeli. Od zasebnika smo prejeli 1 

razglednico pošiljatelja Franceta Bevka. Dopolnili smo zbirko domoznanskih razglednic. 

 

 

http://www.gkfb.si/
http://www.gkfb.si/
http://www.gkfb.si/
http://www.gkfb.si/
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Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 

  

V letu 2021 smo v območni zbirki na podlagi izhodišč Ministrstva za kulturo in usklajeno s potrebami 

območja ohranili glavnino že poznanih e-virov.  

Odjavili smo le zbirki Ius in Find info ter ju nadomestili z vsebinsko precej podobno bazo podatkov 

Tax-fin-lex, ki pa je cenovno bolj ugodna. Članom knjižnic Goriškega območja (Goriška knjižnica, 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija) 

smo tako preko oddaljenega dostopa omogočili dostop do e-virov, nabavljenih s sredstvi območnosti 

in sredstvi knjižnic Goriškega območja: 

 Encyclopedia Britannica Library Edition (4.806,94 eur) 

 Tax-fin-lex (2.625 eur) 

 Pressreader (4.061,93 eur). 

 

Za nakup podatkovnih zbirk smo v letu 2021 skupno porabili 11.493,87 eur. Na podlagi soglasja 

Ministrstva za kulturo z dne 8. 12. 2021 (št: 6120-50/2020/14) smo del sredstev (500 eur) 

prerazporedili iz programskih stroškov brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika v 

okvir programskih stroškov za nakup podatkovnih zbirk. Tako smo za nakup porabili 10.500,00 

sredstev Ministrstva za kulturo. Preostanek smo prispevale knjižnice Goriškega območja.  

  

Vse slovenske splošne knjižnice svojim članom ponujamo tudi dostop do baze Ebsco host 

(financirano s strani Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana). Večino pogajanj in pogodb sklene, 

v imenu slovenskih OOK, COSEC, ki deluje pod okriljem NUK. OOK-ji pri tem aktivno sodelujemo. V 

letu 2021 smo osrednje območne knjižnice na COSEC dale pobudo za nakup e-virov pod enakimi 

pogoji za vse knjižnice. V ta namen je bila oblikovana 3-članska delovna skupina, v kateri sodeluje 

tudi predstavnica Goriškega območja (Saša Vidmar). V letu 2021 smo se člani delovne skupine 

sestali s predstavniki konzorcija COSEC in jih seznanili s problematiko naročanja e-virov. 

Goriška knjižnica je tudi v letu 2021 svojim članom omogočala dostop do še dveh podatkovnih baz: 

LinkedIn Learning in GVIN.com. Vsi e-viri so dostopni preko spletnih strani knjižnic Goriškega 

območja. 

 

V splošnih knjižnicah za svoje uporabnike že vrsto let naročamo in soustvarjamo različne e-vire, ki so 

dostopni preko spleta. Nekateri so dostopni ob prijavi in s tem dostopni le članom knjižnice, drugi so 

prosto dostopni in na voljo širši lokalni skupnosti. To so predvsem portali, ki nastajajo pod okriljem 

slovenskih splošnih knjižnic, vsebine pa po večini prispevamo knjižničarji. Zato je vedno bolj 

pomembno, da beležimo tudi tovrstno statistko uporabe, ki je prav tako eden izmed kazalcev 

uspešnosti knjižnice v lokalni skupnosti. 

 
Čeprav so nekaterih e-viri, ki jih ponujamo splošne knjižnice Goriškega območja, zabeležili manj 
vpogledov, kot v preteklem (ekstremnem) letu, se skupna uporaba e-virov na splošno povečuje. Še 
posebej vzpodbudno pa je, da je večina e-virov zabeležila več vpogledov, kot leta 2019. 
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2019 2020 2021

Encyclopedia Britannica 508.855 582.963 662.396

EbscoHost 12.149 25.454 12.384

PressReader 45.701 310.419 78.611

Tax-fin-lex x x 967

Dobreknjige.si 441.539 350.570 1.731.316

Kamra 56.151 88.614 111.312

Obrazi slovenskih pokrajin* 258.536 130.687 105.355

SKUPAJ 1.322.931 1.488.707 2.702.341

VIRTUALNI OBISK KNJIŽNIC GORIŠKEGA OBMOČJA

 

 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 

- V letu 2021 smo nadaljevali s projektom Brezplačna medknjižnična izposoja za končnega 
uporabnika, ki ga koordinira Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. Medknjižnična 
izposoja na Goriškem območju je bila leta 2021 višja v primerjavi z letom 2020. 
- V preteklem letu smo odjavili 2 e-vira, Ius in Find info, ter ju nadomestili z vsebinsko precej 
podobno bazo podatkov Tax-fin-lex. Ob rednem spremljanju statističnih podatkov uporabe e-
virov ugotavljamo, da se skupna uporaba e-virov na Goriškem območju iz leta v leto povečuje. 
E-viri bodo na drugačen način predstavljeni v okviru nove spletne strani Goriške knjižnice. 
 

 
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  

 
Knjižnice Goriškega območja med seboj sodelujemo in se povezujemo na vseh področjih dela v knjižnici. 
V letu 2021 smo med drugim sodelovali z Lavričevo knjižnico Ajdovščina pri pregledu Primorskih novic iz 
60. in 70. let za iskanje časopisnih člankov na temo ajdovskih podjetij in občinskega praznika. 
Koordinatorici območnih nalog redno posredujeta informacije o uporabi e-virov, medknjižnični izposoji, 
redno poteka izmenjava informacij v zvezi z aktualnim dogajanjem ter problematikami in aktivnostmi na 
področju izvajanja nalog osrednje območne knjižnice na nacionalnem nivoju. 
 
V letu 2021 smo sklicali dva sestanka direktorjev knjižnic Goriškega območja. Oba sta potekala preko 
spletne platforme ZOOM v marcu in novembru. V Goriški knjižnici smo tudi v preteklem letu koordinirali 
nabavo e-virov za celotno Goriško območje, skrbeli za nemoten in delujoč oddaljen dostop do e-virov ter 
pri tem sodelovali s konzorcijem COSEC. Odločitve o nadaljnjem delu, ki se tičejo vseh knjižnic, 
sprejemamo skupaj, korespondenčno ali na srečanjih. Še naprej sodelujemo pri oblikovanju skupnih 
aktivnosti (kroženje razstav, koordinacija odpisov, digitalizacija ipd.). Prav tako knjižnice območja 
spodbujamo k aktivnemu soustvarjanju skupnih spletnih portalov slovenskih splošnih knjižnic. 
 
Tudi v letu 2021 smo nadaljevali s skupnim projektom knjižnic Goriškega območja – pripravo razstave 
Skrito – Odkrito – Ohranjeno – Dostopno, katerega cilj je promocija digitalizacije na območju. Omenjena 
razstava je že četrta po vrsti.  
 
V letu 2021 smo nabavili licenco osnovne PRO verzije aplikacije ZOOM za izvedbo sestankov na 
nacionalnem nivoju in nivoju območja. 
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2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 

 
V letu 2021 nismo organizirali posebnih usposabljanj za zaposlene v knjižnicah Goriškega območja. 
 

2.1.2 promocija območnosti 

 
Posodobili smo vsebine znotraj zavihka Območnost na spletni strani Goriške knjižnice (ažuriranje 
besedil in aktivnih povezav ipd.) ter kot do sedaj promovirali Goriško knjižnico kot osrednjo območno 
knjižnico in izvajanje nalog v tem okviru v okviru projektov Rastem z e-viri, Skrito – Odkrito – Ohranjeno 
– Dostopno, s predstavitvijo v okviru mentorstva ipd.  
 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

 
- V okviru Digitalne knjižnice Slovenije – lokalizacija dLib: Aktivnosti na področju regionalizacije dLib 
oziroma prilagoditve iskalnika po območjih OOK na dLib so v letu 2021 zastale zaradi pomislekov 
vodstva NUK, ki ne podpira strukture domen (npr. gorisko.dlib.si), ki so tehnično zastavljene kot ločeni 
portali, saj je Digitalna knjižnica Slovenije blagovna znamka, prepoznavna kot celota in je zato ni 
smiselno drobiti. Na NUK-u pripravljajo predlog tehničnih rešitev. 
- Aktivnosti s področja trajnega ohranjanja digitalnega gradiva: Delovna skupina za domoznanstvo 
osrednjih območnih knjižnic je v letu 2021 oblikovala skupino testnih vnašalcev (članica tudi zaposlena 
na domoznanskem oddelku Goriške knjižnice), ki so z NUK sodelovali pri testiranju in optimizaciji 
aplikacije za trajno ohranjanje digitalnega gradiva (repozitorij) za potrebe splošnih knjižnic. Skupina je s 
testiranjem zaključila, v letu 2022 pa Učni center MKL organizira delavnico Sistem trajnega ohranjanja 
elektronskega gradiva, na kateri bo predstavljen programski vmesnik za dostop do podatkovnega arhiva 
– spletne aplikacije za uvoz, pregled in izvoz digitaliziranih in digitalnih podatkov in metapodatkov. 
- Sodelovanje v Delovni skupini za pripravo ustreznejšega predloga modela državnega nakupa e-
virov za potrebe splošnih knjižnic, ki je sestavljena iz nekaterih koordinatorjev OOK, med drugim tudi 
koordinatorica iz Goriške knjižnice, in ki pri tem sodeluje s Cosec-om. 
Slovenske osrednje območne knjižnice sodelujemo z NUK-om tudi pri zagotavljanju oddaljenega 
dostopa do e-virov. NUK namreč zagotavlja in koordinira storitev dostopa do e-virov na daljavo za vseh 
10 območij OOK.  
 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

 

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 

 
Projekt Rastem z e-viri 
Kljub zahtevnim epidemiološkim razmeram smo nadaljevali s projektom Rastem z e-viri. Za velik 
dosežek si lahko štejemo, da izobraževalne ustanove same stopijo v stik z nami in skupaj nato 
pripravimo ustrezen program za učence oz. dijake. Programe prilagajamo in oblikujemo glede na 
predznanje slušateljev, temo in cilje, ki jih želijo učitelji doseči pri posameznem predmetu. V okviru 
delavnic vedno več poudarka dajemo tudi informacijskemu opismenjevanju slušateljev, s katerimi iščemo 
in raziskujemo relevantne vire, poudarjamo njihovo uporabnost in predstavimo pomembnost doslednega 
navajanja avtorstva. 
 
V letu 2021 smo obiskali 4 osnovne šole (6 skupin) ter 3 srednje šole (7 skupin). Izvedba posamezne 
delavnice traja 2 šolski uri (90 minut), kar je 20 delovnih ur na izvajalko. Skupaj je na delavnicah 
sodelovalo 369 slušateljev. 
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Ustanova Št. slušateljev E-vir 

OŠ Miren 34 Encyclopedia Britannica 

OŠ Dobrovo 36 Encyclopedia Britannica 

SŠ Veno Pilon - Gimnazija 41 
Cobiss, dLib, 
Encyclopedia Britannica 

 SŠ Veno Pilon - Gimnazija 38 
Cobiss, dLib, 
Encyclopedia Britannica 

OŠ Miren 32 Encyclopedia Britannica 

SŠ Veno Pilon - Gimanzija 27 
Cobiss, dLib, 
Encyclopedia Britannica 

SŠ Veno Pilon - Gimnazija 45 
Cobiss, dLib, 
Encyclopedia Britannica 

OŠ Solkan 41 
Encyclopedia 
Britannical, Cobiss 

SŠ Gimnazija Nova Gorica 45 Vsi e-viri 

 Tehniška  gimnazija Nova Gorica 26 
dLib, PressReader, 
Encyclopedia Britannica 

OŠ Milojka Štrukelj 4 dLib, Kamra 

 
 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 

 
Skrito – Odkrito – Ohranjeno – Dostopno 
Ob 3. decembru, na Ta veseli dan kulture, smo v Goriški knjižnici pripravili že četrto razstavo iz sklopa 
Skrito – odkrito – ohranjeno – dostopno, s katero predstavljamo, kaj smo v letu 2021 digitalizirale 
splošne knjižnice Goriškega območja s sredstvi MzK za izvajanje posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice. Razstava, pripravljena v letu 2021, je prinesla predstavitev Digitalne knjižnice Slovenije, 
sodelovanja splošnih knjižnic na območju, gradiva, ki smo ga digitalizirali. Spomnili smo se še na 170. 
obletnico rojstva Simona Rutarja, zgodovinarja, arheologa, geografa in zbiratelja ljudskega slovstva s 
Tolminskega, in 140. obletnico smrti Josipa Jurčiča, avtorja prvega slovenskega romana, pisatelja in 
časnikarja. Ob razstavi je uporabnikom na voljo tudi predstavitvena zgibanka.  
 
Dobreknjige.si (Priloga 1: Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2021, Statistično poročilo za leto 
2021) – podrobnejša predstavitev pod točko 2.2.3  
 
Obrazi slovenskih pokrajin – podrobnejša predstavitev pod točko 2.2.3 
 

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

 
Dobreknjige.si (Priloga 1: Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2021, Statistično poročilo za leto 
2021) 
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 in Goriška 
knjižnica. 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 47 od skupno 58 slovenskih splošnih 
knjižnic. 
Splošna slika uporabe portala Dobreknjige.si skozi statistične podatke pokaže, da se portal uporablja, 
saj prirast ogledov in obiskov portala po letih eksponentno narašča. V letu 2021 smo zabeležili skoraj 3 
mio ogledov portala, skupno (do konca leta 2021) pa 11 mio. Od leta 2015 do leta 2019 se je število 
vnosov iz leta v leto zniževalo, v letu 2020 smo nato zabeležili porast novih vnosov: 561 (2019: 347). 
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Število vnosov v letu 2021 je bilo enako kot v letu 2020, tj. 561. Trenutno je na portalu objavljenih 4.252 
priporočil (stanje na dan 10. 2. 2021). Tudi število sodelujočih knjižnic se je malce spremenilo – v 
preteklem letu sta se portalu pridružili še 2 splošni knjižnici; portal torej trenutno soustvarja 49 slovenskih 
splošnih knjižnic. Portalu se je v letu 2021 pridružilo 16 vnašalcev (2020: 10). Skupno je bilo konec leta 
2021 na portalu registriranih 227 vnašalcev, od teh jih je bilo v letu 2021 aktivnih 77. 
 
Dobreknjige.si in Goriško območje: V soustvarjanje portala Dobreknjige.si so vključene vse 4 knjižnice 
Goriškega območja. Število vnašalcev ostaja nespremenjeno v primerjavi z letom 2020 – vseh vnašalcev 
je 22, od teh je bilo v letu 2021 aktivnih 8, kar je 4 manj kot v letu 2020 – 6 iz Goriške knjižnice ter 2 iz 
Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Vnašalci so v letu 2021 na portal prispevali 60 vnosov – 22 vnašalci iz 
Goriške knjižnice, 38 vnašalci iz Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Število vnosov je nižje v primerjavi z 
letom 2020, ko so knjižnice Goriškega območja na portal prispevale 97 zapisov. Goriško območje je 
izmed vseh slovenskih knjižničnih območij po številu vnosov v letu 2021 na tretjem mestu – največ 
vnosov v letu 2020 so prispevali vnašalci Osrednjeslovenskega območja (186), vnašalci Obalno-
kraškega območja pa 62. Število ogledov se je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 povišalo: Goriško 
območje je zabeležilo 396.306 ogledov (2020: 350.570), skupno smo konec preteklega leta imeli več kot 
1,7 mio ogledov. Goriško območje tudi po številu ogledov zaseda drugo mesto na seznamu vseh 
slovenskih knjižnični območij – v letu 2021 je največ ogledov zabeležilo Osrednjeslovensko območje 
(785.503), ki ima skupno več kot 3,3 mio ogledov, na tretjem mestu je Obalno-kraško območje s 334.663 
ogledi v letu 2021 ter skoraj 1,6 mio vseh ogledov. 
 
V preteklem letu smo izpeljali nekaj predstavitev portala Dobreknjige.si: na Delavnici za vnašalce 
biografij na portal OSP, na strokovne posvetu Zapeljevanje v branje ali Kako branje živi na spletu ter v 
okviru Webinarja za moderatorje bralnih klubov, kjer smo podrobneje predstavili zavihek Bralni klubi. 
Pripravili smo tudi prijavo za včlanitev v Evropsko zvezo za pismenost FELA, vendar nismo bili uspešni, 
saj portal ni registriran kot pravna oseba. (Vlogi bomo sedaj oddali tako Knjižnica Koper kot tudi Goriška 
knjižnica). Tudi v letu 2021 smo izvedli program izobraževanja študentov Oddelka za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost FF Univerze v Ljubljani za oblikovanje bralnih priporočil na portalu Dobreknjige.si. 
Portal smo uspešno vpisali v register medijev. Sodelovali smo pri izvedbi in promociji Webinarja za 
moderatorje bralnih klubov. Delo uredniškega odbora in glavnega uredništva pa se je v preteklem letu 
osredinjalo na pripravo dveh dokumentov:  
- vzpostavitev sistema za preverjanje bibliografskih zapisov, katerega rezultat je dokument Preverjanje 
bibliografskih zapisov na portalu Dobreknjige.si, ki opredeljuje postopek in kriterije za preverjanje 
bibliografskih zapisov ter predstavlja strokovno podlago sistemu rednega preverjanja zapisov na portalu 
Dobreknjige.si, ki se bo začelo v letu 2022; 
- priprava predloga kriterijev za izbor najboljšega vnašalca na portal Dobreknjige.si. Nagrada bo prvič 
podeljena leta 2022. 
Glavna urednica portala je v preteklem letu pripravila pregled raziskav o tem, kako odrasli iščejo in 
izbirajo leposlovno gradivo v spletnem okolju – pregledni znanstveni članek je izšel konec lanskega leta 
v reviji Knjižnica (64/3-4). Z 42 založbami smo uspešno sklenili Dogovor o vključitvi vsebin na portal 
Dobreknjige.si, ki portalu dovoljuje objavo vzorčnih strani promoviranih del, ter opredelili osnovne 
tehnične, oblikovne in druge zahteve za izdelavo novega portala, pripravili časovni načrt prenove portala 
v prihodnjih dveh letih ter povabilo za pripravo informativne ponudbe za njegovo izdelavo. V letu 2021 je 
bila izvedena razširitev portala z neleposlovnimi publikacijami.    
 
 
Kamra 
Slovenski splošni knjižničarji objavljamo digitalizirane vsebine s področja domoznanstva na spletnem 
portalu Kamra, ki ga v imenu splošnih knjižnic in že vse od leta 2011 upravlja splošna knjižnica Celje. 
Regijsko uredništvo portala ima sedež v Goriški knjižnici, kjer regijska urednica skrbi za redno redakcijo 
organizacijo in načrtovanje dela, organizira interna izobraževanja za vnašalcev in spodbuja aktivno 
udeležbo osrednjih knjižnica na portalu, skrbi za promocijo … 

V letu 2021 je Goriška knjižnica na portal vnesla 5 digitaliziranih zgodb (76 podzbirk, 415 
multimedijskih elementov):  

 Kam so šle vse Fabrike (10.3.): zbirka spominov na slovita podjetja na Ajdovskem. Zgodba je 
nastala v sodelovanju treh partnerjev: Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Goriški muzej in Goriška 
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knjižnica. Besedilo in fotografije smo vnesli in uredili v Goriški knjižnici. 

 Muzej na tolminskem (1950-2020) (26.5.): zgodba je nastala v Tolminskem muzeju ob obletnici 
delovanja ustanove. Vnesli smo jo v Goriški knjižnici. 

 Obeležja vojne za Slovenijo – ohranjanje spomina na Goriškem (24.6): zgodba je nastala na 
domoznanskem oddelku Griške knjižnice, ob 30-letnici vojne za Slovenijo. 

 Prve posoške tovarne (5.11.): zgodba je nastala v Tolminskem muzeju in ponuja pregled 
posoškega gospodarstva po panogah in znotraj tega po posameznih podjetjih. Na portal smo jo 
dodali v Goriški knjižnici. 

 Ob 170-letnici Simona Rutarja (11.11.): zgodba je nastala na domoznanskem oddelku Goriške 
knjižnice ob obletnici rojstva za Goriško območje vidnega zgodovinarja, arheologa, geografa in 
etnologa. 

Število obiskov digitalnih zgodb 2021   

Ime digitalne zbirke Digitalne zbirke 

Nova Gorica: Zgradili smo mesto 19.679 

Zbirka starih razglednic v Goriški knjižnici 10.411 

Zgodovina vinogradništva in vinarstva na naših tleh 6.594 

Goriški izobraženci skozi zgodovino 6.621 

Ta ´n ta druj it tandadrujeve dežele 5.208 

Misli o materinščini 4.535 

France Bevk – 130 let od rojstva in 50 let od smrti 4.167 

Negativi fotografij Vena Pilona 4.021 

Mlini na reki Vipavi in na njenih pritokih 3.630 

Med nebom in zemljo 3.511 

Aleja zaslužnih mož v Novi Gorici 3.461 

Kam so šle vse fabrike? 3.316 

Življenje v času tolminskega punta 3.148 

Obeležja vojne za Slovenijo - ohranjanje spomina na Goriškem 3.140 

Prve posoške tovarne 2.294 

Od kala do vodnjaka: učna pot vodnjakov v Braniku in okolici 2.148 

Javorca (1916 -2016) 1.660 

Tiskarji v Gorici 1.410 

Muzej na Tolminskem 1950—2020 1.357 

Sprehod po goriških trgih 1.287 

Goriška kronika 1750-1775 1.218 

"Zgradili bomo Novo Gorico!" 1.056 

Novogoriški grb in njegova predzgodba 945 

Svetolucijska skupina - železna doba v Zgornjem Posočju 898 

Od čitalnice do Krajevne knjižnice Branik  878 

Štefan Kocijančič (1818-1883) 804 

Govoričke 790 

Življenjska zgodba Franca Pračka 778 

Ob 170-letnici rojstva Simona Rutarja 656 

Alojz Bajc - olimpijec iz Ajdovščine 645 

Zgodba o prvi svetovni vojni, ruskem ujetništvu in vrnitvi domov 477 

300 let velikega tolminskega punta 474 

Urbanistični razvoj Gorice in gradnja vil v 19. stoletji 415 
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Ekslibrisi Pavla Medveščka 373 

Skupaj 82.898 

      Obisk digitalnih zbirk Goriškega območja na portalu Kamra. 
 
Regijska urednica se je v letu 2021 udeležila dveh sestankov regijskih urednikov, ki sta potekala preko 
spletne platforme ZOOM. Prav tako vnaša prispevke na portal za različne partnerske organizacije na 
Goriškem območju. Na portalu Kamra redno tudi promoviramo domoznanske dogodke, ki jih 
organiziramo v Goriški knjižnici. V letu 2021 smo tako na portalu objavili 14 novic. Regijska urednica 
skrbi še za promocijo portala na družbenih profilih Goriške knjižnice z rednim promoviranjem zgodb, ki 
jih pripravljamo na Goriškem območju.  
 
Knjižnice.si 
Uredniški odbor portala, sestavljen iz po enega predstavnika vsake OOK in predstavnika ZSK, skrbi za 
ažurno spremljanje dogajanja na področju splošnega knjižničarstva in redno posodabljanje vsebin 
posameznih tematskih področjih, spremljanje delovanja osrednjih knjižnic na svojem območju, 
dopolnjevanje vsebin na portalu in promocija portala v svojem okolju. Delo članov uredniškega odbora 
Dokument podrobneje ureja dokument Smernice za delo članov uredniškega odbora portala slovenskih 
splošnih knjižnic Knjižnice.si. Uredniški odbor je bil vzpostavljen v začetku leta 2020; članica 
uredniškega odbora iz Goriške knjižnice je Polonca Kavčič, ki je zadolžena za spremljanje in ažuriranje 
vseh podstrani znotraj zavihka  Knjižničarji/Izobraževanje (razen za Koledar izobraževanj, tj. za 
Formalna strokovna izobrazba in Spletna učilnica), v letu 2021 je prevzela tudi skrb za ažuriranje 
podstrani Knjižnice izven zidov (znotraj zavihka Storitve). Sodelovala je pri vzpostavitvi in zasnovi strani 
Knjižnice v novi realnosti (vsebine so nastajale v okviru skupine koordinatorjev OOK).   
V letu 2021 se je uredniški odbor sestal le na enem sestanku, in sicer 20. oktobra 2021 preko 
ZOOM povezave. Tema sestanka so bili poročilo o delu v preteklem obdobju ter potrebne 
dopolnitve portala in program dela za leto 2022. 
 
Med osrednjimi območnimi knjižnicami in Združenjem splošnih knjižnic je bila septembra 2021 
sklenjena Pogodba o sodelovanju pri upravljanju in urejanju spletnega portala slovenskih 
splošnih knjižnic Knjižnice.si. V skladu s 5. členom Pogodbe pogodbeni partnerji svojo pravico 
do nadzora nad upravljanjem, delovanjem in razvojem portala uresničujejo preko nadzornega 
sveta. Nadzorni svet sestavljajo direktorji štirih osrednjih območnih knjižnic, ki jih imenuje aktiv 
direktorjev OOK pri Združenju splošnih knjižnic, in predstavnik Združenja splošnih knjižnic. 
Nadzorni svet v letu 2021 še ni bil imenovan. 
 
Obrazi slovenskih pokrajin 
Portal Obrazi slovenskih pokrajin združuje 10 regionalnih leksikonov (Gorenjci, Primorci, 
Spodenjpodravci, Dolenjci, Celjskozasavski leksikon, Pomurci, Osrednjeslovenski leksikon, Korošci, 
Štajerci, Slovenci v zamejstvu in po svetu), v letu 2021 pa se je leksikonu pridružilo še 6 splošnih 
knjižnic: Knjižnica Brežice, Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Knjižnica Logatec, Knjižnica Pavla 
Golia Trebnje, Mestna knjižnica Ljubljana in Knjižnica Šentjur. V letu 2021 je bilo na portal OSP vnesenih 
skupno 238 novih biografskih gesel.  
 
11 vnašalcev v leksikon Primorci je v letu 2021 skupno prispevalo 32 vnosov biografij (5 manj kot v letu 
2020). Knjižnice Goriškega območja so v letu 2021 na portal Primorci prispevale 18 vnosov (Obalno-
kraško 14), kar je enkrat več kot leta 2020 (9). Goriška knjižnica je v letu 2021 prispevala 5 vnosov, 3 
manj kot 2020, Lavričeva knjižnica Ajdovščina 8, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 4, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin 1. 
 
Število ogledov portala Primorci v letu 2021 je 233.434, kar leksikon uvršča na 3. mesto (za Gorenjce 
295.352 in Dolenjce 284.352). Goriška knjižnica je v letu 2021 zabeležila 25.488 ogledov, kar jo med 
vsemi knjižnicami Goriškega in Obalno-kraškega območja uvršča na 3. mesto (Knjižnica Koper: 64.735, 
Knjižnica Tolmin: 33.656).   
 
Članici uredniškega odbora portala Obrazi slovenskih pokrajin za leksikon Primorci sta Polonca Kavčič 
(Goriška knjižnica) in Laura Chersicola (Knjižnica Koper). Opravljata naloge območnih urednic, v letu 
2021 naslednje:  
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- Spremljanje vnosov s svojega območja, opozarjanje vnašalcev na napake in pomanjkljivosti, 
svetovanje po mailu in po telefonu, pregledovanje in popravljanje zapisov ter objavljanje. Sodelovanje z 
zunanjimi predlagatelji gesel za znane osebnosti. 
- Aktivnosti na področju promocije: portal OSP na Goriškem območju promoviramo v okviru izvajanja 
projekta Rastem z e-viri  
- Goriška knjižnica je prispevala Obrazec za zbiranje podatkov za vnos osebnosti na portal Obrazi 
slovenskih pokrajin, ki ga lahko uporabljajo vsi vnašalci in je na voljo v administratorskem vmesniku 
portala.  
- Redna udeležba ter aktivno sodelovanje na sestankih UO – v letu 2021 udeležba na 3 sestankih UO 
portala Obrazi slovenskih pokrajin.  
- V Goriški knjižnici smo pripravili obvestilo za direktorje primorskih splošnih knjižnic, podpisnic 
Sporazuma o vzpostavitvi in vzdrževanju spletnega biografskega leksikona Primorci.si (2012), ki je ob 
vzpostavitvi portala Primorci.si določal način vzdrževanja portala ter sodelovanja knjižnic podpisnic. 
Glede na uredniško politiko in poslovni model portala OSP smo v knjižnicah upravljavkah, Goriški 
knjižnici in Knjižnici Koper, ugotovili, da Sporazum kot tak ni več aktualen, s čimer smo seznanili tudi 
ostale knjižnice. 
 
Za končnega uporabnika brezplačna medknjižnična izposoja (več pod točko 1.1) 
 

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 

 
Mojstrovalnica  
Zaprtost Mojstrovalnice v prvi polovici letu 2021 zaradi epidemioloških razmer je bila odlična priložnost 
za izvajanje vzdrževalnih del strojne in programske opreme. Kljub zaprtosti so uporabniki lahko naročali 
izdelke in jih nato prevzemali v knjižnici. Dejavnosti v Mojstrovalnici v drugi polovici leta 2021: 
- Delavnica Življenje v morju, na kateri so otroci s 3D peresi ustvarjali, z vnaprej narejenimi shemami, 
morske živali. Delavnica je potekala 17. 8. 2021.    
- V Dnevih astronomije so udeleženci lahko barvali planete, ki smo jih predhodno natisnili s 3D tiskalniki. 
Za barvanje so uporabljali akrilne barve, ki so se lepo prijele na površino tiskanih planetov. Vse barve ter 
tudi plastiko za 3D tisk je zagotovila knjižnica. Udeleženci pa so imeli tudi možnost, da se preizkusijo v 
znanju astronomije, saj smo jim v Mojstrovalnici pripravili kratek kviz, na katerega je bilo mogoče 
odgovarjati na naših računalnikih. Delavnica astronomije je potekala 10. 9. 2021. 
- Predstavitev Mojstrovalnice s pomočjo kioska. V kiosk, ki se nahaja v središču Solkana, smo iz 
Mojstrovalnice prenesli 3D tiskalnik in 3D peresa ter obiskovalcem predstavili delovanje in uporabo 
omenjene  3D opreme.  Še isti dan, 29. septembra 2021, je bila izpeljana delavnica s 3D peresi. 
- Na delavnici Osnove programiranja smo udeležence seznanili z osnovnimi pojmi pri programiranju v 
programskem jeziku Python. Seznanili smo jih s koncepti kot so tipi spremenljivk, for, while zanke, ter jim 
pojasnili osnove objektnega programiranja. Delavnica je potekala 18., 21., 22., 25. in 26.10. 2021.   
 
3D peresa smo za izvedbo delavnice posodili knjižnici na Goriškem območju.  
 
Knjižnica semen  
V letu 2021 smo Knjižnico semen za uporabnike odprli v februarju. Ob tej priložnosti smo gostili g. Aljaža 
Plankla, ki je na spletnem predavanju govoril O vrtu brez prekopavanja. Predavanje smo predvajali na 
Facebook in You tube profilu Goriške knjižnice.  
Čeprav smo uporabnikom tudi v času omejenega dostopa do knjižnice omogočali naročanje semen prek 
elektronske pošte, smo naleteli na težave pri vračanju semen v zbirko, saj zaradi neprestanega 
spreminjanja epidemioloških razmer Knjižnica semen še ni ustaljeno delovala. Uporabniki so zaradi tega 
izgubili stik s storitvami knjižnice, ki niso neposredno vezane na izposojo gradiva, zato jih bomo morali v 
letu 2022 na novo zastaviti. 
Junija 2021 je Knjižnica semen Goriške knjižnice dobila novo skrbnico Ano Kosič, ki je zamenjala Franko 
Koren, saj ta ni več zaposlena v Goriški knjižnici. Franka je uspešno uvedla Ano v delo, ki od takrat 
Knjižnico semen vodi. 
Oktobra 2021 smo uporabnike obvestili o tem, da se Knjižnica semen čez zimo zapre in jih ob tem 
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pozvali k vračilu izposojenih semen. S člani Knjižnice semen smo ves čas ohranjali stike preko e-pošte 
in jih sproti obveščali o vseh spremembah in dogodkih.  
Leta 2021 je bilo v Knjižnici semen aktivnih le 21 članov, kar lahko pripisujemo že prej opisanimi razlogi. 
Kljub vsemu pa je zbirka bogatejša za 23 novih vrst rastlinskih semen.  
Knjižnica semen je požela veliko zanimanja tudi s strani medijev: 

 Radio Študent: oddaja Kilavo seme, februar, intervju Saša Vidmar, Franka Koren 
(https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/kilavo-seme/knji%C5%BEnice-semen)  

 Radio Trst, intervju o Knjižnici semen, marec, Saša Vidmar, novinarka Elena Husu  
(https://ekoci.si/zadnje/brez-semen-ni-suverenosti/)  

 Objava na spletnem portalu Dovolj za vse (https://dovoljzavse.si/praksa/knjiznica-semen-nova-
gorica/)  

 Objava v reviji Bukla: Saša Vidmar: Knjižnica semen 
(https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/76574979#full) 

 Objava v spletnem časopisu Družina: Mesojedec, Marko: V knjižnico ne le po knjige 
(https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/69668611#full)   

 
Skrbnica projekta Knjižnica semen še naprej ostaja Saša Vidmar, ki je v letu 2021 predvsem skrbela za 
prenos projekta v druge slovenske splošne knjižnice. Izkazalo se je namreč, da je Knjižnica semen v 
slovenskih splošnih knjižnicah prepoznana kot primer dobre prakse.   
V ta namen smo sestavili pogodbo, ki jo sklenemo s knjižnico in razvijalcem aplikacije. Smo veznik med 
vsemi deležniki pri vzpostavitvi storitve (knjižnica, grafični oblikovalec, razvijalec aplikacije). Prva 
knjižnica, ki je »posvojila« projekt, je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Projekt je bil v njihovi lokalni 
skupnosti odlično sprejet, zato Knjižnica semen tam dobro deluje. Ob koncu leta smo že začeli s 
pogovori še s tremi splošnimi knjižnicami, ki bodo Knjižnico semen odprle v letu 2022. 
 

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 

 

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

Mentorstvo je proces, usmerjanje, vodenje mladega/neizkušenega človeka z nasveti in pojasnili; je 
vodstvo v smislu izobraževanja in vzgajanja posameznika. V splošni knjižnici pomeni vpogled v različna 
strokovna področja knjižničnega dela, in sicer s kvalitetno predstavitvijo dela, posredovanjem izkušenj 
kompetentnih zaposlenih posameznikom, prihodnjim strokovnim sodelavcem. Kot tako nadalje pomeni 
evalvacijo/kritičen pogled tako mentorja kot praktikanta in posledično možnost nenehnih izboljšav v 
procesih dela za zagotavljanje kvalitetnih knjižničnih storitev.  
 
V Goriški knjižnici, tako kot v vseh splošnih knjižnicah, izvajamo različne oblike mentorstva: za 
novozaposlene, bibliotekarski izpit, dijake, študente bibliotekarstva in drugih strok, prostovoljce, 
zaposlene preko programa javnih del … 
 
V mentoriranje so vključeni bolj ali manj vsi zaposleni v knjižnici, saj se kandidati tekom usposabljanja 
vedno seznanijo z vsemi področji dela v knjižnici. Na ta način se krepi zavedanje med zaposlenimi o 
pomenu vloge, ki jo ima mentor oziroma vsak, ki kandidatu predstavlja svoje področje dela: že takoj na 
začetku pomembno vplivamo na kandidatov odnos do dela v knjižnici, s čimer posredno dvigujemo in 
poudarjamo pomen bibliotekarske stroke, oziroma znižujemo, če je naš odnos površen. V obdobju 
usposabljanja torej ključno vplivamo na kandidatovo dojemanje knjižnice, njene vloge v lokalnem okolju 
in širše, kandidata pripravljamo na samostojno strokovno delo.  
 
S pravilnim pristopom tudi kandidat veliko pridobi: s premišljenim in strukturiranim pristopom je prenos 
znanja med mentorjem in kandidatom kvaliteten in učinkovit; s svetovanjem, opazovanjem in ustrezno 
podporo kandidat pridobi ustrezne smernice za delo, razvija in krepi svoja zanimanja znotraj stroke; 
splete tesnejše vezi in sodelovanja s sodelavci; podrobno se seznani z vsemi področji dela v knjižnici. 

https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/kilavo-seme/knji%C5%BEnice-semen
https://ekoci.si/zadnje/brez-semen-ni-suverenosti/
https://dovoljzavse.si/praksa/knjiznica-semen-nova-gorica/
https://dovoljzavse.si/praksa/knjiznica-semen-nova-gorica/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/76574979#full
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/69668611#full


12 
 

 

 

Obdobje usposabljanja je lahko tudi dobra podlaga za pripravo kandidatovega kariernega načrta, saj 
lahko v tem času dodobra spoznamo zanimanja, odlike novih sodelavcev in jih uskladimo s potrebami 
knjižnice. 
 
Strukturiran pristop k mentoriranju smo v Goriški knjižnici začeli leta 2020, in sicer s pripravo prvega 
»Programa strokovnega usposabljanja za bibliotekarski izpit za KNJIŽNIČARJA«, ki mu je sledila še 
priprava »Programa strokovnega usposabljanja za bibliotekarski izpit za BIBLIOTEKARJA«.    
Povod za spremenjen pristop na tem področju dela je bila sprememba postopka opravljanja 
bibliotekarskega izpita leta 2017: nov Pravilnik o bibliotekarskem izpitu (Ur. list RS, št. 75/16) sistemsko 
ureja strokovno usposabljanje strokovnih knjižničarskih delavcev in s tem terja večjo angažiranost 
knjižnic in njihovih zaposlenih (zlasti mentorjev kandidatom za bibliotekarskih izpit), pa tudi njihovo večjo 
odgovornost v vseh fazah strokovnega usposabljanja (imenovanje ustreznega mentorja, priprava 
programa usposabljanja, spreminjanje in nadzor kandidata, svetovanje in pomoč pri pripravi pisne 
naloge ipd.). Opravljen bibliotekarski izpit pa je po 39. b členu Zakona o knjižničarstvu in Pravilniku o 
bibliotekarskem izpitu pogoj za opravljanje strokovnega knjižničarskega dela v knjižnici ali drugi 
organizaciji, ki deluje na področju knjižnične dejavnosti.  
 
Ker zakon in pravilnik zavezujeta vse splošne knjižnice, smo se kot osrednja območna knjižnica tudi na 
tem področju dela povezali s knjižnicami Goriškega območja ter z njimi delili pripravljena programa 
usposabljanja, skupaj smo vzpostavili sistem kroženja kandidatov med knjižnicami območja. 
 
Mentorstvo v Goriški knjižnici v letu 2021: 
V letu 2021 je usposabljanje opravljalo 7 kandidatov: 3 za opravljanje bibliotekarskega izpita za 
bibliotekarja, 1 za opravljanje bibliotekarskega izpita za knjižničarja, 3 za novozaposlene.   
 
V letu 2021 smo vzpostavili sodelovanje z Univerzo v Novi Gorici: na domoznanskem oddelku Goriške 
knjižnice bomo študentom 3. letnika 1. bolonjske stopnje programa Kulturna zgodovina Fakultete za 
humanistiko Univerze v Novi Gorici omogočali praktično usposabljanje. Cilji praktičnega usposabljanja 
so: seznanitev s pomenom in nalogami knjižnice ter s strokovnim delom in delovnim procesom, deležen 
naj bo praktičnega dela ter dela v okviru izbrane teme študentove diplomske naloge (zbiranje praktičnih 
in teoretskih informacij – virov in literature).  

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

 

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov za celotno območje  

 
Posredovanje podatkov o uresničevanju ciljev in izvajanju ukrepov za uresničevanje Akcijskega 
programa za invalide (API) 2014–2021, ki so se izvajali na Goriškem območju v letu 2021. Podatke 
skladno s pozivom Ministrstva za kulturo zbira NUK (IRIS), zbir podatkov iz knjižnic Goriškega območja 
ter poročilo za Goriško knjižnico smo pripravili v Goriški knjižnici. 
 
 

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov) 

 
Koordinatorji osrednjih območnih knjižnic smo se v letu 2021 sestali na 10 sestankih v virtualnem 
okolju. Delo delovne skupine koordinatorjev OOK se je osredinjalo na zbiranje podatkov in pripravo 
vsebin za objavo na portalu slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si (zavihek Knjižnice v novi realnosti: 
https://www.knjiznice.si/uporabniki/knjiznice-v-novi-realnosti/). Koordinatorji smo pri zbiranju statističnih 
podatkov in drugih informacij sodelovali s knjižnicami na svojih območjih.  
V okviru priprave vsebine je nastal anketni vprašalnik, namenjen zaposlenim v slovenskih splošnih 
knjižnicah, ki je omogočil vpogled na vpliv epidemije covida-19 na delovno okolje in proces dela v 
knjižnici. Rezultati ankete (https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2021/12/Knjiznice-med-
epidemijo-anketa.pdf), ki so bili predstavljeni tudi na Posvetovanju sekcij ZBDS 2021: Uporabnik v 
kontekstu sprememb, so pokazali naslednje: 
- na anketni vprašalnik se je odzvalo 41 % (398) zaposlenih v slovenskih splošnih knjižnicah; od teh je z 

https://www.knjiznice.si/uporabniki/knjiznice-v-novi-realnosti/
https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2021/12/Knjiznice-med-epidemijo-anketa.pdf
https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2021/12/Knjiznice-med-epidemijo-anketa.pdf
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uporabniki delalo 72 %; 
- epidemija je delovno okolje in proces spremenila v 50–80 %; 
- pred okužbo s koronavirusom na delovnem mestu se je 18 % anketiranih počutilo ogroženih, 42 % se 
je počutilo ogroženih občasno, 35 % se ni počutilo ogroženih; 
- 75 % sodelujočih je na vprašanje o vplivu fizične distance na odnose v delovnem okolju odgovorilo, da 
so dobre odnose s sodelavci vzdrževali kljub razdalji;  
- sodelujoči v raziskavi so v večini (59 %) opažali, da spremenjeni delovni pogoji in procesi dela niso 
vplivali na motiviranost pri delu; 
- s pomanjkanjem informacij oziroma komunikacijskimi šumi, ki so oteževali delo, se je redno soočalo 20 
% in občasno 47 % sodelujočih; 
- največ anketiranih je odgovorilo, da se je spremenil način dela (68 %); 
- 60 % anketiranih razen mask in razkužil ni uporabljalo druge zaščite; 
- na vprašanje o potrebi po pridobivanju novih znanj na področju obvladovanja spletnih orodij, tehnologij, 
spletne komunikacije in ustvarjanju video vsebin je večina anketirancev odgovorila, da teh znanj ne 
potrebuje. 
 
Rezultati ankete so pokazali, da so se knjižničarji na spremenjene razmere odzvali z veliko mero 
fleksibilnosti in inovativnosti, da so ohranili motivacijo za delo, da je epidemija delovno okolje in proces 
spremenila v 50–80 %, predvsem način dela, sicer pa epidemija večjega vpliva nanje ni imela. 
Spremenjenemu načinu in novim oblikam dela navkljub so se knjižničarji v vseh slovenskih splošnih 
knjižnicah posvečali svojemu delu z veliko mero predanosti, nadgrajevali obstoječe storitve in uvajali 
nove, jih predstavljali v spletnem okolju in na ta način zagotavljali fizično oddaljeno virtualno dostopnost. 
 
Koordinatorji OOK smo se 14. aprila udeležili predstavitve Simbiozine aplikacije Magda, ki naj bi nudila 
informacije, prilagojene starejšim uporabnikom, s ciljem, da bi aplikacijo promovirale tudi OOK.  
 
Vodenje skupine koordinatorjev je v septembru 2021 prevzela Andreja Videc, z letom 2022 (oziroma po 
prejemu odločb o financiranju OOK) pa bo nacionalni koordinator OOK deloval v okviru Združenja 
splošnih knjižnic, s čimer bo zagotovljena informiranost, povezanost in vključujoča vloga vseh knjižnic.  
 
V letu 2021 se je tim OOK (direktorji in koordinatorji OOK) sestal dvakrat. Na sestankih so bile 
predstavljene vsebinske spremembe poziva k predložitvi programa in finančnega načrta za izvajanje 
posebnih nalog OOK, seznanjeni smo bili z začetkom delovanja komisije za kompetenčne centre 
(dokument: Strokovna izhodišča za vzpostavitev kompetenčnih centrov: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NSKD/Drugi-dokumenti-in-gradiva/STROKOVNA-
IZHODISCA-ZA-VZPOSTAVITEV-KOMPETENCNIH-CENTROV.pdf) 
 
Delovna skupina za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic je v letu 2021 oblikovala skupino 
testnih vnašalcev (članica tudi zaposlena na domoznanskem oddelku Goriške knjižnice), ki so z NUK 
sodelovali pri testiranju in optimizaciji aplikacije za trajno ohranjanje digitalnega gradiva (repozitorij) za 
potrebe splošnih knjižnic. Skupina je s testiranjem zaključila, v letu 2022 pa Učni center MKL organizira 
delavnico Sistem trajnega ohranjanja elektronskega gradiva, na kateri bo predstavljen programski 
vmesnik za dostop do podatkovnega arhiva – spletne aplikacije za uvoz, pregled in izvoz digitaliziranih in 
digitalnih podatkov in metapodatkov.  
Aktivnosti na področju regionalizacije dLib oziroma prilagoditve iskalnika po območjih OOK na dLib so 
zastale zaradi pomislekov vodstva NUK, ki ne podpira strukture domen (npr. gorisko.dlib.si), ki so 
tehnično zastavljene kot ločeni portali, saj je Digitalna knjižnica Slovenije blagovna znamka, 
prepoznavna kot celota in je zato ni smiselno drobiti. Na NUK-u pripravljajo predlog tehničnih rešitev 
 
V okviru delovne skupine sistemskih administratorjev osrednjih območnih knjižnic je nastala 
anketa, namenjena zaposlenim v osrednjih območnih knjižnicah ter uporabnikom, za beleženje težav z 
aplikacijo Biblos. Izpeljan je bil tudi drugi E-fest (28.–30. 9. 2021): tridnevni dogodek je zajel 3 vsebinske 
sklope: Cobiss in nove rešitve, Varnost na spletu ter Storitve knjižnic v času COVID-19 z vidika IT 
rešitev. Vsaka OOK je za E-fest pripravila krajšo (cca. minutni) videopredstavitev najpomembnejših 
praks dela informatikov, zanimive opreme ipd. Goriška knjižnica je predstavila 3D tiskanje. Delovna 
skupina za pripravo popisa IKT je pripravila obrazec oziroma vprašalnik za popis opreme IKT, ki bo 
izveden v letu 2022, do 31. 3. 2022 (stanje na dan 31. 12. 2021). 
 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NSKD/Drugi-dokumenti-in-gradiva/STROKOVNA-IZHODISCA-ZA-VZPOSTAVITEV-KOMPETENCNIH-CENTROV.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NSKD/Drugi-dokumenti-in-gradiva/STROKOVNA-IZHODISCA-ZA-VZPOSTAVITEV-KOMPETENCNIH-CENTROV.pdf
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V maju 2021 je bila ustanovljena Delovna skupina območnih koordinatorjev za spodbujanje bralne 
pismenosti. Ta deluje v okviru koordinacije osrednjih območnih knjižnic, pod okriljem Centra za bralno 
pismenost, ki od leta 2019 deluje v okviru Mariborske knjižnice. V delovni skupini sodeluje iz Goriške 
knjižnice Polona Palčič. Z ustanovitvijo delovne skupine je bila vzpostavljena učinkovita mreža, ciljano 
posredovanje informacij ter povezovanje pri pregledu in pripravi skupnih nacionalnih projektov.  
 
Del programa Delovne skupine za področje uporabnikov s posebnimi potrebami (sodelujoče OOK: 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem) za leto 2021 je bila tudi izvedba ankete 
Zadovoljevanje potreb uporabnikov seniorjev v slovenskih splošnih knjižnicah (kot del načrtovane 
raziskave z delovnim naslovom Knjižnične storitve za seniorje v splošnih knjižnicah). Vprašalnik smo 
izpolnjevale vse splošne knjižnice, preiskovali pa so zadovoljevanje potreb seniorjev (starejših od 65 let) 
v splošnih knjižnicah: od fizične dostopnosti prostorov, ustrezne opreme in gradiva, do primernih storitev, 
programov, načinov komuniciranja in kompetenc knjižničnega osebja. Rezultati ankete še niso bili 
predstavljeni. Kontakta oseba iz Goriške knjižnice za to področje dela je Polona Palčič, ki se je 15. aprila 
2021 udeležila spletnega strokovnega posveta z naslovom Inkluzivnost splošnih knjižnic: slepi in 
slabovidni. 
 
Koordinatorica območnih nalog iz Goriške knjižnice je članica delovne skupine, ki je imela nalogo, da 
v letu 2021 prouči možnosti za uresničevanje povezovanja in izmenjave slovenskih splošnih 
knjižnic, knjižničarjev s tujino. Delovna skupina se v letu 2021 ni sestala – člani smo bili obveščeni, da 
sta se Mestna knjižnica Ljubljana in Narodna in univerzitetna knjižnica prijavili na Razpis za pridobitev 
Erasmus akreditacije. Ko bodo njune vloge odobrene, bodo skupaj pripravili nabor mobilnosti slovenskih 
splošnih knjižničarjev v tujino.  
 
Zaposleni iz Goriške knjižnice smo se udeležili nekaterih izobraževanj (4 od 8), ki jih je v letu 2021 
organiziral Učni center MKL. 
 
Osrednje območne knjižnice smo 11. 10. 2021 prejele Neposredni poziv k predložitvi predloga programa 
dela in finančnega načrta za izvajanje posebnih nalog osrednje območne splošne za leto 2022. Poziv 
predvideva nekatere vsebinske spremembe: glavni novosti sta priprava kompetenčnih vsebin, tj. 
projektov oziroma dejavnosti, ki omogočajo razvoj in optimizacijo delovanja določenega področja ali 
storitve v mreži splošnih knjižnic na nacionalni ravni, ter načrtovanje sredstev (sredstva načrtuje vsaka 
OOK) za koordinacijo dejavnosti splošnih knjižnic za knjižnični sistem ter projektov na nacionalni ravni. 
 

2.10 mednarodno sodelovanje na območju OOK (cilji, koordinacija ali izvedba, brez projektov in 
zamejcev) 

 
Eurasmus program – gostovanje kolegic iz »Municipal Library of Prague« 
V Goriški knjižnici smo 15. 9. 2021 gostili kolegici iz splošne knjižnice v Pragi, ki sta v Sloveniji v času od 
8. 9. do 17. 9. 2021 obiskali nekaj splošnih knjižnic. Predstavili smo jima knjižnico in njene storitve. 
 

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

 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

 
Osrednje območne knjižnice smo kljub spremenjeni organizaciji nadaljevale delo v okviru 
različnih delovnih skupin: koordinatorji OOK smo pripravili podstran Knjižnice v novi realnosti, 
sodelovali in skupaj delali v okviru uredništev različnih portalov, skupina sistemskih 
administratorjev je pripravila podlage za izvajanje popisa IKT po posameznih območjih OOK, na 
nivoju OOK je bila vzpostavljena nova delovna skupina – za spodbujanje bralne pismenosti. V 
okviru glavnega uredništva portala Dobreknjige.si smo v letu 2021 naredili pomemben korak k 
izboljšanju kakovosti vnosov na portal ter k nagrajevanju najboljših vnašalcev.    
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Knjižnica semen in Mojstrovalnica sta kljub omejenim možnostim delovanja zaživeli tudi v letu 
2021 ter v največjem možnem obsegu ponujali in izvajali svoje storitve. Prav tako smo v 
največjem možnem obsegu izvajali projekt Rastem z e-viri. V okviru sodelovanja in povezovanja 
z OK-ji Goriškega območja izpostavljamo: tako kot vsako leto smo tudi v preteklem letu izvedli 
sestanke, poleg tega še 2 predstavitvi: plavajoče zbirke ter regionalizacije dLib. Četrto leto 
zapored smo pripravili razstavo Skrito – Odkrito – Ohranjeno – Dostopno (predstavitev 
digitalizacije tekočega leta), ki je gostovala v vseh knjižnicah Goriškega območja. Skupaj smo 
tudi dorekli sistem kroženja kandidatov za usposabljanje za opravljanje bibliotekarskega izpita. 
 

 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 

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

Redno smo spremljali ponudbo antikvariatov po katalogih za prodajo in preko dražb.  
Prejeli smo kar nekaj darov: po več seznamih smo prejeli del gradiva župnika Branka Rudeža. Sproti 
smo pregledovali in pomembno obogatili zbirko z domoznanskimi tiski, ki jih nismo imeli. 
Od zasebnika smo v dar prejeli 1 razglednico, ki jo je France Bevk pisal ge. Miri Ocvirk. Bevkova 
zapuščina torej še vedno najde pot v knjižnico. 
Jeseni smo opravili izbor in nakup domoznanskih razglednic pri g. Mišu Goriču. 

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 

 
V letu 2021 smo pripravili dve razstavi na temo astronomije, in sicer v sklopu Dnevov Goriške knjižnice 
(13. 8. – 13. 9. 2021) 
Razstava Trije primorski astronomi je predstavljala 3 primorske astronome: Matija Vetrovec je prvi v 
slovenskem jeziku pisal in objavljal o astronomiji, Lavo Čermelj je napisal prvi in edini uradno potrjeni 
učbenik astronomije na Slovenskem, Fran Dominko je bil prvi profesor astronomije na univerzi v 
Ljubljani je na Golovcu zgradil Astronomsko-geofizikalni observatorij. 
Razstava Od mitologije do začetkov znanosti pa je na kratko preletela človekovo misel o zemlji in 
njenem mestu v vesolju: od razmišljanja, da je ploščata, do prve izmere njenega obsega, torej velikosti 
ter miselni preskok od tega, da je središče vesolja in se vse vrti okoli nje do tega, da je le eden od 
planetov, ki kroži okoli sonca in se vrti okoli svoje osi. V tem pogledu predstavi Ptolemaja, Kopernika in 
Galileja. 
 
Uporabnike seznanjamo z domoznanskimi zbirkami tudi s pomočjo portala Kamra. V letu 2021 smo na 
portal prispevali naslednje vsebine: 

 »Obeležja vojne za Slovenijo - ohranjanje spomina na Goriškem« 
(https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/spomeniki-vojne-za-slovenijo-ohranjanje-spomina-na-
goriskem/),   

 »Ob 170-letnici rojstva Simona Rutarja« (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/ob-170-letnici-
rojstva-simona-rutarja/),  

 »Prve posoške tovarne« (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/prve-pososke-tovarne/) 
 »Muzej na Tolminskem 1950–2020« (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/muzej-na-

tolminskem-1950-2020/)  
 »Kam so šle vse fabrike?« (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/kam-so-sle-vse-fabrike/)   

 
 
 
 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/spomeniki-vojne-za-slovenijo-ohranjanje-spomina-na-goriskem/
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/spomeniki-vojne-za-slovenijo-ohranjanje-spomina-na-goriskem/
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/ob-170-letnici-rojstva-simona-rutarja/
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/ob-170-letnici-rojstva-simona-rutarja/
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/prve-pososke-tovarne/
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/muzej-na-tolminskem-1950-2020/
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/muzej-na-tolminskem-1950-2020/
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/kam-so-sle-vse-fabrike/
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3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

 
Skupen cilj je še vedno čimbolj kapilarna pokritost domoznanskih vsebin na našem območju (pri čemer 
je mišljen dejanski slovenski kulturni prostor, torej tudi »naše zamejstvo«), dostopnost informacij preko 
kataloga Cobiss. 
 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

 

3.7 izvajanje digitalizacije na območju 

 
V letu 2021 smo digitalizirali 24 različnih naslovov časopisov, revij, verskih tiskov in knjig (poučne, 
zgodovinske, strokovne, leposlovne), skupno 7.654 strani. 
 
Nadaljevali smo z digitalizacijo Primorskega dnevnika, ki osrednjo pozornost namenja življenju in delu 
Slovencev v Goriški, Tržaški in Videmski pokrajini, posega pa tudi v širši prostor. Glasilo Kulturni 
odmevi je v ciklostirani tehniki izhajalo med letoma 1958–1959 in prinaša zapise, podobo kulturnega 
dogajanja v Ajdovščini tistega časa. Časopis Družinski prijatelj, »poučno zabavni list za slovenske 
družine«, se lahko pohvali kot prvi, ki je objavil nekaj Bevkovega – črtico Vstajenje. Časopis Sloga 
pokriva predvsem delovanje KUD Sloga Črni Vrh in kulturno ter družabno življenje na Črnovrškem 
nasploh. Glasilo tovarne Tekstina v Ajdovščini prinaša prispevke, ki se nanašajo na delovanje tovarne, 
v glasilu so objavljeni tudi različni kulturni in zgodovinski sestavki. Tovarniški časopis je dragocen 
dokument časa, v katerem je izhajal, ter ponuja vpogled v takratne gospodarske razmere in v življenje 
delavcev. Tudi Gospodarski list je časopis, pomemben za spoznavanje različnih gospodarskih panog 
Goriškega območja, digitalizirali smo še humorističen list Petelinček.  
 
Digitalizirali smo nekaj poučnih in zgodovinskih knjig (Zveden kmet ali Najpotrebniši nauki kmetijstva 
za nedeljske šole po deželi, Zemljepisna začetnica za gimnazije in realke, Mali občni zemljepis, Tabor 
pri Šempasu, 18. oktobra 1868, Občna zgodovina: za niže razrede srednjih šol. 1. del, Opis in 
zgodovina Tersta in njegove okolice, Poduk o ženskih ročnih delih za učiteljice, učiteljske pripravnice 
in gospodinje, Tolmino: incantevole luogo di villeggiatura, La guerra. L'alto Isonzo), od leposlovnih pa 
Podučne povesti italijanskega patra in učitelja Francesca Soaveja (1743–1806), ki jih je prevedel 
duhovnik, zgodovinar in jezikoslovec Štefan Kociančič. 
Seznam digitaliziranega gradiva v letu 2021: 
 
PERIODIKA  

 Kulturni odmevi: prosvetna revija, glasilo DPD »Svoboda«. Ajdovščina: Delavsko-prosvetno 
društvo Svoboda, 1958–1959. C.SI-ID: 1308275.  

 Družinski prijatelj: poučno zabavni list za slovenske družine. V Trstu: J. Ukmar, 1904–1909. 
C.SI-ID: 2296812.  

 Časopis Sloga. Črni Vrh nad Idrijo: KUD Sloga, 2003–. C.SI-ID: 3898523 
 Primorski dnevnik. Trst: Založništvo tržaškega tiska: Družba za založniške pobude, 1945–. 

C.SI-ID: 7415808. 
 Gospodarski list: za kmetijstvo, svilorejo, obrtnijo in druge deželne potrebe. V Gorici: C. kr. 

Kmetijsko društvo Goriško, 1869–1876. C.SI-ID: 8618290. 
 Ajdovski tekstilec: glasilo delovne skupnosti Tekstine. Ajdovščina: tekstina, 1967–1975. C.SI-

ID: 8882226.  
 Petelinček: humorističen list. Trst: G. H. Martelanec, 1870. C.SI-ID: 9006386 

 
MONOGRAFIJE 

 Passion: to, je, popisuvanje terplenja Jesusa Kristusa gospoda nashiga koker je taistega sveti 
Mateush evangelist popissau katiri se poje na Zvetno Nedello. V' Terstu: v'Cessarski 
Kraljevski Presrajani Stiskalnizi Poglavarski, 1805. C.SI-ID: 259052. 

 Tolmino: incantevole luogo di villeggiatura. S. l.: s. n., med 1918 in 1943. COBISS-ID: 588616.  
 La guerra: dalle raccolte del Reparto fotografico del comando supremo del r.esercito. Vol. 5, 

L'alto Isonzo. Milano: Fratelli Treves, 1916. C.SI-ID: 588872.  
 Godina, Josip: Opis in zgodovina Tersta in njegove okolice: z uverstitvijo kratkega 
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geografičnega in zgodovinskega pregléda starih in sadanjih Slavjanov, kakor še tudi kratke 
omémbe njihove osode in omike: sè 7 lesorézi. Trst: samozal., 1872. C.SI-ID: 2898737. 

 Jesenko, Janez: Zemljepisna začetnica za gimnazije in realke V Gorici: samozal J. Jesenko, 
1865.  C.SI-ID: 3811634. 

 Marušič, Andrej: Sveti veliki teden in velika noč ali cerkvena opravila tega sv. časa v latinskem 
in slovenskem jeziku, s pravili za duhovne in pojasnili za ljudstvo. V Gorici: založil in natisnil E. 
Seitz, 1874.  C.SI-ID: 4082226. 

 Soave, Francesko: Podučne povesti. V Gorici: Paternolli, 1851. C.SI-ID: 4645170 
 Soave, Francesko: Podučne povesti ali povesti H. Parea ino L. Bramieri-a. V Gorici: Paternolli, 

1870. C.SI-ID: 4661810. 
 Tabor pri Šempasu 18. oktobra 1868. Gorica: Ernest Klavžar, 1868. C.SI-ID: 4708146. 
 Aleš, Peter: Zveden kmet ali Najpotrebniši nauki kmetijstva za nedeljske šole po deželi. V 

Terstu: C.k. Primorska zaloga šolskih bukev, 1856. C.SI-ID: 5270066.  
 Stumpfi, Ana: Poduk o ženskih ročnih delih za učiteljice, učiteljske pripravnice in gospodinje. V 

Trstu: samozal., 1877. C.SI-ID: 7435314.  
 Jesenko, Janez: Občna zgodovina za niže razrede srednjih šol. Del 1., Stari vek. V Terstu: 

samozal. J. Jesenko, 1871. C.SI-ID: 7454215. 
 Bratovščina védnega češenja presvet. Réšnjega Telésa in lepšanja revnih cerkvà v goriški 

nadškofiji 1871. V Gorici: Bratovščina védnega češčenja presv. rešnjega Telesa, 1871. C.SI-
ID: 12838962. 

  Vodila Pobožne bratovšine presvetega in neomadežvanega Serca Marije vselej Device v 
spreobernenje grešnikov, vpeljan v farni cerkvi s. Jurja v Komenu… V Gorici: s. n., 1859. C.SI-
ID: 12946994. 

 Zhudna medeiza Presvete Divize Marije, ali Bukvize v' katirih se na kratkim na snanje dà, kakò 
je letà medeiza naprei pershla, kaj se ima od nje dershati, ino kakò more tajsti Divizo Marijo v' 
podobi letè medeize zhastiti, k' ozhe njene proshnje ino pomozhi deleshen biti : vsim virnim 
katolshkim kristianam … V' Vidmi: is zherkami Dominika Biasutti; [v' Gorizi]: na prodaj per 
Shtefanu Bittesneck v' Gorizi, [1836?]. C.SI-ID: 84725248. 

 Jesenko, Janez: Mali občni zemljepis. S. l.: J. Jesenko, 1876. C.SI-ID: 91278080.  
 Soave, Francesco: Podučne povesti: (s 6 podobami). V Gorici: natisnil in založil J. Paternolli, 

1876. C.SI-ID: 95129600. 
 
Vsakoletno digitalizacijo že 4 leta predstavljamo s pripravo razstave Skrito – Odkrito – Ohranjeno – 
Dostopno, ki gostuje v vseh knjižnicah Goriškega območja. 
 

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

 
Skrito – odkrito – ohranjeno – dostopno 3. - 31. 12. 2021  
To je že četrta razstava iz sklopa Skrito – odkrito – ohranjeno – dostopno, s katero predstavljamo, kaj 
smo v letu 2021 digitalizirale splošne knjižnice na Goriškem območju. 
Na petih plakatih in v petih vitrinah smo predstavili Digitalno knjižnico Slovenije, sodelovanje splošnih 
knjižnic na območju, gradivo, ki smo ga digitalizirali, in izvirnike, ki jih hranimo. Na računalniški tablici 
je bil dLib dostopen za klikanje. Spomnili smo se na 170. obletnico rojstva Simona Rutarja, 
zgodovinarja, arheologa, geografa in zbiratelja ljudskega slovstva s Tolminskega, in 140. obletnico 
smrti Josipa Jurčiča, avtorja prvega slovenskega romana, pisatelja in časnikarja. 
Obenem ta razstava že gostuje tudi v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. 
Razstava Skrito – odkrito – ohranjeno – dostopno, ki smo jo pripravili v letu 2020 (torej tretja), je v letu 
2021 gostovala v vseh knjižnicah na območju: 
- v  Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin od 26. januarja do 28. februarja 2021  
https://www.kcktolmin.si/razstava-skrito-odkrito-ohranjano-dostopno/  
- v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija od 18. marca do 12. aprila 2021 
https://www.idr.sik.si/si/novica/403/nova-razstava-skrito-odkrito-ohranjeno-dostopno/   
- v Lavričevi knjižnic Ajdovščina v juniju 2021.  
 
Priprava predloga za vpis pisne kulturne dediščine na slovensko Nacionalno listo UNESCO za 
Spomin sveta  
V Sloveniji je bil na pobudo Slovenske nacionalne komisije za UNESCO  v letu 2020 ustanovljen 

https://www.kcktolmin.si/razstava-skrito-odkrito-ohranjano-dostopno/
https://www.idr.sik.si/si/novica/403/nova-razstava-skrito-odkrito-ohranjeno-dostopno/
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Nacionalni Odbor UNESCO za spomin sveta. Nacionalni Odbor UNESCO je v sodelovanju z arhivi, 
knjižnicami in muzeji v letu 2021 zbiral predloge za vpis pisne kulturne dediščine na nacionalno listo 
UNSECO. Tako smo splošne knjižnice 1. 4. 2021 s strani NUK prejele Vabilo k nominacijam pisne 
kulturne dediščine za slovensko Nacionalno listo UNESCO za Spomin sveta (MoW) (št. dokumenta: 
511-3/2020-11), s katerim so povabili k posredovanju predlogov pisne kulturne dediščine, ki jih 
hranimo slovenske splošne knjižnice. Goriška knjižnica se je na povabilo odzvala s pripravo predloga 
nominacije dela zapuščine pisatelja Franceta Bevka. Udeležili smo se tudi informativnega srečanja za 
predlagatelje nominacij pisne kulturne dediščine za slovensko Nacionalno listo UNESCO za Spomin 
sveta, ki je potekalo 4. junija 2021 prek spletne platforme Zoom. 
 
»Oskar Kogoj – življenje in delo« (vzpostavitev digitalne baze izdelkov in pričevanj oblikovalca 
Oskarja Kogoja) 
 
Goriška knjižnica je od meseca maja 2021 dalje partnerica v projektu Vzpostavitev digitalne baze 
izdelkov in pričevanj oblikovalca Oskarja Kogoja »Oskar Kogoj – življenje in delo«, katerega vodilni 
partner je LAS V objemu sonca, ostali partnerji (poleg Goriške knjižnice) pa Galerija Oskar Kogoj 
Nature Design, Javni zavod za turizem občine Miren - Kostanjevica ter Društvo gluhih in naglušnih 
severne Primorske. 
Umetnik Oskar Kogoj je eden izmed slovenskih najvidnejših (industrijskih) oblikovalcev sodobnega 
časa, širši javnosti danes poznan predvsem kot oblikovalec dekorativnih izdelkov. Umetnikov opus del 
obsega precej širši spekter oblikovanja, skupen oziroma zaključen fond njegovih del za zdaj ne 
obstaja. Glavni namen projekta je vzpostavitev inovativne digitalne baze izdelkov in pričevanj Oskarja 
Kogoja, eden glavnih ciljev pa zbrati čim več podatkov o umetnikovem življenju in delu in s tem 
strokovni in širši javnosti predstaviti njegovo vsestransko udejstvovanje.  
Projekt bo potekal v treh fazah in se zaključil junija 2023. Aktivnosti predvidevajo naslednje rezultate: 
inventarna knjiga (popis izdelkov), pridobljen certifikat umetnikovih izdelkov, kratek dokumentarni 
izobraževalni film (prilagojen ljudem s posebnimi potrebami), knjiga o življenju in delu Oskarja Kogoja, 
potujoča zbirka knjig, popis del oblikovalca Oskarja Kogoja, vodeni ogled galerije s predstavitvijo 
oblikovalca Oskarja Kogoja. 
Naloga Goriške knjižnice v projektu bo vzpostavitev bibliografije in potujoče zbirke: v lasti galerije 
Oskar Kogoj in v zasebni lasti Oskarja Kogoja je gradivo, ki se nanaša na oblikovalca in njegovo delo 
in ga je treba ustrezno pregledati in vnesti v sistem Cobiss (vzpostavitev bibliografije). Izbor gradiva o 
Oskarju Kogoju, ki je v lasti Goriške knjižnice, bo kot »potujoča zbirka« na razpolago in ogled v 
krajevnih knjižnicah in v Potujoči knjižnici v urbanih naseljih (Dobrovo, Branik, Prvačina, Miren, Renče, 
Šempeter) skupaj z bibliografijo. 
 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

 
Goriška knjižnica se je v letu 2021 odzvala na povabilo k nominacijam pisne kulturne dediščine 
za slovensko Nacionalno listo UNESCO za Spomin sveta s pripravo predloga nominacije dela 
zapuščine pisatelja Franceta Bevka.  
Knjižnica je od meseca maja 2021 dalje partnerica v projektu Vzpostavitev digitalne baze 
izdelkov in pričevanj oblikovalca Oskarja Kogoja »Oskar Kogoj – življenje in delo«, katerega 
vodilni partner je LAS V objemu sonca. Glavni namen projekta je vzpostavitev inovativne 
digitalne baze izdelkov in pričevanj Oskarja Kogoja, eden glavnih ciljev pa zbrati čim več 
podatkov o umetnikovem življenju in delu in s tem strokovni in širši javnosti predstaviti njegovo 
vsestransko udejstvovanje. 
Z digitalizacijo 2021 so knjižnice Goriškega območja na portal dLib prispevale 7.654 strani 
digitaliziranega gradiva.   
 

.  
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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 

                 
knjižnica gradiva nima 

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

DA           NE 

                 
knjižnica gradiva nima 

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

 

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz OK na območju OOK (navedite knjižnice) 

1. Knjižnica Bovec (enota Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin) 

2. Knjižnica Kobarid (enota Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin) 

3. Lavričeva knjižnica Ajdovščina 

4. Srednja šola Vena Pilona Ajdovščina – knjižnica  

 

SKUPAJ: 

 

Učinki in doseženi rezultati: 

 

Naloga osrednje območne knjižnice je tudi usmerjanje izločenega gradiva s svojega območja v 

skladu s strokovnimi navodili, ki jih sprejme nacionalna knjižnica, ter hramba za območje 

pomembnega knjižničnega gradiva, ki je bilo izločeno iz splošnih knjižnic na njenem območju. 

Knjižnice Goriškega območja uporabljamo skupni obrazec za zbiranje podatkov o odpisanem 

gradivu. V letu 2021 smo iz splošnih knjižnic Goriškega območja prejeli več seznamov 

odpisanega gradiva s 483 enotami gradiva. Od teh smo izbrali 24 enot, v zbirko smo jih uvrstili 

9.   

 

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: 25. 2. 2022             žig Podpis odgovorne osebe:  
   
 

 

                                                      
3 K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Na tem obrazcu so priloge sestavni del.  
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Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2021 
 

Pripravili: Luana Malec in Polonca Kavčič 
Koper, Nova Gorica: februar, 2021 

 
 

 

 
PRILOGA 1: Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2021 ter Statistično poročilo za 
leto 2021 
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PROGRAMSKI DEL 

 Redno (dnevno/tedensko) delo na portalu:  

 

- spremljanje e-pošte (dobreknjige.si@kp.sik.si; od konca leta 2021 je e-naslov glavnega 

uredništva spremenjen: dobreknjige.si@knjiznica-koper.si) in zagotavljanje takojšnje 

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

komunikacija z zunanjimi uporabniki, založniki ipd.  

- 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;  

- 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, tedenska ažuriranja s COBISS-om;  

- sprotno ažuriranje povezav z novimi knjigami na portalu Biblos; 

- 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 dokumenta Dobreknjige.si – priročnik za vnos 

vsebin na portal;  

- priprava statistik – spremljanje uporabe; 

- posodabljanje seznama vnašalcev in sodelujočih knjižnic. 

 

V knjižnicah zagotavljamo računovodsko podporo upravljanju in delovanju portala.  

 

mailto:dobreknjige.si@kp.sik.si
mailto:dobreknjige.si@knjiznica-koper.si
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 Statistično poročilo izgradnje in uporabe portala Dobreknjige.si za leto 2021 

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 39 202 3.072 347 250 

 

2020 47 211 10 212 3.633 561 295 

 

2021 49 227 16 229 4.194 561 341 

 

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

(prirast in kumulativa). Vir podatkov: statistični modul portala Dobreknjige.si. 
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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 

 

2020 2.161.839 566.612 1415 8.825.545 2.110.640 869 

 

2021 2.762.069 600.230 1808 11.037.152 2.212.607 1083 

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 tudi v letu 2021, podobno 

kot že vsa leta, eksponentno narašča. Že drugo leto zapored beležimo nadpovprečno število 

vnosov, tj. 561.  

 

Podrobnejši statistični prikaz je v Prilogi 1: Dobreknjige.si – Statistično poročilo za leto 2021. 

Statistične podatke v zvezi s portalom posredujemo območnim urednikom, ki podatke pošljejo 

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

območnih nalog v 10 osrednjih območnih knjižnicah. 

 

Facebook profil portala soustvarjamo vsi območni uredniki oziroma zaposleni iz knjižnic vseh 

območij. Razpored objavljanja pripravljamo v uredništvu portala Dobreknjige.si. 
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  Objave 

16. 3. 2021 – Portal Dobreknjige.si za močno bralsko skupnost. 

(https://www.samozalozba.si/portal-dobreknjigesi-za-mocno-bralsko-skupnost/) 

 

 

 Predstavitve 

16. 11. 2021 (Zoom) – predstavitev portala Dobreknjige.si na Delavnici za vnašalce biografij na 

portal Obrazi slovenskih pokrajin«  

8. 9. 2021 – predstavitev portala Dobreknjige.si na strokovnem posvetu Zapeljevanje v branje ali 

Kako branje živi na spletu (Ljubljana, Cankarjev dom) 

23. 3. 2021(Zoom) – predstavitev portala Dobreknjige.si s poudarkom na predstavitvi zavihka 

Bralni klubi v okviru nadaljevalne stopnje Webinarja za moderatorje bralnih klubov.   

 

 Evropska zveza za pismenost FELA – prošnja za včlanitev  

Na nacionalnem medresorskem posvetu Branje kot vrednota? (8. 9. 2020) je potekala tudi 

predstavitev FELE – Federation of European Literacy Associations. FELA združuje evropska 

bralna društva ter druge organizacije, katerih cilj je spodbujanje in skrb za višjo vsesplošno 

pismenost prebivalcev evropskih držav. S svojo dejavnostjo širi dobe prakse ter spodbuja 

sodelovanje in povezovanje med članicami zveze. Od januarja 2019 se lahko FELI pridružijo tudi 

organizacije, ki niso striktno bralna društva. 

Ker v uredništvu portala menimo, da bi članstvo v taki organizaciji lahko pomenilo številne nove 

priložnosti povezovanja in predstavljanja portala Dobreknjige.si, smo tekom leta 2020 pridobili 

vse potrebne informacije v zvezi s članstvom v Evropski zvezi za pismenost, v letu 2021 pa 

pripravili in 30. septembra 2021 oddali prijavo za včlanitev – Aplication letter for associate 

membership of FELA.  

Dne 6. 2. 2022 smo s strani FELE prejeli odgovor – odločitev, da prijava ni bila uspešna oziroma 

da portal Dobreknjige.si ne more postati član FELE, saj portal ni registriran kot pravna oseba. 

Vlogi bomo sedaj oddali tako Knjižnica Koper kot tudi Goriška knjižnica. 

(Utemeljitev: »We regret to inform you that your request cannot be approved, since the 

Dobreknjige.si portal is not registered as a legal entity. In order to be accepted by FELA, the 

institutions involved in the development of the project Dobreknjige.si (as e.g. the Central Library 

Sreček Vilhar Koper, the Association of General Libraries) could sent us a new application for 

FELA membership as they are separate legal entities registered.«) 

 

 Sestanki: 

Seje Nadzornega sveta portala Dobreknjige.si v letu 2021: 

- 17. seja, 24. februar 2021 (Zoom)  

- 18. seja, 10. november 2021 (Zoom) 

Sestanki Uredniškega odbora portala Dobreknjige.si v letu 2021: 

- 11. sestanek, 5. marec 2021 (Zoom) 

- 12. sestanek, 5. maj 2021 (Zoom) 

- 13. sestanek, 17. maj 2021 (Zoom) 

- 14. sestanek, 14. junij 2021 (Zoom) 
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Drugo: 

- sestanki glavnega uredništva: 25. februar (Zoom), 5. oktober (Zoom), 7. december 

(Zoom) 

 

 Sodelovanje s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani  

Tudi v letu 2021 smo v uredništvu portala izvedli program izobraževanja študentov Oddelka za 

bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za 

oblikovanje bralnih priporočil na portalu Dobreknjige.si. Gre za sodelovanje glavnega uredništva 

portala Dobreknjige.si z dr. Alenko Šauperl v okviru rednih študijskih predavanj/seminarjev, in 

sicer s predavanjem in svetovanjem na vajah pri predmetu Vsebinska obdelava. Predavanje je 

potekalo 8. decembra 2021 v predavalnici Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 

knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. S prispevki je sodelovalo 9 študentov. 

 

 Vpis portala Dobreknjige.si v register medijev 

Portal smo v letu 2021 uspešno vpisali v register medijev. 

 

 Sodelovanje z literarnimi kritiki  

Decembra 2021 smo za potrebe objave kritiških vsebin na portalu skupaj z Društvom literarnih 

kritikov konkurirali na Projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2022. 

Odločbe še nismo prejeli. 

 

 Webinar za moderatorje bralnih klubov  

Sodelovanje pri organizaciji, izvedbi in promociji Webinarja za moderatorje bralnih klubov 
(začetna, nadaljevalna in izpopolnjevalna stopnja). Skupaj 6 srečanj (1,5 ure/srečanje). Spletni 
seminar je bil namenjen knjižničarjem in vsem, ki jih zanima negovanje bralne kulture s pomočjo 
klasičnih in spletnih bralnih klubov.  
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 Vzpostavitev sistema za preverjanje bibliografskih zapisov 

Leta 2020 sta nadzorni svet ter uredniški odbor portala potrdila vzpostavitev sistema 
preverjanja bibliografskih zapisov, kot ga je predlagalo glavno uredništvo portala – predlog je 
pripravila Luana Malec.  

V letu 2021 je Uredniški odbor portala Dobreknjige.si na treh delovnih sestankih obravnaval in 
sprejel dokument Preverjanje bibliografskih zapisov na portalu Dobreknjige.si, ki opredeljuje 
postopek in kriterije za preverjanje bibliografskih zapisov ter predstavlja strokovno podlago 
sistemu rednega preverjanja bibliografskih zapisov na portalu Dobreknjige.si, ki ga določajo 
Smernice za delo uredniškega odbora portala Dobreknjige.si. Člani UO so dokument pregledali 
in podali predloge sprememb/dopolnitev/izboljšav. Vsak član je izbral in s pomočjo dokumenta 
poskusno pregledal 10 zapisov različnih vnašalcev. Člani uredniškega odbora so skupno 
pregledali 95 vnosov in na osnovi opravljenih pregledov dopolnili dokument. 

Prvo preverjanje bibliografskih zapisov bo potekalo od 1. maja do 30. junija 2022, drugo pa od 1. 
oktobra do 30. novembra 2022, po predhodni seznanitvi vnašalcev s kriteriji na predstavitvah po 
območjih OOK, ki bodo potekala v marcu in aprilu 2022.  

 

 Priprava kriterijev za vsakoletni izbor najboljšega vnašalca portala Dobreknjige.si 

V glavnem uredništvu portala Dobreknjige.si smo leta 2020 pripravili predlog kriterijev za izbor 
najboljšega vnašalca na portal Dobreknjige.si, ki sta ga potrdila tako nadzorni svet kot uredniški 
odbor portala. Predlog je pripravila Polonca Kavčič. Na podlagi pripravljenega modela bo izbrani 
kandidat prejel nagrado za najboljšega vnašalca na portal Dobreknjige.si. Nagrada, ki jo 
posameznik lahko uveljavlja kot dosežek pri imenovanju v naziv v bibliotekarski stroki in prinese 
30 točk, bo prvič podeljena leta 2022 na slovesnosti ob dnevu splošnih knjižnic. Nagrado bo 
podeljevalo Združenje splošnih knjižnic. 

Predlog za izbor najboljšega vnašalca na portal Dobreknjige.si so v letu 2021 obravnavali tako 
člani UO kot tudi NS portala Dobreknjige.si. 
 

 Bibliografija strokovne in znanstvene literature s področja svetovanja za branje 

Leta 2020 smo pripravili pregled raziskav o tem, kako odrasli iščejo in izbirajo leposlovno gradivo 
v spletnem okolju. Pregledni znanstveni članek je izšel konec lanskega leta v reviji Knjižnica 
(64/3-4) https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8131. Obsežni članek bo v 
prihodnjem šolskem letu pri predmetu Vsebinska obdelava na Oddelku za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL uvrščen med obvezno študijsko literaturo. V letu 
2021 je delo na tem področju zaradi dodatnega dela z založniki in številnih drugih obvez zastalo.  

 

 Sklepanje dogovorov z založniki za objavo citatov in skenogramov leposlovnih del na 

portalu Dobreknjige.si in posledične obveznosti glavnega uredništva   

Z dvainštiridesetimi založbami (med drugimi Avrora, Buča, Mohorjeva družba, Goga, Kud Police 
Dubova, Lud Literatura, Malinc, Miš, Modrijan, Morfen, Obzorja, Primus, Škuc, Umco, Zala) smo 
uspešno sklenili Dogovor o vključitvi vsebin na portal Dobreknjige.si, ki portalu med drugim 
dovoljuje objavo vzorčnih strani promoviranih del. V zameno založbam k vsem delom, ki so 
promovirana na portalu, vnesemo spletne povezave do taistih del v spletnih knjigarnah (gumb 

https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8131
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Kupi), dodamo pa seveda tudi skenograme vzorčnih strani (gumb Prelistaj). Slednje deloma 
pridobimo od založb, del jih po predhodni pridobitvi dovoljenja pridobimo s spletnih trgovin (in 
nato uredimo), del pa skeniramo sami. 

 Priprava vsebinske zasnove novega portala 

Zaradi zastarelosti portala načrtujemo v prihodnjih dveh letih (2022 in 2023) njegovo celovito 
vsebinsko prenovo in migracijo na novo, sodobnejšo, uporabnikom prijaznejšo platformo, ki bo 
grajena na odprtokodni in prostodostopni tehnologiji. V ta namen smo v letu 2021 opredelili 
osnovne tehnične, oblikovne in druge zahteve za izdelavo novega portala: 

 Izdelava portala na odprtokodni in prostodostopni tehnologiji (gpl, mit ali podobno); 

 Vključitev vseh podatkovnih baz, vsebin in funkcionalnosti, ki smo jih uvedli in 
izpopolnjevali na dosedanjem portalu (www.dobreknjige.si), dodani pa mu bodo tudi 
naprednejši moduli, navedeni v nadaljevanju; 

 Sodobnejši videz – estetsko, minimalistično in oblikovno optimizirana vsebina, 
oblikovana po principu »mobile first«; 

 Nadgradnja uporabniških profilov. Novi profili naj vključujejo naslednjo vsebino in 
funkcionalnosti: osnovne podatke uporabnika s fotografijo; možnost oblikovanja 
seznamov želenih, branih in prebranih knjig, objavljenih na portalu; možnost dodajanja 
knjig, ki (še) niso objavljene na portalu, in sicer s črpanjem izbranih metapodatokov iz 
kataloga cobiss preko cobiss id številke; možnost podaje in shranjevanja osebnih ocen in 
morebitnih komentarjev prebranih knjig, ki jih uporabnik lahko tudi deli ali ohranjanja v 
zasebnosti; beleženje informacij o lastnih bralnih dosežkih (dober primer Duolingo 
https://www.duolingo.com/, o članstvu v izbranih virutalnih bralnih klubih portala, ipd.), 
možnost ustanavljanja lastnih bralnih klubov. Profil uporabnika bo po novem na portalu 
ločen od profila knjižničarja, ki vnaša priporočila na portal: slednji bo vseboval osebne 
podatke (pravo ime in priimek, e-naslov, knjižnica) in različne privilegije (administrator, 
urednik, vnašalec, kritik, uporabnik); 

 Večja interaktivnost in personalizirana uporaba portala (uporabniki imajo poleg sedanjih 
možnosti komentiranja in ocenjevanja knjig, udeležbe in komentiranja v bralnih klubih 
ter vodenja osebnih bralnih seznamov, še možnost reševanja kvizov, anket, udeležbe v 
bralnih izivih, sledenja svojim bralnim dosežkom/napredovanju z zbiranjem t.i. 
»achivmentov« (primer https://www.duolingo.com/, sestavljanja tematskih zbirk, 
shranjevanja vsega navedenega v osebnem profilu in (po želji) tudi deljenja, ocenjevanja 
avtorjev po podobnosti, sledenja aktivnostim drugih zanimivih uporabikov,  ipd.);  

 Sistem za ocenjevanje knjig naj poleg skupne ocene omogoča še ocenjevanje po 
izbranih kriterijih ter prikaz skupne ocene, po kriterijih in po višinah ocen (primer: 
https://www.amazon.de/-
/en/8713600890934/dp/B000OZN6L6/ref=sr_1_5?adgrpid=104808952933&gclid=CjwKCAiAvri
MBhAuEiwA8Cs5lYVfXPMHPNRReUGLxYyBOVpy1Lk2eJW0-Hiz7456ptuaHXq-
Ht_cJxoCqOsQAvD_BwE&hvadid=451250591167&hvdev=c&hvlocphy=9062558&hvnetw=g&hvq
mt=b&hvrand=434566491865268461&hvtargid=kwd-
1790293588&hydadcr=8348_1958687&keywords=amao&qid=1636783562&qsid=259-1182515-
3889103&rdc=1&sr=8-
5&sres=B000OZN6L6%2CB07RX5QZ5Y%2CB07RXJ25L1%2CB07Y1Z14G5%2CB07RY6TW83%2CB
07RXJ2984%2CB004TUUKHA%2CB07RZJN42K%2CB018PJK53Y%2CB07GLFYSZC%2CB00IAY5V3Y
%2CB01N5FQBKY%2CB00E92Z442%2CB01KAU0CNY%2CB01N1SWIWE%2CB08C1KN5J2%2CB07

BVQYH37%2CB07ZZVWB4L%2C1695634853%2CB08WJFWG2J&th=1). Loči naj ocene kritikov, 
knjižničarjev/vnašalcev in uporabnikov. 

http://www.dobreknjige.si/
https://www.duolingo.com/
https://www.duolingo.com/
https://www.amazon.de/-/en/8713600890934/dp/B000OZN6L6/ref=sr_1_5?adgrpid=104808952933&gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5lYVfXPMHPNRReUGLxYyBOVpy1Lk2eJW0-Hiz7456ptuaHXq-Ht_cJxoCqOsQAvD_BwE&hvadid=451250591167&hvdev=c&hvlocphy=9062558&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=434566491865268461&hvtargid=kwd-1790293588&hydadcr=8348_1958687&keywords=amao&qid=1636783562&qsid=259-1182515-3889103&rdc=1&sr=8-5&sres=B000OZN6L6%2CB07RX5QZ5Y%2CB07RXJ25L1%2CB07Y1Z14G5%2CB07RY6TW83%2CB07RXJ2984%2CB004TUUKHA%2CB07RZJN42K%2CB018PJK53Y%2CB07GLFYSZC%2CB00IAY5V3Y%2CB01N5FQBKY%2CB00E92Z442%2CB01KAU0CNY%2CB01N1SWIWE%2CB08C1KN5J2%2CB07BVQYH37%2CB07ZZVWB4L%2C1695634853%2CB08WJFWG2J&th=1
https://www.amazon.de/-/en/8713600890934/dp/B000OZN6L6/ref=sr_1_5?adgrpid=104808952933&gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5lYVfXPMHPNRReUGLxYyBOVpy1Lk2eJW0-Hiz7456ptuaHXq-Ht_cJxoCqOsQAvD_BwE&hvadid=451250591167&hvdev=c&hvlocphy=9062558&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=434566491865268461&hvtargid=kwd-1790293588&hydadcr=8348_1958687&keywords=amao&qid=1636783562&qsid=259-1182515-3889103&rdc=1&sr=8-5&sres=B000OZN6L6%2CB07RX5QZ5Y%2CB07RXJ25L1%2CB07Y1Z14G5%2CB07RY6TW83%2CB07RXJ2984%2CB004TUUKHA%2CB07RZJN42K%2CB018PJK53Y%2CB07GLFYSZC%2CB00IAY5V3Y%2CB01N5FQBKY%2CB00E92Z442%2CB01KAU0CNY%2CB01N1SWIWE%2CB08C1KN5J2%2CB07BVQYH37%2CB07ZZVWB4L%2C1695634853%2CB08WJFWG2J&th=1
https://www.amazon.de/-/en/8713600890934/dp/B000OZN6L6/ref=sr_1_5?adgrpid=104808952933&gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5lYVfXPMHPNRReUGLxYyBOVpy1Lk2eJW0-Hiz7456ptuaHXq-Ht_cJxoCqOsQAvD_BwE&hvadid=451250591167&hvdev=c&hvlocphy=9062558&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=434566491865268461&hvtargid=kwd-1790293588&hydadcr=8348_1958687&keywords=amao&qid=1636783562&qsid=259-1182515-3889103&rdc=1&sr=8-5&sres=B000OZN6L6%2CB07RX5QZ5Y%2CB07RXJ25L1%2CB07Y1Z14G5%2CB07RY6TW83%2CB07RXJ2984%2CB004TUUKHA%2CB07RZJN42K%2CB018PJK53Y%2CB07GLFYSZC%2CB00IAY5V3Y%2CB01N5FQBKY%2CB00E92Z442%2CB01KAU0CNY%2CB01N1SWIWE%2CB08C1KN5J2%2CB07BVQYH37%2CB07ZZVWB4L%2C1695634853%2CB08WJFWG2J&th=1
https://www.amazon.de/-/en/8713600890934/dp/B000OZN6L6/ref=sr_1_5?adgrpid=104808952933&gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5lYVfXPMHPNRReUGLxYyBOVpy1Lk2eJW0-Hiz7456ptuaHXq-Ht_cJxoCqOsQAvD_BwE&hvadid=451250591167&hvdev=c&hvlocphy=9062558&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=434566491865268461&hvtargid=kwd-1790293588&hydadcr=8348_1958687&keywords=amao&qid=1636783562&qsid=259-1182515-3889103&rdc=1&sr=8-5&sres=B000OZN6L6%2CB07RX5QZ5Y%2CB07RXJ25L1%2CB07Y1Z14G5%2CB07RY6TW83%2CB07RXJ2984%2CB004TUUKHA%2CB07RZJN42K%2CB018PJK53Y%2CB07GLFYSZC%2CB00IAY5V3Y%2CB01N5FQBKY%2CB00E92Z442%2CB01KAU0CNY%2CB01N1SWIWE%2CB08C1KN5J2%2CB07BVQYH37%2CB07ZZVWB4L%2C1695634853%2CB08WJFWG2J&th=1
https://www.amazon.de/-/en/8713600890934/dp/B000OZN6L6/ref=sr_1_5?adgrpid=104808952933&gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5lYVfXPMHPNRReUGLxYyBOVpy1Lk2eJW0-Hiz7456ptuaHXq-Ht_cJxoCqOsQAvD_BwE&hvadid=451250591167&hvdev=c&hvlocphy=9062558&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=434566491865268461&hvtargid=kwd-1790293588&hydadcr=8348_1958687&keywords=amao&qid=1636783562&qsid=259-1182515-3889103&rdc=1&sr=8-5&sres=B000OZN6L6%2CB07RX5QZ5Y%2CB07RXJ25L1%2CB07Y1Z14G5%2CB07RY6TW83%2CB07RXJ2984%2CB004TUUKHA%2CB07RZJN42K%2CB018PJK53Y%2CB07GLFYSZC%2CB00IAY5V3Y%2CB01N5FQBKY%2CB00E92Z442%2CB01KAU0CNY%2CB01N1SWIWE%2CB08C1KN5J2%2CB07BVQYH37%2CB07ZZVWB4L%2C1695634853%2CB08WJFWG2J&th=1
https://www.amazon.de/-/en/8713600890934/dp/B000OZN6L6/ref=sr_1_5?adgrpid=104808952933&gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5lYVfXPMHPNRReUGLxYyBOVpy1Lk2eJW0-Hiz7456ptuaHXq-Ht_cJxoCqOsQAvD_BwE&hvadid=451250591167&hvdev=c&hvlocphy=9062558&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=434566491865268461&hvtargid=kwd-1790293588&hydadcr=8348_1958687&keywords=amao&qid=1636783562&qsid=259-1182515-3889103&rdc=1&sr=8-5&sres=B000OZN6L6%2CB07RX5QZ5Y%2CB07RXJ25L1%2CB07Y1Z14G5%2CB07RY6TW83%2CB07RXJ2984%2CB004TUUKHA%2CB07RZJN42K%2CB018PJK53Y%2CB07GLFYSZC%2CB00IAY5V3Y%2CB01N5FQBKY%2CB00E92Z442%2CB01KAU0CNY%2CB01N1SWIWE%2CB08C1KN5J2%2CB07BVQYH37%2CB07ZZVWB4L%2C1695634853%2CB08WJFWG2J&th=1
https://www.amazon.de/-/en/8713600890934/dp/B000OZN6L6/ref=sr_1_5?adgrpid=104808952933&gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5lYVfXPMHPNRReUGLxYyBOVpy1Lk2eJW0-Hiz7456ptuaHXq-Ht_cJxoCqOsQAvD_BwE&hvadid=451250591167&hvdev=c&hvlocphy=9062558&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=434566491865268461&hvtargid=kwd-1790293588&hydadcr=8348_1958687&keywords=amao&qid=1636783562&qsid=259-1182515-3889103&rdc=1&sr=8-5&sres=B000OZN6L6%2CB07RX5QZ5Y%2CB07RXJ25L1%2CB07Y1Z14G5%2CB07RY6TW83%2CB07RXJ2984%2CB004TUUKHA%2CB07RZJN42K%2CB018PJK53Y%2CB07GLFYSZC%2CB00IAY5V3Y%2CB01N5FQBKY%2CB00E92Z442%2CB01KAU0CNY%2CB01N1SWIWE%2CB08C1KN5J2%2CB07BVQYH37%2CB07ZZVWB4L%2C1695634853%2CB08WJFWG2J&th=1
https://www.amazon.de/-/en/8713600890934/dp/B000OZN6L6/ref=sr_1_5?adgrpid=104808952933&gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5lYVfXPMHPNRReUGLxYyBOVpy1Lk2eJW0-Hiz7456ptuaHXq-Ht_cJxoCqOsQAvD_BwE&hvadid=451250591167&hvdev=c&hvlocphy=9062558&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=434566491865268461&hvtargid=kwd-1790293588&hydadcr=8348_1958687&keywords=amao&qid=1636783562&qsid=259-1182515-3889103&rdc=1&sr=8-5&sres=B000OZN6L6%2CB07RX5QZ5Y%2CB07RXJ25L1%2CB07Y1Z14G5%2CB07RY6TW83%2CB07RXJ2984%2CB004TUUKHA%2CB07RZJN42K%2CB018PJK53Y%2CB07GLFYSZC%2CB00IAY5V3Y%2CB01N5FQBKY%2CB00E92Z442%2CB01KAU0CNY%2CB01N1SWIWE%2CB08C1KN5J2%2CB07BVQYH37%2CB07ZZVWB4L%2C1695634853%2CB08WJFWG2J&th=1
https://www.amazon.de/-/en/8713600890934/dp/B000OZN6L6/ref=sr_1_5?adgrpid=104808952933&gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5lYVfXPMHPNRReUGLxYyBOVpy1Lk2eJW0-Hiz7456ptuaHXq-Ht_cJxoCqOsQAvD_BwE&hvadid=451250591167&hvdev=c&hvlocphy=9062558&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=434566491865268461&hvtargid=kwd-1790293588&hydadcr=8348_1958687&keywords=amao&qid=1636783562&qsid=259-1182515-3889103&rdc=1&sr=8-5&sres=B000OZN6L6%2CB07RX5QZ5Y%2CB07RXJ25L1%2CB07Y1Z14G5%2CB07RY6TW83%2CB07RXJ2984%2CB004TUUKHA%2CB07RZJN42K%2CB018PJK53Y%2CB07GLFYSZC%2CB00IAY5V3Y%2CB01N5FQBKY%2CB00E92Z442%2CB01KAU0CNY%2CB01N1SWIWE%2CB08C1KN5J2%2CB07BVQYH37%2CB07ZZVWB4L%2C1695634853%2CB08WJFWG2J&th=1
https://www.amazon.de/-/en/8713600890934/dp/B000OZN6L6/ref=sr_1_5?adgrpid=104808952933&gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5lYVfXPMHPNRReUGLxYyBOVpy1Lk2eJW0-Hiz7456ptuaHXq-Ht_cJxoCqOsQAvD_BwE&hvadid=451250591167&hvdev=c&hvlocphy=9062558&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=434566491865268461&hvtargid=kwd-1790293588&hydadcr=8348_1958687&keywords=amao&qid=1636783562&qsid=259-1182515-3889103&rdc=1&sr=8-5&sres=B000OZN6L6%2CB07RX5QZ5Y%2CB07RXJ25L1%2CB07Y1Z14G5%2CB07RY6TW83%2CB07RXJ2984%2CB004TUUKHA%2CB07RZJN42K%2CB018PJK53Y%2CB07GLFYSZC%2CB00IAY5V3Y%2CB01N5FQBKY%2CB00E92Z442%2CB01KAU0CNY%2CB01N1SWIWE%2CB08C1KN5J2%2CB07BVQYH37%2CB07ZZVWB4L%2C1695634853%2CB08WJFWG2J&th=1
https://www.amazon.de/-/en/8713600890934/dp/B000OZN6L6/ref=sr_1_5?adgrpid=104808952933&gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5lYVfXPMHPNRReUGLxYyBOVpy1Lk2eJW0-Hiz7456ptuaHXq-Ht_cJxoCqOsQAvD_BwE&hvadid=451250591167&hvdev=c&hvlocphy=9062558&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=434566491865268461&hvtargid=kwd-1790293588&hydadcr=8348_1958687&keywords=amao&qid=1636783562&qsid=259-1182515-3889103&rdc=1&sr=8-5&sres=B000OZN6L6%2CB07RX5QZ5Y%2CB07RXJ25L1%2CB07Y1Z14G5%2CB07RY6TW83%2CB07RXJ2984%2CB004TUUKHA%2CB07RZJN42K%2CB018PJK53Y%2CB07GLFYSZC%2CB00IAY5V3Y%2CB01N5FQBKY%2CB00E92Z442%2CB01KAU0CNY%2CB01N1SWIWE%2CB08C1KN5J2%2CB07BVQYH37%2CB07ZZVWB4L%2C1695634853%2CB08WJFWG2J&th=1
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 Poleg omogočanja zbiranja statističnih podatkov obiska in uporabniških akcij na portalu 
v najbolj pogostih spletnih analitičnih orodjih (Googlov Tag Manager, Google Analytics 
ipd.), bo treba izdelati še statistični modul za spremljanje: 

  vnosov zapisov knjig po vnašalcih in knjižnicah, 
 ogledov knj. zapisov po vnašalcih in knjižnicah, 
 ogledov strani po knjižnicah, 
 iskanja po različnih iskalnih kriterijih. 

 
 Hitrejše delovanje portala (nekatere zdajšnje strani se - zlasti v administraciji portala 

(npr. modul za statistiko) - prepočasi opirajo/odzivajo;  

 Prilagoditev portala uporabnikom s posebnimi potrebami v skladu z zakonskimi 
zahtevami;  

 Izboljšanje sedanjih sistemov za iskanje, filtriranje in navigacijo: dodelati in povezati 
drsni iskalnik po bralnih doživetjih (Iščem knjigo) s preostalimi iskalniki in filtri; 
integrirati navigacijsko funkcijo »drobtinic« ipd.; 

 Izboljšanje/dodelava zdajšnjih virtualnih bralnih klubov – bralne klube tesneje povezati z 
uporabniškimi profili, izboljšati povezave z metapodatki o knjigah, z modulom za 
komentiranje, izboljšati uporabniško prijaznost klubov, intuitivnost uporabe;  

 Izboljšanje prikaza digitalnih publikacij (listanje PDF datotek) v metapodatkovni shemi za 
opis knjig; 

 Izgradnja tezavra iz obstoječega geslovnika na portalu z možnostjo dodajanja in urejanja 
gesel;  

 Izdelava dodatne, nove baze avtorjev (metapodatkovna shema s polji za fotografijo, 
navedbo osnovnih podatkov, biografije in bibliografije avtorja), ki jih bo možno iskati 
tudi po podobnosti (primer https://www.literature-map.com/. Bazo metapodatkov o 
podobnostih, ki bo tesno povezana z bazo o avtorjih, bodo gradili tudi uporabniki, 
primer: https://www.gnooks.com/). Baza avtorjev naj bo tesno povezana tudi z obstoječo 
bazo knj. gradiva na portalu, za potrebe uvoza/izvoza izbora metapodatkov pa tudi z 
biografskim portalom Obrazi slovenskih pokrajin (za uvod biografij) in katalogom 
Cobiss+ (za uvoz bibliografij);  

 Portal naj omogoča povezave tudi s portalom knjiznice.si, zlasti s podstranjo Bralna 
kultura in pismenost (izmenjava metapodatkov); 

 Izdelava lastnega sistema za komentiranje/komuniciranje v preprostejši različici 
Goodreads-a (na sedanji platformi uporabljamo brezplačni sistem Disqus, ki ne 
omogoča globlje integracije oz. povezav z ostalimi moduli na portalu); 

 Dodati modul za naročanje uporabnikov na objave knjižnih priporočil po izbranih 
kriterijih, na komentarje v izbranih bralnih klubih ipd.; 

 Delna preureditev informacijske arhitekture portala, vključno z metapodatkovno shemo 
za opis knj. gradiva; 

 Portal naj administratorjem omogoča več samostojnosti pri spreminjanju, 
nadgrajevanju in dodajanju novih funkcionalnosti; 

 Vse več uporabnikov (v zadnjem letu že 52,9 %) dostopa do portala Dobreknjige.si 
preko mobilnih naprav, zato je potrebno ob namizni verziji razviti tudi aplikaciji za ios in 
android, ki se bosta samodejno prilagajali nadaljnjemu razvoju spletne verzije. Aplikaciji 

https://www.literature-map.com/
https://www.gnooks.com/
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naj uporabniku med brskanjem po knjigah (v knjižnici ali knjigarni) s preprostim 
skeniranjem ISBN črtne kode ogledane knjige omogočita neposreden dostop do njenega 
zapisa na portalu dobreknjige.si.  

 
Pripravili smo časovni načrt prenove v prihodnjih dveh letih. Za potrebe finančnega načrtovanja 
smo pripravili tudi povabilo in prejeli tri informativne ponudbe za njegovo izdelavo.  
 

 Razširitev portala z neleposlovnimi publikacijami ter zaostritev pogojev za uvrstitev knjig 

na portal Dobreknjige.si 

V letu 2021 je bila izvedena razširitev portala z neleposlovnimi publikacijami. Nadgradnjo bomo 
ustrezno predstavili vnašalcem v okviru predstavitev po območjih OOK v marcu in aprilu 2022. 

Prav tako smo v dokument Dobreknjige.si – priročnik za vnos vsebin na portal (verzija 5) vključili 
navodilo, s katerim uveljavljamo dodatne pogoje za uvrstitev knjig na portal Dobreknjige.si. 
Dodatni kriteriji bodo ustrezno predstavljeni na srečanjih z vnašalci po območjih OOK v letu 
2022.  

»Kriteriji za izbor gradiva na portal: 

- izpolnjevanje osnovnih založniških standardov: publikacija mora imeti podatke o uredniku, 

lektorju1, oblikovalcu in prevajalcu (odvisno od izvora), ilustratorju (glede na specifiko); stvarna 

literatura mora ob tem imeti še podatke o strokovnjaku, ki je opravil strokovni pregled; 

- kakovost; 

- slovenski jezik; 

- literarne, polliterarne ter druge vrste in zvrsti, med slednjimi zlasti s področja humanistike, ki 

pomagajo razvijati refleksijo in samorefleksijo, s tem pa tudi osebno zavest in občutek družbene 

odgovornosti; 

- namembnost za odrasle in mladostnike.” (str. 2)    
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FINANČNI DEL 

Sredstva za upravljanje in gostovanje portala v celotnem znesku načrtujeta Knjižnica Koper in 

Goriška knjižnica v približno enakem razmerju 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 2021: 

PRIHODKI 
Knjižnica  

Koper   Goriška knjižnica     SKUPAJ   

Ministrstvo za kulturo 18.084,00 18.050,00 36.134,00 

Lastna sredstva OOK* 9.133,08 4.953,56 14.086,64 

Skupaj prihodki 27.217,08 23.003,56 50.220,64 

    
ODHODKI Knjižnica Koper   Goriška knjižnica    SKUPAJ   

Plače in drugi izdatki zaposlenim 23.597,00 19.389,82 42.986,82 

Besana 97,20 97,20 194,40 

Izobraževanja, sestanki, svet. obiski 0,00 0,00 0,00 

Gostovanje in vzdrževanje portala 3.522,88 3.516,54 7.039,42 

Skupaj odhodki 27.217,08 23.003,56 50.220,64 

 

Lastna sredstva OOK*  Knjižnica Koper   Goriška knjižnica   Skupaj  

Plače 8.597,00   4.389,82    12.986,82 

Gostovanje, vzdrževanje portala  472,88 466,54   939,42 

Besana 97,20 97,20 194,40 

Skupaj 9.167,08  4.953,56 14.120,64 

 

Pripravili: Luana Malec in Polonca Kavčič 

 

Priloge:  

Priloga 1 (ločeno): Dobreknjige.si – Statistično poročilo za leto 2021 (pdf) 

Priloga 2: Preverjanje bibliografskih zapisov na portalu Dobreknjige.si 

Priloga 3: Izbor najboljšega vnašalca na portal Dobreknjige.si 
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PRILOGA 2 – Preverjanje bibliografskih zapisov na portalu Dobreknjige.si - Sprejel UO portala 
Dobreknjige.si 14. junija 2021 
 
Dokument opredeljuje postopek in kriterije za preverjanje bibliografskih zapisov ter predstavlja 

strokovno podlago sistemu rednega preverjanja bibliografskih zapisov na portalu 

Dobreknjige.si, ki ga določajo Smernice za delo uredniškega odbora portala Dobreknjige.si. 
 
1.  Postopek preverjanja bibliografskih zapisov 
 
 
Za kakovost zapisov, ki jih vnašalci prispevajo na portal Dobreknjige.si, so odgovorne tako 

sodelujoče knjižnice kot tudi uredniški odbor portala. Knjižnice in vnašalci, ki sodelujejo v 

sistemu portala Dobreknjige.si, se morajo zavedati, da s svojim delom pomembno vplivajo na 

kakovost in ugled portala Dobreknjige.si kot tudi širšega sistema slovenskih splošnih knjižnic. 
 
Kakovost zapisov redno spremljajo člani uredniškega odbora portala Dobreknjige.si (v 

nadaljevanju uredniki). Vsak urednik ob tem dvakrat letno opravi preverjanje najmanj dveh 

naključno izbranih bibliografskih zapisov oz. skupaj najmanj 40 bibliografskih zapisov letno. 
 
Uredniki pri pregledovanju zapisov upoštevajo katalogizacijska pravila, navedena v veljavnem 

Priročniku za vnos vsebin na portal Dobreknjige.si. Pri ocenjevanju zapisov uporabljajo sistem 

točkovanja, na osnovi katerega ovrednotijo napake v zapisu. Ocenjevanje poteka ob hkratnem 

pregledovanju knjige, na katero se zapis nanaša. Uredniki upoštevajo (ocenijo) ponavljajoče se 

napake v posameznem zapisu samo enkrat. K oceni zapisa lahko dodajo tudi opozorila in 

priporočila za vnos podatkov, ki jih po Pravilniku ni treba navajati oziroma niso obvezni, so pa 

koristni za uporabnike portala. Opozorila in priporočila se ne točkujejo. 

 
Opis napak in ovrednotenje napak s točkami sta podrobneje prikazana v tabeli Kriteriji za 

preverjanje bibliografskih zapisov. 
 
Uredniki pri ocenjevanju bibliografskih zapisov uporabljajo naslednje ocene: 
 

 zapis ustrezne kakovosti, 

 zapis z manjšo napako, 

 zapis z večjo napako. 
 
Ocena posameznega zapisa je odvisna od seštevka točk, ki jih prinašajo posamezne napake: 
 

 zapisi ustrezne kakovosti so zapisi brez napak in z nič (0) točkami; ocene takih 

zapisov lahko vsebujejo priporočila urednika, ki pa se ne točkujejo; 

 zapis, ocenjen z manjšo napako, vsebuje manjše napake, katerih seštevek ne sme 

preseči 5 točk. Pri tem zapis ne sme vsebovati velikih napak, ovrednotenih s 3 točkami; 

 zapis, ocenjen z večjo napako, vsebuje vsaj eno veliko napako (3 točke) ali pa seštevek 

manjših napak s skupaj 6 točk ali več. 
 

 
Kriterije za ocenjevanje zapisov lahko uredniški odbor po potrebi dopolnjuje in jim 

dodaja nove. O oceni zapisa je vnašalec obveščen osebno, v primeru večjih napak v zapisu pa je 
lahko obveščena tudi odgovorna oseba knjižnice, v kateri je vnašalec zaposlen. 
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Kriteriji Opombe - za UO, navodila 

 NAPAKE ZA 3 TOČKE  

N31 Knjiga nima podatka o LEKTORJU 

(leposlovje), oz. lektorju in 

strokovnjaku, ki je opravil strokovni 

pregled (stroka) ALI ni kakovostna ALI 

ni v slovenskem jeziku ALI ni 

namenjena odraslim in 

mladostnikom. 
 

Op.: Izjemoma je dopustna tudi 

objava kakovostne nelektorirane 

knjige, v kolikor je ta jezikovno 

brezhibna. 

Po navodilih priročnika za vnašanje vsebin na portal mora knjiga, 
ki jo vnašalec 

vnese na portal, med drugim izpolnjevati tudi osnovne založniške 

standarde: publikacija mora imeti podatke o uredniku, lektorju, 

oblikovalcu in prevajalcu (odvisno od izvora), ilustratorju (glede 

na specifiko), stvarna literatura mora ob tem obvezno imeti še 

podatke o strokovnjaku, ki je opravil strokovni pregled. 
 

Izjemoma je dopustna tudi objava kakovostne nelektorirane 
knjige, v kolikor 

vnašalec zanjo jamči, da je jezikovno brezhibna. 
 

Z naslednjo nadgradnjo portala bo v masko za vnos zapisa 

dodano polje za jezikovni pregled (leposlovje), oz. za jezikovni 

in strokovni pregled (stroka): 
 

Jezikovni pregled: 

knjiga je jezikovno pregledana (privzeta vrednost) 

knjiga ni jezikovno pregledana (uporabi vnašalec v izjemnih 

primerih, ko vnaša kvalitetno, a jezikovno nepregledano knjigo, 

za katero jamči, da je jezikovno brezhibna. 

 

Strokovni pregled: 

  knjiga je strokovno pregledana (vnos strokovno 

nepregledanih knjig ni dopusten) 

N32 Zapis je duplikat (podvojen).  

 
N33 

Zatipkan podatek ali druga napaka v 

naslovu 

Uredništvo v navodila in masko za vnos navede napogostejše 
napake v naslovu. 

N34 Napaka pri vnosu avtorjeve primarne 

oz. sekundarne odgovornosti. 

 

N35 Anotacija ni avtorsko delo vnašalca.  
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N36 Anotacija je slogovno, slovnično ali 

vsebinsko neustrezna: iz anotacije ni 

razvidno, o čem knjiga govori in kaj 

lahko bralcu doprinese. 

Uredništvo spremeni/dopolni navodila za pripravo 
anotacije: 
 

 Iz anotacije naj bo jasno razvidno, o čem knjiga govori in 
zakaj smo se odločili, da sodi na portal Dobreknjige.si, kaj 
lahko bralcu doprinese (ne obnavljajmo zgodbe). 

 Besedilo naj bo avtorsko delo vnašalca. 

 Obsega naj najmanj 800 znakov s presledki (pribl. 9 vrstic) 
in največ 3.000 znakov s presledki. 

 Anotacija naj ne bo negativno nastrojena. 
 

Preostale kategorije, ki jih velja upoštevati pri pripravi 
predstavitve leposlovnega dela (anotacije): 
 

 opis avtorja (zgodovina objavljanja njegovih del, 
narodnost avtorja); zapišemo lahko tudi ilustratorje in druge 
sodelavce, če je njihov delež pri nastanku velik; če gre za 
prevod, lahko navedemo izvirni naslov; 

 okoliščine nastanka, druge posebnosti dela oziroma 
zanimivosti (npr. “Kritiki so jo označili za kulturni fenomen, 
skrit v zabavno in prijetno branje ...”, “Svetovna uspešnica, ki 
je do zdaj izšla že v 23 državah sveta ...”) 

 opis literarne osebe ali oseb; 

 kraj in čas dogajanja; 

 doživetje bralca pri branju; 

 struktura dela (omemba začetka romana ali njegovega 
obsega); 

 opišemo lahko zbirko ali cikel, kamor sodi (Npr. Angeli in 
demoni so predhodnica Da Vincijeve šifre, trilogija Gospodar 
prstanov); 

 omenimo, kako je knjigo sprejela javnost; 

 izdaje in prevodi (če je delo doživelo več izdaj in 

prevodov v Sloveniji); 

 priredbe (npr. filmske); 

 položaj romana v literarni zgodovini 
(literarnozgodovinski elementi, ki so vplivali na nastanek  
dela); 

 podatek o pomembnosti dela. 

N37 Anotacija je prekratka: obsega manj 

kot 800 znakov s presledki (=cca. 9 

vrstic). 

 

N38 Anotacija je negativno nastrojena.  

 NAPAKE ZA 2 TOČKI  

 
N21 

Pomanjkljivo ali neustrezno 

opredeljen žanr 
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N22 Zatipkan podatek ali druga napaka v 

poljih, ki so elementi za dostop: 

Zbirka, Žanr, Narodnost, Založba, 

Leto izida, Nagrada, Ključne besede 

 

 

 (ne velja za polji naslov in avtor - glej 

N33, N34) 

 

N23 Anotacija je predolga: obsega več kot 

3.000 znakov s presledki 

 

N24 Nova (nekontrolirana) ključna 

beseda ni vnesena v skladu z navodili 

za predmetno označevanje 

 
Uredništvo pripravi še kratka navodila za predmetno označevanje, ki 

bodo priloga priročnika za vnos na portal Dobreknjige.si. 

N25 V polje Ključne besede je vnesen 

žanr, za katerega je predvideno 

posebno polje. 

 

 NAPAKA ZA 1 TOČKO  

N11 Napaka ali zatipkan podatek v poljih, 

ki niso elementi za dostop (»Št. strani«, 

"Udarni naslov", "Anotacija", "Kraj 

izida", "Glej tudi") 

 

N12 Manjka povezava do e-knjige na 

Biblosu ali zvočne knjige na 

Audibooku. 

 

N13 Manjka podatek o prejeti nagradi.  

 
N14 

Manjka oznaka "Očem prijazna 

knjiga". 

 

N15 Odlomek je daljši od anotacije.  

 

 
 
 
N16 

V polju "Odlomek" ni navedena ali je 

napačno navedena stran. 

 

 
N17 

Besedilo odlomka je navedeno med 

narekovaje. 
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N18 Slika naslovnice ni ostra, 

dvodimenzionalna, pravokotne 

oblike, brez belega ozadja, ostri 

robovi naslovnice niso hkrati robovi 

slike. 

 

N19 Manjka udarni naslov.  

N20 Manjka odlomek iz knjige.  

N21 Napačna ocena obsega publikacije.  

 
 

N22 Manjka(jo) relevantne povezave v 

polju "Glej tudi". 

 

 PRIPOROČILA  

P03 Manjka priporočena kategorija v sicer 

ustrezni anotaciji (npr. omemba 

priredbe). 
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PRILOGA 3 – Izbor najboljšega vnašalca na portal Dobreknjige.si 
 
 
Izbor najboljšega vnašalca na portal Dobreknjige.si 
 
 

1. Nagrada za najboljšega vnašalca na portal Dobreknjige.si 
 
Komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti je na 1. seji, dne 2. oktobra 2019, sprejela NAVODILA 

ZA ODDAJO VLOGE IN OCENJEVANJE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI V KNJIŽNIČNI DEJAVNOSTI 

(https://www.nuk.uni- 

lj.si/sites/default/files/dokumenti/2019/Strokovni%20nazivi_navodila_dopolnitev%20Ka mra_2.pdf), ki 

med drugim določajo, da lahko kandidat na podlagi objavljenih anotacij na portalu Dobreknjige.si 

prejme nagrado za najboljšega vnašalca na 

portal Dobreknjige.si. 
 
Nagrado bo podeljevalo Združenje splošnih knjižnic, in sicer na dan slovenskih splošnih 

knjižnic. Kandidat bo lahko prejeto nagrado uveljavljal kot dosežek v razdelku X/4. Nagrada se 

točkuje s 30 točkami. 
 
Obrazložitev – citirano iz Navodil: 
 
X OSEBNA PRIZNANJA IN NAGRADE / razdelek 4 (str. 15) 
 
Kandidat navede naziv in datum prejema priznanja ali nagrade. Kadar sta prejemnika istega priznanja 

ali nagrade dva ali več, pripada vsakemu prejemniku celotno število točk za nagrado. Kadar je nagrada 

podeljena knjižnici, je posameznik ne more uveljavljati. 
 
4 / Prejeto drugo javno državno ali občinsko priznanje za delo na področju knjižnične dejavnosti 

Navodilo: Upoštevajo se tudi priznanja in nagrade strokovnih združenj, zvez, institucij s področja 

knjižnične dejavnosti (npr. IBBY, Trubarjevo priznanje, Goropevškova listina). Ne upoštevajo se interna 

priznanja, ki jih je kandidat prejel od organizacije, v kateri je zaposlen. Točkovanje: št. priznanj x 30 

 
 

2. Izbor najboljšega vnašalca na portal Dobreknjige.si 
 
Priznanje je namenjeno dvigu kvalitete svetovanja za branje v knjižnicah in portala Dobreknjige.si, pa 

tudi osebnemu priznanju posameznim obličnim knjižničarjem. 

Postopek izbire najboljšega vnašalca na portal Dobreknjige.si: 

 

PRVI IZBOR 

REZULTAT: seznam vnašalcev, ki so v preteklem koledarskem letu na portal vnesli vsaj 5 vnosov 

SODELUJOČI: glavna urednica in namestnica glavne urednice 

Glavna urednica in njena namestnica pripravita: 

1. Seznam vseh vnašalcev po knjižničnih območjih, ki so v preteklem letu na portal Dobreknjige.si 

vnesli najmanj 5 vnosov. Za vsakega vnašalca s seznama navedeta še število vseh vnosov v 

preteklem koledarskem letu. 

 

Opomba: 

(1) Vnašalci na seznamu so kandidati za »najboljšega vnašalca območja OOK«. 

(2) Upoštevamo samo knjižničarje vnašalce. 

 

https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2019/Strokovni%20nazivi_navodila_dopolnitev%20Kamra_2.pdf
https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2019/Strokovni%20nazivi_navodila_dopolnitev%20Kamra_2.pdf
https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2019/Strokovni%20nazivi_navodila_dopolnitev%20Kamra_2.pdf
https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2019/Strokovni%20nazivi_navodila_dopolnitev%20Kamra_2.pdf
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DRUGI IZBOR 
REZULTAT: seznam vnosov, ki glede na kriterije za ocenjevanje bibliografskih zapisov nimajo večjih napak 
(za 3 točke). 
SODELUJOČI: člani uredniškega odbora portala Dobreknjige.si – območni uredniki (10) 
 
Območni uredniki pregledajo vnose kandidatov s pripravljenega seznama ter jih ocenijo na podlagi 
kriterijev za ocenjevanje bibliografskih zapisov, določenih v dokumentu Preverjanje bibliografskih 
zapisov na portalu Dobreknjige.si. 
- Območni uredniki pregledajo zadnjih 5 vnosov vnašalca. 
- Iz seznama izločijo vnašalce, ki so objavili zapis z večjo napako (za 3 točke). 
 
Opomba: 
(1) Območni uredniki si delo v zvezi s pregledovanjem vnosov med seboj razdelijo po načelu: število 
vnosov/10. 

 
TRETJI IZBOR 
REZULTAT: seznam kandidatov, ki se bodo potegovali za naslov najboljšega vnašalca na portal 
Dobreknjige.si za preteklo leto 
SODELUJOČI: člani uredniškega odbora portala Dobreknjige.si – območni uredniki (10) 
 
- Območni uredniki pregledajo 5 vnosov kandidatov s seznama. Napake v zapisih ovrednotijo s točkami 
(napake za 2 točki, napake za 1 točko), pripišejo tudi opozorila in priporočila, ki pa se ne točkujejo. 
- Dvojno preverjanje vnosov: vsak območni urednik svoje ugotovitve predstavi ostalim območnim 
urednikom oziroma izvedejo zamenjavo. 
 
- OU na podlagi seštevka točk kandidate razvrstijo po številu točk padajoče. V ožji izbor za prejemnika 
nagrade za najboljšega vnašalca na portal Dobreknjige.si se uvrsti prvih 5 kandidatov z najnižjim številom 
točk, torej z najmanj napakami. 
 
Opomba: 
(1) Območni uredniki si delo v zvezi s pregledovanjem vnosov med seboj razdelijo po načelu: število 
vnosov/10. 
 
 
ČETRTI/KONČNI IZBOR 
REZULTAT: najboljši vnašalec na portal Dobreknjige.si za preteklo leto 
SODELUJOČI: ožja komisija 
 
Ožja komisija pa odloča o končnem zmagovalcu, prejemniku nagrade za najboljšega vnašalca na portal 
Dobreknjige.si. 
 
Pomembno je, da pravočasno sporočimo vsem vnašalcem, da bo potekal izbor za naj vnašalca (tako 
imajo vsi enake možnosti – da v enem letu vnesejo 5 vnosov). 
 
Člani Uredniškega odbora portala Dobreknjige.si morajo na svojih območjih 
»promovirati« najboljše vnašalce – omenijo na srečanjih vnašalcev, informacijo posredujejo 
koordinatorju območnih nalog, direktorjem osrednjih knjižnic območja ipd. 

 

 

 

 

 
 
 



39 
 

 

 

 



40 
 

 

 

 



41 
 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 
 

 


