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1. UVOD
A
Dejavnost Goriške knjižnice Franceta Bevka
Goriška knjižnica je splošna osrednja obmo na knjižnica, ki izvaja knjižni no
dejavnost za prebivalstvo svojega okolja, zagotavlja pa tudi storitve za skupine
prebivalcev s posebnimi potrebami. S svojo dejavnostjo pokriva službo za
izposojo in nudenje informacij, obdelavo, službo za razvoj, mati no dejavnost in
informiranje ter upravno in tehni no podporo. Skrbi za strokovnost na svojem
obmo ju: za strokovno nabavo, pripravo in ponudbo gradiva za uporabnika.
Zagotavlja dostop do vsega obdelanega gradiva in do vseh nam dostopnih
elektronskih informacij.
Knjižnico financira mati na ob ina Nova Gorica, skupne stroške, med te spada
tudi bibliobus, si procentualno glede na število prebivalstva delijo ob ine Brda,
Kanal, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Ren e-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

Infrastruktura, s katero razpolagamo oziroma jo uporabljamo
Knjižnica ima v upravljanju premi no in nepremi no premoženje: mati no hišo
Knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica na Trgu Edvarda Kardelja 4 v Novi Gorici
in sedem podružnic; prav tako upravlja bibliobus, ki je last vseh ob in
ustanoviteljic. Knjižnica uporablja ra unalniško komunikacijsko infrastrukturo z
dostopom do interneta. Od leta 2006 poteka povezava z osrednjo slovensko
komunikacijsko hrbtenico Arnes prek opti nih vlaken.

Glavne usmeritve in cilji dela
Ustanova na tako zahtevnem obmo ju se mora z dejavnostjo in delom ustrezno
odzivati na zahteve okolja. To je bližina meje, pa tudi razvijajo a se univerza,
študentska populacija. Naloga knjižnice je ustrezno povezati vse svoje enote,
oblikovati sistem, ki omogo a preto nost informacij v vseh smereh in za vse
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uporabnike iz kulture, politike in gospodarstva, skratka enoten sistem Goriške
knjižnice. Naš cilj je kar najbolj u inkovit knjižni ni in informacijski sistem, ki bo
omogo al dostop do primarnih in sekundarnih informacij, torej ne le informacij o
gradivu, ampak do gradiva samega, do tistega, ki je na policah, in tistega, ki ga je
mo ponuditi prek spleta, to pa je že virtualna knjižnica: knjižnica, ki omogo a
neposreden stik s knjigo, glasbo in filmom, sliko, arhivskim dokumentom,
muzejskim eksponatom …
Goriška knjižnica Franceta Bevka je splošna knjižnica in prav je, da obdrži
identiteto splošne knjižnice. Kakor je tudi prav, da si vsaka fakulteta osnuje svojo,
specialno knjižnico. Iz nedrij teh, iz nove univerze torej, naj se izvije prihodnja
univerzitetna knjižnica.

B
Realizacija na rtovanega v letu 2008
1. Skupni stroški
Skupne stroške za Goriško knjižnico si delijo ob ine po klju u, procentualno
glede na število prebivalcev.
Do leta 2007

Leto 2008

MONG

31.540 prebivalcev

53,79 %

31.067 prebivalcev 53,28 %

Šempeter-Vrtojba

6.452 prebivalcev

11,00 %

6.452 prebivalcev

11,07 %

Kanal

5.986 prebivalcev

10,21 %

6.106 prebivalcev

10,47 %

Brda

5.765 prebivalcev

9,84 %

5.767 prebivalcev

9,89 %

Miren-Kostanjevica 4.790 prebivalcev

8,17 %

4.817 prebivalcev

8,26 %

Ren e-Vogrsko

4.100 prebivalcev

6,99 %

4.102 prebivalcev

7,03 %.

Skupaj

58.633 prebivalcev 100,00 %

58.311 prebivalcev 100,00 %

2. Kadri
Kadri

Nobeden od na rtovanih kadrov ni bil odobren, tako v tem letu tudi

nismo zaposlili nobenega novega delavca.
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3. Dejavnost, investicije in investicijsko vzdrževanje
Obmo nost

To so dejavnosti in naloge, ki nam jih financira država. Med te

naloge spadata tudi nabava in obdelava zahtevnejšega gradiva (tu se odzivamo na
zahteve goriške univerze, predvsem Evropske pravne fakultete). Razvoj je v
precejšnji meri povezan s periodiko; kakovostno in koli insko smo pove ali možne
dostope do elektronskih virov.
Nadaljevali smo za eto delo (digitalizacija domoznanskega gradiva), s

imer

ustvarjamo digitalno knjižnico. To vse se navezuje na ustvarjanje sistema virtualne
knjižnice; s tem nadgrajujemo filmsko zbirko, ki ji dodajamo drugo gradivo: v letu
2008 digitalizacija Trinkove korespondence in periodike, digitalizirali smo asopisa
So a (1871-1915) in Kaplje ter pripravili vse potrebno za digitalizacijo Ro nega
kažipota po Goriškem in Gradiš anskem ter

asopisov Gorica in Goriška straža.

So a je že objavljena na DLib-u.*
V to poglavje spada tudi *fran iškanski samostan, Kapela V samostanski knjižnici
Stanislava Škrabca je obdelano 12.000 enot. Našli smo proizvajalca, ki že ima orodje
za konverzijo podatkov te knjižnice v novi vmesnik, do katerega je možen dostop
prek spleta. Proizvajalec je pripravljen z nami razvijati portal, predvsem za prikaz
digitaliziranih vsebin.
V drugi polovici leta je bila nabava gradiva bistveno zmanjšana, tako da je lahko
obdelava organizirano vnašala retrospektivo (po ocenah iz popolne inventure 2005 je

*

Gorica, v Gorici: izdajatelj Josip Maruši , 1899 – 1914: Prikazuje utrip življenja na Goriškem v tem.

Goriška straža, v Gorici: Konsorcij Goriške straže, 1918 – 1928: asnik se je pojavil v zadnjih trenutkih monarhije, saj je prva
številka Goriške straže izšla 19. septembra 1918. Goriška straža je prihajala med Slovence na Goriškem vse do 17.11.1928, ko
je bila dokon no ustavljena. Urednika sta bila C.M.Vuga in Milan Brajda.
Kaplje, Idrija: [Kaplje], 1966 - 1972
So a: organ slovenskega politi nega društva goriškega za brambo narodnih pravic, v Gorici: Viktor Dolenc, 1871 – 1915: Z
letom 1876 je postalo glasilo enotnega društva goriških Slovencev Sloga.
Ro ni kažipot po Goriškem in Gradiš anskem: in koledar za navadno leto …, v Gorici: Goriška tiskarna, 1894 - [19--]: Izhajal je
enkrat letno v obdobju 1894-1923 kot priloga asopisa So a.
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bilo neobdelanega gradiva še približno 47.000 enot). V letu 2008 smo vnesli 2.197
enot gradiva iz retrospektive (stari fond) centralnega oddelka.*
Dislocirane enote V glavnem so vse dislocirane enote opremljene za
avtomatizirano izposojo, razen Bilj in Kanala. V tem letu smo pripravljali kanalsko
enoto za tovrstno izposojo. Ob tem se je hkrati prezra il fond knjig; veliko jih je bilo
predlagano za odpis.
Izobraževanje Delavci se sprotno izobražujejo v skladu z zahtevami razvijajo e se
stroke, prav tako sprotno, med delom poteka izobraževanja uporabnikov. V letu 2008
je 7 delavcev opravilo strokovne izpite za knjižni arje in bibliotekarje. Gradivo
Goriške knjižnice je ve vrstno in ga je veliko, zato mora biti za posamezno vrsto
gradiva usposobljen ve kot en katalogizator. V letošnjem letu smo se izobraževali
za: obdelavo slikovnega gradiva (razglednice), obdelavo kartografskega gradiva,
obdelavo elektronskega gradiva, obdelavo sestavnih delov in lankov in obdelavo
video in ve vrstnega gradiva.
Vsa novo pridobljena znanja nam narekuje gradivo samo. Vse bolj na nas pritiskajo
tudi informacijske potrebe okolja (ustanavljanje novih fakultet, potrebe po izdelavi
osebnih bibliografij).
Najbolj izstopajo dogodek prvega polletja je bilo opremljanje AV gradiva z radijskimi
ipi in prehod dela avdio zbirke v prosti pristop.
Notranja ureditev, pohištvo Težnja je, da naj bo pohištvo enotnega izgleda,
podobno arhitekturi knjižnice: iste oblike, isti materiali. Za koti ek s klavirjem smo
nakupili 24 režiserskih stolov, ki so zložljivi in uporabni tudi drugje (v atriju). S tem
smo ustvarili ambient majhne dvoranice za komorne prireditve. V sejni sobi smo
kupili sejni mizi in prevlekli stole v umetno usnje. Ob domoznanski zbirki je zdaj zelo
li na predstavitvena steklena omara za redke tiske, ki v resnici predstavlja barvito
dobrodoš ico ob vstopu v domoznanstvo.

*

Pokazalo se je, da je v retrospektivi veliko zanimivega gradiva in tudi živega, za uporabnike še vedno aktualnega gradiva (po
vnosu se je med gradivom, ki ga uporabniki naro ajo, pojavilo tudi gradivo iz retrospektive). To delo je seveda zahtevalo
sodelovanje informatorjev, hkrati se je fond tudi pre istil, izlo eno je bilo gradivo za odpis.
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Za na rtovano študentsko etrt je bil pripravljen idejni na rt: v tem delu (pritli je)
bo priro na knjižnica (klasi na, spletni elektronski viri) in strokovna

italnica z

gradivom za študente posameznih fakultet.
Dopolnjevanje in vzdrževanje strojne in pohištvene opreme Sem spada
redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje ra unalniške opreme. Dokupili smo 2
knjigomata RFID, ki sta namenjena izposoji in vra anju avdio in video gradiva. Pri
nakupu nam je pomagalo Ministrstvo za kulturo z 10.457,00 €. Avtomata sta
nameš ena v pritli ju.
Zunanja ureditev, nadgradnja knjižnice Dokon ali smo atrij, v resnici pridobitev
knjižnice. Ta nadgradnja pomeni tudi vsebinsko nadgradnjo ustanove, ki si prizadeva
postati središ e informacijskega dogajanja in prostor druženja.

4. Akcije in drugo
Sem spadajo delo z uporabniki knjižnice, predstavitve, založništvo, drugi
kulturni dogodki, skupni projekti o podobi splošnih knjižnic v Sloveniji. Nekaj
dogodkov je bilo za mladino (lutke, gledališ e ...), predvsem pa že ute eni dogodki, ki
so širšega pomena: knjižni no-muzejski kviz za mladino, svetovni dan knjige v aprilu
vsako leto (pri nas poimenovani Goriški teden knjige), 17. september (Bevkov dan; z
Marjanom Bevkom dogovorjeno, da vsako leto predstavi eno od Bevkovih povesti),
20. november, dan slovenskih splošnih knjižnic … Odmevna in dobro pripravljena je
bila razstava Primoža Trubarja. Leto 2008 je bilo Trubarjevo leto, petstoletnica
njegovega rojstva, zato razstava, ki so jo pripravili Trubarjevi sovaš ani Raši ani.
V na rtu imamo izdajo promocijskega materiala Goriške knjižnice (zgodovina,
arhitektura, knjižni ni in informacijski sistem, predstavitev posameznih zbirk,
poslovnik knjižnice …), skratka predstavitev knjižnice in knjižni nega sistema Goriške
knjižnice. V tem letu smo iz tega niza izdali dve brošuri, temeljne informacije o
knjižnici in predstavitev mladinskega oddelka oziroma mladinske zbirke.
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2. FINAN NO PORO ILO 2008
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

2007

Indeks
2006/07

2008

Indeks
2007/08

213.083,90 €

1,08

213.757,00

1,00

1.109.182,41 €

1,06

995.873,00

0,90

- prora unska sredstva drugih ob in

311.847,10 €

1,31*

335.692,36

1,08

- drugi prihodki

196.232,00 €

1,08

223.265,52

1,14

1.830.344,51 €

1,10

1.768.587,88

0,97

- amortizacija

44.000,00 €

3,51

0

0

- investicijsko vzdrževanje

49.361,67 €

0,69

38.900,34

0,79

- stroški storitev in materialnih izdatkov

931.311,30 €

1,13

852.954,52

0,92

- sredstva za BOD

657.424,00 €

1,05

755.367,00

1,15

- prispevki in davki na pla e

133.752,00 €

1,10

116.575,87

0,87

1.815.848,97 €

1,10

1.763.797,73

0,97

III. OSTANEK PO ZAKLJU NEM
RA UNU
IV. IZGUBA PO ZAKLJU NEM RA UNU

14.495,54 €

4,42

4.790,15

0,33

0€

0

0

0

V. ODHODKI ZA INVESTICIJE

182.410,99 €

1,91

106.245,23

0,58

- vlaganje v objekte

35.560,00 €

2,12

69.663,43

1,96

- nabava opreme

146.850,99 €

1,86

36.581,80

0,25

40,19

1,06

41,03

1,022

41

1,05

42,50

1,04

I. PRIHODKI
- prora unska sredstva republike
- prora unska sredstva MONG

SKUPAJ
II. ODHODKI

SKUPAJ

VI. POVPRE NO LETNO ŠTEVILO
ZAPOSLENIH IZ UR
VII. ŠTEVILO ZAPOSLENIH po
stanju 31. 12. 2007 (upoštevana
obmo nost, M/K)
VIII. POVPRE NA BRUTO PLA A
na zaposl. v letu 2007 v €
B. IZKAZ PO NA ELU
DENARNEGA TOKA
I. PRIHODKI

1.363,16 €

0,99

1.534,18

1,13

1.696.931,29 €

1,02

1.895.223,31

1,12

II. ODHODKI

1.711.979,53 €

1,03

1.792.124,29

1,05

15.048,24 €

24,17

103.099,02

6,85

24.099,57 €

0,61

127.198,59

5,28

III. POVE ANJE ALI ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RA UNIH
IV. STANJE NA RA UNU
Tabela 1: Finan no poro ilo
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Povzetek finan nega poro ila
Poslovno poro ilo smo sestavili na osnovi:
-

Zakona o ra unovodstvu,

-

Zakona o javnih financah,

-

Slovenskih ra unovodskih standardov 36 in Pravilnika o enotnem kontnem
na rtu za prora un, prora unske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Letno poro ilo sestavljajo:
-

Izkaz prihodkov in odhodkov,

-

Izkaz prihodkov in odhodkov po na elu denarnega toka,

-

Bilanca stanja,

-

Pojasnila k izkazom.

Prihodki:
Iz prora unskih sredstev republike smo v letu 2008 prejeli 213.757,00 €, prora uni
ob in ustanoviteljic pa so nam namenili: 1.331.565,36 €.
Mestna Ob ina Nova Gorica 995.873,00 €, preostale ob ine ustanoviteljice pa
335.692,36 €.
Sredstva so bila namenjena za delovanje knjižnice – pla e, materialne stroške in za
nakup knjižni nega gradiva. Vsi drugi prihodki (invalidnine, lastni dohodek,
nadomestila osebnih dohodkov nad 30 dni) pa znašajo 223.265,52 €.
Skupaj smo za leto 2008 dobili 1.768.587,88 €.
Odhodki:
Pla e se izpla ujejo petega v mesecu za pretekli mesec po Zakonu in Kolektivni
pogodbi. Najvišji stroški so vezani na materialne izdatke in nakup knjižni nega
gradiva – 306.180,33 € in stroške dela 948.294,00 €. Iz sredstev Ministrstva za
kulturo RS kupujemo tudi knjige za zamejske knjižnice, za kar smo letos porabili
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12.052,74 € namenskih sredstev, od Ministrstva smo za to dobili 11.875,00 €.
Razliko 177,74 € bomo pora unali v letu 2009.
Visoki so stroški za storitve, investicijsko vzdrževanje in izboljšave 509.323,40 € izvajanje raznih zakonov, odlokov in pravilnikov, ki knjižnico obvezujejo, da redno
poravnava dolo ene obveznosti: sistem varovanja in zaš ite, redni pregledi strojne in
druge mehanske opreme (dvigalo, fotokopirni stroji ...), sistemi požarne varnosti,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a, najem vodov …Visoki so stroški za
elektri no energijo, ogrevanje in klimatske naprave.
Poleg velike iznajdljivosti osebja so tu tudi težave z iskanjem ustreznih izvajalcev. V
stavbi je še vedno precej dotrajanih ra unalnikov in terminalov, ki jih je potrebno
vzdrževati oziroma zamenjati.
Skupaj vsi odhodki za leto 2008: 1.763.797,73 €.
Razlika med prihodki in odhodki v višini 4.790,15 € bomo porabili za investicijsko
vzdrževanje in izboljšave letu 2009, saj se v letu 2008 nismo natan no držali rokov
za vzdrževanje sredstev v upravljanju in menimo, da bo potrebno v letu 2009
nameniti ve investicijskih sredstev

Finan no poro ilo pripravila: Mojca Repovš, ra unovodkinja

Odgovorna oseba:
Boris Juki , direktor
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3. POSLOVNO PORO ILO 2008
3.1.

Pridobljena in vložena sredstva ter delo

Pridobljena in vložena sredstva predstavljajo:
a. Pridobljena finan na sredstva za celotno delovanje Goriške knjižnice po virih
b. Pridobljena sredstva za nakup knjižni nega gradiva po virih
c. Pridobljeno knjižni no gradivo
d. Obdelano gradivo
e. Kadri in reorganizacija dela
f. Obratovalni as oziroma as tedenske odprtosti

a.

Pridobljena finan na sredstva za celotno delovanje Goriške knjižnice po
virih

Do 31. decembra 2008 smo prejeli od ob in, Ministrstva in drugih virov
Viri

2007

2008

1.109.182,41 €

995.873,00

Brda

66.662,49 €

75.238,00

Kanal ob So i

69.350,00 €

72.425,00

Miren-Kostanjevica

54.957,44 €

58.143,16

Ren e-Vogrsko

47.149,89 €

49.887,00

Šempeter-Vrtojba

73.727,28 €

79.999,20

Ministrstvo RS za kulturo

213.083,00 €

213.757,00

lanarine, zamudnine …

180.262,83 €

181.516,74

15.969,17 €

41.748,78

1.830.344,51 €

1.768.587,88

Nova Gorica

ZPIZ, obresti, zavarovalnica
Skupaj

Tabela 2: Pridobljena finan na sredstva za celotno delovanje po virih
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b.

Pridobljena finan na sredstva za nakup knjižni nega gradiva po virih
2007

2008

Nova Gorica

90.969,78 €

87.590,00

Brda

13.987,65 €

13.720,00

Kanal ob So i

14.676,18 €

14.247,00

Miren-Kostanjevica

11.024,87 €

11.400,00

Ren e-Vogrsko

9.430,81 €

9.758,00

Šempeter-Vrtojba

14.976,63 €

15.381,00

130.500,12 €

118.065,00

Potujo a knjižnica

17.631,78 €

16.054,00

Prenos iz prejšnjega leta

3.284,00 €

0

Rabat, lastni dohodek

15.956,44 €

19.965,33

Skupaj

322.438,26 €

306.180,33

Ministrstvo

za

kulturo

(Obmo nost 23.000,00 €)

Tabela 3: Pridobljena finan na sredstva za nakup knjižni nega gradiva po virih

Kratek povzetek: Pridobljena finan na sredstva so manjša kot leto poprej. Del sredstev je
prispevalo Ministrstvo za kulturo (nekaj za knjige, nekaj pa za dejavnosti, ki jih je dolžna
financirati država, za obmo nost).

c.

Pridobljeno knjižni no gradivo po enotah, po na inu nabave in po
zbirkah

ENOTA
Gorica

NAKUP

ZAMENA

DAR

OBVEZNI IZVOD

STARI FOND

LASTNA IZD.

SKUPAJ

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

12.285

11.087

125

181

1.496

1.271

2.796

2.351

4

5

0

7

16.706

14.902

185

0

0

74

137

327

466

0

0

0

0

486

788

Periodika 85
Potujo a
knjižnica
Bilje

2.258

2.252

15

12

96

248

20

30

0

0

0

0

2.389

2.542

454

438

0

0

15

15

0

0

0

0

0

0

469

453

Branik

501

451

1

2

72

66

3

0

0

0

0

0

577

519

Deskle

464

368

0

3

47

76

0

1

0

0

0

0

511

448

Kanal

439

351

0

0

19

172

1

0

0

0

0

0

459

523

Prva ina

569

485

0

1

36

29

3

0

0

0

0

0

608

515

Ren e

412

325

0

0

22

38

2

0

0

0

0

0

436

363

Solkan

898

824

0

0

38

48

2

1

0

0

0

0

938

873

Skupaj

18.365

16.766

141

199

1.915

2.100

3.154

2.849

4

5

0

7

23.579

21.926

Tabela 4: Pridobljeno knjižni no gradivo po enotah in na inu nabave
Finan no in poslovno poro ilo 2008
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Po zbirkah
Knjižne zbirke (knjige)
Serijske publikacije*

2007

2008

19.589

17.497

744

1045

1.061

1148

186

276

22

3

271

194

220

211

4

0

42

29

0

4

6

57

1.434

1462

23.579

21.926

Glasbena zb. (CD)
Kartograf. zb.
Videokasete
Multimedialno gradivo
Elektronski viri (cdr,dvdr,online)
Tridimenz. gr.
Muzikalije
Rokopisna zb.
Slikovno gr. - razglednice
Video DVD
Skupaj

Tabela 5: Pridobljeno knjižni no gradivo po zbirkah
*Serijske publikacije skupno - od tega 788 enot na Periodiki in 257 enot na drugih lokacijah

d.

Obdelano gradivo

V drugem polletju smo revidirali tudi postavitveni šifrant za video gradivo in gradivo
ponovno opremili z novimi postavitvami.
e.

Kadri in reorganizacija dela

Povpre no letno število zaposlenih iz ur za leto 2008 je bilo 41,93 delavcev, od tega 30
strokovnih. V procentih to predstavlja 28,45 % nestrokovnih in 71,55 % strokovnih.
Grafi ni prikaz strokovne kadrovske zasedenosti

Nestrokovni

Strokovni

Tabela 6: Grafi ni prikaz strokovne kadrovske zasedenosti

Finan no in poslovno poro ilo 2008
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f.

Obratovalni as oziroma as tedenske odprtosti

Do 31. decembra 2008 je bila knjižnica odprta 53 ur na teden (leta 2007 53), julija in avgusta
po 40 ur na teden (leta 2007 40 ur na teden). Skupaj je bila knjižnica odprta 2.547 ur (leta
2007 2.535 ur), torej 12 ur ve kakor lani.

Kratek povzetek: Dotok gradiva (števil no) kaže, da smo nakupili manj gradiva, kon ni
seštevek pokaže, da smo tudi sicer pridobili manj gradiva kot leto poprej. Nekaj gre to na
ra un nakupa (manj denarja), nekaj pa na ra un obveznega izvoda, ki nam ga je novi Zakon
o obveznem izvodu oklestil. Videti pa je, da se je periodika uglasila in hitro prilagodila novim
razmeram.
Za nakup knjižni nega gradiva je bilo v letu 2008 na voljo 306.180,33 € (v letu 2007
322.438,26 €). Do 31. decembra 2008 smo nakupili 16.766 enot gradiva (v letu 2007 18.365
enot). Povpre na cena nakupljenega gradiva je bila 18,26 € (lani 17,56 €). V splošnem smo
porabili manj kot lani.
Vse novo gradivo. Vsega skupaj smo pridobili 21.926 enot gradiva (v letu 2007 23.579
enot gradiva) - na razli ne na ine: nakupi, zamenjave, obvezni izvod, darovi. Samega
nakupa je bilo 16.766 enot. Ker pa smo v istem letu odpisali 7.068 enot (leto poprej 3.465
enot), se je zaloga v resnici pove ala za 14.858 enot (lani za 20.114 enot). V letu 2008 je
tako celoten fond Goriške knjižnice od lanskih 437.491 enot narasel na 452.349 enot.
Za zamejce smo nakupili 408 enot (lani 685 enot) v vrednosti 12.052,74 € (prejeli smo jih
11.875,00). Razliko med prejetimi in porabljenimi sredstvi 177,74 € bomo pora unali v letu
2009.

Aprila je bilo ponujeno v prostem pristopu približno 1.500 CD-jev, septembra vsa
zbirka. Knjižnica je bila nekoliko dlje odprta kakor leto poprej.
Kadrovsko gledano se je pove al odstotek strokovnih delavcev v primerjavi s preostalimi; 7
knjižni arjev je opravilo strokovni izpit.

Finan no in poslovno poro ilo 2008
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3.2.

Izložek oziroma rezultati vloženih sredstev in dela

Izložek oziroma rezultate vloženih sredstev in dela predstavljajo:
a. Porabljena finan na sredstva
b.

lanstvo

c. Izposoja gradiva
d. Obisk
e. Nove dejavnosti
Izložek oziroma rezultat naših prizadevanj predstavljata predvsem izposoja gradiva in
obisk v vseh delih naše knjižnice (v osrednji knjižnici, v krajevnih knjižnicah in v
Potujo i knjižnici).
a. Porabljena finan na sredstva
Do 31. decembra 2008 smo porabili za:
2007

2008

Nakup knjižni nega gradiva

322.438,26 €

306.180,33

Stroški storitev in materialni izdatki

398.160,41 €

387.898,87

Nakup osnovnih sredstev in drobnega

182.410,99 €

106.245,23

Amortizacija

44.000,00 €

0

OD in nadomestila

657.424,00 €

755.367,00

Prispevki za socialno varnost

102.830,00 €

105.771,13

Drugi stroški dela (malica, prevoz, regres,

108.585,31 €

102.335,17

1.815.848,97 €

1.763.797,73

inventarja

davek, jubilejne nagrade)
Skupaj
Tabela 7: Porabljena finan na sredstva

Finan no in poslovno poro ilo 2008
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b.

lanstvo

Za lažjo primerjavo smo uporabili le podatke uporabnikov, ki so v skupni bazi Cobiss, ki je
osrednja enota s Potujo o knjižnico in nekaterimi krajevnimi knjižnicami (Deskle, Solkan,
Prva ina, Branik).

Goriška knjižnica

1

Novi lani 2004
1.585

Novi lani 2005
1.158

Novi lani 2006
1.406

Novi lani 2007
1.486

Novi lani 2008
1.455

Tabela 8: Novi lani

Aktivni lani
predšolski otroci
osnovnošolci
srednješolci
študenti
zaposleni
nezaposleni
upokojenci
2
Skupaj

2005

494
2.561
2.161
2.086
4.545
928
828
13.566

2006

464
2.591
1.931
2.118
4.635
921
890
13.550

2007
509
2.679
1.843
2.279
4.881
884
974
14.045

2008
565
2771
1.656
2.210
4.691
692
962
13.895

Tabela 9: Aktivni bralci po kategorijah in izobrazbi

1

Opomba:Osrednja enota s krajevnimi knjižnicami in Potujo o knjižnico z avtomatizirano izposojo.

2

Opomba: Podatki prav tako veljajo za osrednjo enoto s krajevnimi knjižnicami in Potujo o knjižnico, ki imajo avtomatizirano
izposojo.

Finan no in poslovno poro ilo 2008
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c. Izposoja gradiva
Št. izposojenih enot glede na vrste gradiva in zbirke
Zbirka
Tekstovno gradivo
Rokopisno gradivo
Muzikalije
Kartografsko gradivo
Videoposnetki
CD
DVD
Zvo ne kasete
Slikovno gradivo
Elektronski viri
Multimedialno gradivo
Tridimenzionalno gradivo
Drugo
Skupaj
Periodika
Domoznanstvo
Medknjižni na izposoja
Skupaj osrednja enota

2007
576.801
2
1.619
2.177
12.152
5.623
28.227
887
5
4.409
4.250
25
0
636.517
129.308
3.562
587
769.974

2008
572.126
1
1.336
2.204
7.374
13.143
31.775
583
9
3.659
4.882
50
0
637.142
121.970
5.159
634
764.905

Krajevne knjižnice
Potujo a knjižnica

25.532
50.992

27.994
61.060

Skupaj Goriška knjižnica

853.295

853.959

Tabela 10: Izposoja na dom, v italnico, podaljševanja in transakcije preko opaca po vrstah
gradiva (podatki veljajo za osrednjo enoto) in po oddelkih
Št. izposojenih enot po ob inah
Ob ina
Nova Gorica
Brda
Kanal
Miren-Kostanjevica
Ren e
Šempeter-Vrtojba
Druge ob ine
Skupaj

2007
383.574
34.984
30.794
25.222
65.926
75.263
615.875

2008
379.991
34.165
30.860
23.618
23.687
66.660
78.161
637.142

Tabela 11: Izposoja na dom, v italnico, transakcije preko opaca in podaljševanja samo v
osrednji enoti po ob inah

Finan no in poslovno poro ilo 2008
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Obisk
Št. obiskovalcev
3

Osrednja knjižnica*
Uporaba interneta
Pravlji ne ure
Predstavitve in podobno
Razstave in drugo
Obisk v študijske namene
Skupinski obiski
Periodika
Domoznanstvo
Skupaj v osrednji
knjižnici
Potujo a knjižnica
Krajevne knjižnice
SKUPAJ sistem Goriška
knjižnica

2007
193.847
15.049
1.912
1.840
18.260
21.200
3.270
33.014
2.742
284.734

2008
197.364
14.122
1.420
1.022
18.720
22.910
3.152
33.231
4.142
288.955

9.466
7.627
301.827

13.667
7.799
317.549

Tabela 12: Prikaz obiska po zbirkah in namenu v sistemu Goriška knjižnica Franceta Bevka

Prikaz obiska po ob inah (v osrednji knjižnici)
Št. obiskovalcev
Ob ine
Nova Gorica
Brda
Kanal
Miren-Kostanjevica
Ren e-Vogrsko
Šempeter-Vrtojba
Druge ob ine
Skupaj

2007
116.249
11.024
9.652
7.368
7.024
19.099
23.431
193.847

2008
117.191
11.142
10.114
7.192
7.192
19.533
25.001
197.365

Tabela 13: Prikaz števila obiskovalcev iz posameznih ob in (samo) v osrednji knjižnici (kar je
vodeno ra unalniško).

3

Opomba: Vse ra unalniško vodene aktivnosti.

Finan no in poslovno poro ilo 2008
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Bibliofon, Moja knjižnica

Število klicev

Število
podaljšav

1.801
1.773
1.670
1.586
1.467

997
1.212
1.066
1.131
1.077

2004
2005
2006
2007
2008

Število
podaljšanih
enot
3.458
4.705
4.431
4.659
4.568

Število
nepodaljšanih
enot
959
1.039
883
950
1.104

Tabela 14: Število podaljševanj gradiva prek Bibliofona

Kratek povzetek: Število nanovo vpisanih stagnira, število aktivnih lanov (kar se nam zdi
pomembno) pa nekoliko upada; porast je utiti pri najmlajših, predšolskih in osnovnošolskih,
precejšen delež na ra un Potujo e knjižnice, ki se je že lani pripravljala na obisk Doberdoba
in Špetra Slovenov in je vpisala nove lane. Porasta aktivnih lanov pri študentih ni opaziti,
eprav je prav pri njih najve ji porast pri obisku (študij, predavanja ...). Pove al se je obisk v
študijske namene, kar je logi na posledica nanovo nastalih fakultet v Novi Gorici. Univerza
ima v naših prostorih tudi predavanja. Porasel je obisk osnovnošolcev in predšolskih otrok.
Statistika kaže, da naraš a uporabnikovo zanimanje za razli ne netekstovne vire - predvsem
CD in DVD, kar je razumljivo, ker smo sprostili izposojo tovrstnega gradiva. Stopnjema se
znižuje izposoja knjig, uporabniki se bolj poslužujejo periodike. Veliko je tudi zanimanje za
gradivo iz drugih knjižnic, medknjižni na izposoja.
Poleg rednih pravlji nih ur v osrednji knjižnici in v bibliobusu smo imeli 12 dogodkov za
najmlajše, med njimi pravlji ne delavnice in lutkovne predstave. Manjše je bilo število
predstavitvenih dogodkov, zato manjši tovrstni obisk.
Med obisk bi pravzaprav lahko šteli tudi referen ni servis Vprašaj knjižni arja. Podatki za leto
2008 kažejo da smo: odgovorili na 97 vprašanj, sodelovali v 60 klepetih, skupaj posredovali
157 informacij.
V lanskem letu je 6.833 lanov obiskalo servis Moja knjižnica. Skupaj so podaljšali, naro ili
ali rezervirali 26.028 enot gradiva.

Finan no in poslovno poro ilo 2008
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4. POVZETEK
V letu 2008 nismo zaposlili nobenega novega delavca za stalno.
Do 31. decembra 200 smo iz razli nih virov dobili 1.768.587,88 € (v letu 2006 1.830.344,51
€), od tega je šlo za nakup knjižni nega gradiva 306.108,33 (leta 2007 322.438,26 €).
Nakupili smo 16.766 enot knjižni nega gradiva (lani 18.365). Celoten dotok gradiva je bil
(poleg nakupa so tu še darovi, zamene, obvezni izvod) 18.365 enot (lani 23.579) vsega
gradiva. Ker smo odpisali 7.068 enot (lani 3.465), se je fond vsega gradiva pove al za
14.858 enot in je sedanja kon na številka vsega gradiva (od lanskih 437.491 enot
knjižni nega gradiva) na dan 31. decembra v letu 2008 452.349 enot v vrednosti
5.067.641,68 €.
Za povzetek: skupni odhodki za leto 2008 so bili 1.763.797,73 €. Razlika med prihodki in
odhodki je bila 4.790,15 €.
V tem letu je bila opravljena revizija dela poslovanja Goriške knjižnice in sicer blagajne.
Knjižnica vedno bolj kaže odzivnost do okolja (novonastajajo e fakultete nove univerze),
manj zaradi nekoliko pove ane odprtosti (12 ur v letu) se je obisk precej pove al.
Ugotavljamo, da obisk vztrajno naraš a predvsem zaradi zahtev študentov, knjižnico
uporabljajo za študij, nove fakultete nimajo u ilnic in podobno, tako imajo predavanja v
knjižnici, potem so tu tudi ve je zahteve po elektronskih virih.
Za enoten sistem Goriške knjižnice naj bodo tudi dislocirane enote povezane v knjižni no
ra unalniško mrežo; lani smo v podružnici Kanal pripravljali gradivo in ga ustrezno opremljali
za avtomatizirano izposojo. Tovrstna izposoja naj bi stekla v letu 2009, kar bo za naš sistem
velika pridobitev.
Ne gre prezreti, da smo z letom 2008 za eli obiskovati zamejski šoli v Doberdobu in Špetru
Slovenov v Bene iji. Da je bilo to pomembno dejanje ne samo za otroke teh šol in njihove
someš ane, ampak za ves slovenski, pa tudi italijanski, živelj v tem delu italijanske države,
kažejo odzivi in odmevi. Naš obisk ne pomeni samo stik, za Slovence, z mati no domovino,
ampak je to za vse uporabnike - te šole obiskujejo slovenski, italijanski, furlanski, romski,
hrvaški, bosanski ... otroci - povezava s svetovno kulturo, to te ljudi pomaga delati

Finan no in poslovno poro ilo 2008
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svetovljane in samozavestne ljudi, kar vse niso nepomembne stvari. Iz slovenskih šol v Italiji
nas kli ejo, naj pridemo tudi k njim.
V letu 2008 smo imeli 29 predstavitev knjig (17 za odrasle, 12 za otroke), otvorili smo 26
razstav (20 za odrasle, 6 za otroke), nekatere zelo odmevne. Lani je bilo Trubarjevo leto,
Parnas, zavod za kulturo in turizem iz Velikih Laš je pripravil potujo o razstavo o Primožu
Trubarju; omeniti velja Klavdija Tutta z malce druga no razstavo, razstavo kaligrafije
Loredane Zega. Tudi ne gre med akcijami prezreti projekt Rastemo s knjigo: sedmošolcem iz
ob in, ki so naše sofinancerke, smo podarili knjigo.
Bilo je 31 ur pravljic za otroke v osrednji knjižnici in 10 ur v bibliobusu, 28 vodenih obiskov
osnovnošolcev in dijakov iz novogoriške ob ine in iz sosednje Gorice (med njimi slušatelji
Videmske univerze, oddelka za bibliotekarstvo). Naše izposojevalke so sodelovale pri izvedbi
mega kviza v Pionirski knjižnici v Ljubljani, pripravile so tudi 7 delavnic za najmlajše. Za
tovrstne dejavnosti so nam ob ine Miren-Kostanmjevica, Šempeter-Vrtojba, Kanal, Brda in
Ren e-Vogrsko namenile vsaka po 950,00 EUR.

Finan no in poslovno poro ilo 2008
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5. CILJI
Cilji, ki jih želimo dose i v letu 2009, lahko strnemo v vsebinske sklope takole:
-

Oblikovati sistem, ki omogo a preto nost informacij v vseh smereh in za vse
akterje kulture, politike in gospodarstva - enoten knjižni ni in informacijski
sistem Goriške knjižnice Franceta Bevka.

-

Knjižnica bo postala informacijsko vozliš e, kar bomo dosegli z novimi na ini
izposoje in z vklju evanjem preostalih krajevnih knjižnic v sistem. Omogo iti
dostop do kar najve podatkovnih baz (do Oxforda in Grove lahko dostopajo
uporabniki od doma, v povojih spletni Primorski biografski leksikon).

-

Naraš ajo potrebe uporabnikov po primarnih informacijah v elektronski obliki;
(uporabnik želi besedilo lanka, sliko, nedosegljive, redke in dragocene knjige
na ra unalniškem ekranu). To bomo rešili z digitalizacijo ustrezno odbranega
gradivo, ki bo uporabnikom na voljo prek spleta.

-

Ve jo u inkovitost pri izposoji gradiva bomo dosegli s postopno dodatno
avtomatizacijo. Pri tem bomo uvajali uporabo novega sistema identifikacije
gradiva prek radijskih frekvenc (sistem RFID).

-

Informativno vlogo knjižnice bomo pove ali s postopnim pove evanjem asa
razpoložljivosti naših delavcev za uporabnike.

-

Pomemben cilj je zato tudi permanentno izobraževanje in usposabljanje
delavcev ter uporabnikov.

Poslovno poro ilo je pripravil Boris Juki s sodelavci
Odgovorna oseba: Boris Juki , direktor

Nova Gorica, 28. februarja 2009

Finan no in poslovno poro ilo 2008
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6. PRILOGA
Akcije v letu 2008
Letos nam financer ni namenil sredstev za izvedbo akcij, zato je bil program nekoliko
okrnjen. Kljub temu so rezultati dobri. Veliko število uporabnikov spozna knjižnico prav preko
teh aktivnosti.

1. PRIREDITVE ZA ODRASLE
a) Predstavitve knjig
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10. 1. 2008: Vojko Grosar: Enigma maske (pesniška zbirka)
24. 1. 2008: Vida Mokrin-Pauer: Upoštevaj kvante (pesniška zbirka)
7. 2. 2008: Aleksander Peršolja: Potovanje sonca (pesniška zbirka)
21. 2. 2008: Klarisa Jovanovi : Zgiban prek Mure (pesniška zbirka)
13. 3. 2008: Marina Cernetig: Pani nie še umarlo (pesniška zbirka)
27. 3. 2008: Andrej Detela: Sanje v vzhodni sobi (literarni potopis)
10. 4. 2008: Vasja Klavora: Doberdob – Kraško bojiš e 1915 – 1916
24. 4. 2008: Milan Gregori : Koper : Trst ve na tekmeca ali Veliki boj za luške
tranzitne tovore in transportne poti
9. 8. 5. 2008: Jože Andlovic: Skozi sotesko druge svetovne vojne (spomini)
10. 22. 5. 2008: Alenka Rebula: Blagor ženskam
11. 11. 9. 2008: Jožko Kragelj: Iz vojne v novo življenje
12. 25. 9. 2008: Janko Kostnapfel: Zakaj vojna (spomini)
13. 16. 10. 2008: Mirko Škibin: Velika piramida govori
14. 30. 10. 1008: Marija Stanonik: Slovenska nare na književnost
15. 13. 11. 2008: Mirt Komel: Luciferjev padec (dramska pesnitev)
16. 27. 11. 2008: Vlasta Meden Klavora: Ko duša nima kam
17. 18. 12. 2008: France Bevk: Kaplan Martin edermac (ob 70-letnici prve izdaje )
b) Razstave
1. 8. 1. do 22. 1. 2008: Maja Smole or evi : Knjižne naslovnice
2. 28. 1. do 4. 2. 2008: Goriška knjižnica in Ljudska univerza Nova Gorica: Teden
španš ine – pregledna razstava španskih del
3. 7. 2. 2008: Klavdij Tutta: Slike (priložnostna razstava ob predstavitvi pesniške
zbirke A. Peršolje
4. 22. 2. do 12. 3. 2008: Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Laš e in Goriška
knjižnica: Vsem Slovencem … Trubarjevo leto 2008 (Potujo a razstava o Primožu
Trubarju)
5. 3. 3. do 14. 3. 2008: Društvo za opazovanje in prou evanje ptic Slovenije: Natura
Primorske (razstava fotografij)
6. 17. 3. do 8. 4. 2008: Svit Valovnik: Trienost razli nih – Kerami ne lampe (razstava
kerami nih svetilk)
7. 25. 3. do 10 4. 2008: Gimnazija Nova Gorica: Grafiti – za priklju itev primorske k
Jugoslaviji (avtorica Katja Mohor i )
8. 11. 4. do 4. 5. 2008: Ferenac Anton: lesorezi
9. 16. 5. do 30. 5. 2008: Druga godba 2008 ( razstava plakatov)
10. 20. 5. – 15. 6. 2008: Aleksandrinke
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11. 17. 6. – 7. 7. 2008: razstava prispelih in nagrajenih projektov za Dijaški dom Nova
Gorica
12. 18. 6. do 30. 8. 2008: Vesna Dubravica (Afrika skozi moje o i – razstava fotografij)
13. 23. 6. do 29. 8. 2008: Kulturno turisti no društvo Zarja Bilje, Goriški muzej in ob ina
Miren-Kostanjevica: Ob 110-letnici Zadružne-ljudske opekarne v Biljah
14. 1. 9. do 18. 9. 2008: Zavod za gozdove Slovenije: Najdebelejša drevesa Tolminske
in Goriške
15. 3. 9. do 22. 9. 2008: Društvo ŠENT : slike, likovni izdelki lanov
16. 5. 10. do 16. 10. 2008: Maraž Mihaela: razstava slik
17. 17. 10. do 5. 11. 2008: Marinka Gatnik: razstava knjig
18. 27. 11. do 17. 12.2008: Alpinisti ni odsek Nova Gorica – 30 let Alpinisti nega
odseka pri Planinskem društvu Nova Gorica
19. 18. 12. do 5. 1. 2009: Loredana Zega: v objemu rk – kaligrafska razstava
2. VRE KE PRESENE ENJA
Glede na dober odziv v letu 2007 smo tudi letošnje poletje

pripravili »vre ke

presene enja«. Ponudili smo jih na oddelku za mlade in na oddelku za odrasle. Za vsako
vre ko smo izbrali pet knjig. Izposojenih je bilo vseh 292 pripravljenih vre k, tako da smo po
tej poti izposodili 1460 knjig.
3. PRIREDITVE IN RAZSTAVE ZA OTROKE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

31 ur pravljic v pravlji ni sobi ( 605 otrok),
10 ur pravljic v potujo i knjižnici (110 otrok)
6. 2. 2008: pravljica za vrtec Najdihojca iz Nove Gorice ,
9. 3. 2008: pravljica za otroke Centralnega vrtca Nova Gorica ,
2. 4. 2008: razstava ob mednarodnem dnevu otroške knjige in Andersenov dan
28. 4. do 17. 5. 2008: Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici: Grafi na
produkcija OŠ
7. 23. 4. 2008: Svetovni dan knjige: predstavitev izvirne slovenske slikanice P. Svetine
in ilustratorja P. Škerla
8. 25. 4. 2008: v okviru drugih Goriških dnevov knjige predstavitev izvirne slovenske
slikanice avtorja Milana petka Levokov-a Ma ek Ferdo gre v šolo
9. 6. 5. 2008: Špela Tratnik: Zgodba o vitezu Galu Timoteju in treh princeskah –
predstavitev knjige in pravljica
10. 6. 5. – 16. 5. 2008: razstava izvirnih ilustracij Žiga Bratoše po knjigi Špele Tratnik in
razstava »migetal kov« avtorice Jane Kore i
11. Desetnica – nagrada za otroško in mladinsko književnost – predstavitev knjig
12. 4. 9. 2008: priložnostna razstava ob 60-letnici rojstva Ivana Volari a-Fea
13. 1. 9. do 13. 9. 2008: priložnostna razstava o informacijski pismenosti na otroškem
oddelku
14. 6. 10 do 18. 10. 2008: priložnostna razstava ob tednu disleksije
15. 6. 11. 2008: priložnostna razstava ob smrti Michaela Crichtona
16. 20. 11. 2008: ob dnevu splošnih knjižnic – posebna ura pravljic z ustvarjalno
delavnico
17. 16. 12. 2008: boži no-novoletna delavnica za otroke: barvanje okraskov za
novoletno jelko
18. 18. 12. 2008: otroška delavnica: okrasitev novoletne jelke na otroškem oddelku
19. 23. 12. 2008: Špela Tratnik: Zgodba o vitezu Galu Timoteju in treh princeskah
(pravljica z novoletno obdaritvijo otrok).
20. 22. 12. 08 do 6. 1. 09: mladinski oddelek: razstava ilustracij iz knjižice Zgodba o
vitezu Galu Timoteju in treh princeskah
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21. 22. 12. 08 do 6. 1. 09: prodajna razstava Unicefovih pun k Alenke Podgornik

4. PROJEKT »RASTEM S KNJIGO«
Projekt »Rastem s knjigo«, ki ga podpira Ministrstvo za kulturo RS, ima namen vsakemu
sedmošolcu podariti slovensko mladinsko leposlovno delo. Knjige so sedmošolci prišli iskat
v našo knjižnico. Ob tej priliki smo jih tudi popeljali po knjižnici in jim predstavili knjigo, ki so
jo prejeli (Slavko Pregl: Spri evalo).
V prvem polletju letošnjega leta so nas obiskali sedmošolci osnovnih šol iz Šempasa,
Dobrovega, Kanala in Deskel, v drugem pa: osnovna šola Milojka Štrukelj (dve skupini),
osnovna šola Kozara, Miren (2 skupini), Frana Erjavca (3 skupine), Deskle in Šempas.
V sklopu tega projekta je našo knjižnico obiskalo cca 450 otrok.
6. VSESLOVENSKI PROJEKT MOJ NAJ KNJIGA IN MEGA KVIZ
Tudi naša knjižnica sodeluje v vseslovenskem projektu Moja naj knjiga in Mega kviz, ki
zadnja tri leta obravnava znamenite Slovence in njihove spominske hiše. Naša knjižnica
prevzame gradivo in ga razdeli osnovnim šolam iz našega obmo ja.
7. SKUPINSKI OBISKI
V prvem polletju letošnjega leta smo imeli na obisku:
-

šest skupin dijakov novogoriških srednjih šol

-

20 skupin osnovnošolcev iz Branika, Dobrovega, Kobarida, Vrtojbe, Dornberka,
Podbrda, iz obeh novogoriških osnovnih šol in celo dve skupini osnovnošolcev iz
italijanske Gorice

-

dve skupini študentov Filozofske fakulteta v Ljubljani – oddelka za bibliotekarstvo

Pripravila: Olga Zgaga
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