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1. PREDSTAVITEV KNJIŽNICE IN NJENE DEJAVNOSTI
a. Ime in sedež zavoda
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 4
b. Dejavnost Goriške knjižnice Franceta Bevka
Goriška knjižnica je splošna osrednja območna knjižnica, ki izvaja knjižnično
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, matično dejavnost in informiranje ter
upravno in tehnično podporo. Skrbi za strokovnost na svojem območju: za strokovno
nabavo, pripravo in ponudbo gradiva za uporabnika. Zagotavlja dostop do vsega
obdelanega gradiva in do vseh nam dostopnih elektronskih informacij.
c. Organi upravljanja
Ustanovitelji Goriške knjižnice (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška
knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 49/2005) so Mestna občina
Nova Gorica in občine Šempeter-Vrtojba, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica. Knjižnico
financira matična občina Nova Gorica, skupne stroške, med te spada tudi bibliobus,
si procentualno glede na število prebivalstva delijo občine ustanoviteljice in občina
Renče-Vogrsko po pogodbi. Skupni stroški so tisti delež letnega prihodka, s katerim
se financira del dejavnosti knjižnice, ki skrbi za strokovnost na svojem območju. V te
skupne stroške prispeva tudi občina Renče-Vogrsko s posebno pogodbo, čeprav
formalno ni ustanoviteljica (tako določa Zakon o knjižničarstvu).

MONG

32.039 prebivalcev

54,23 %

Šempeter-Vrtojba

6.367 prebivalcev

10,77 %

Kanal

5.823 prebivalcev

9,85 %

Brda

5.686 prebivalcev

9,62 %

Miren-Kostanjevica

4.895 prebivalcev

8,28 %

Renče-Vogrsko

4.287 prebivalcev

7,25 %

59.097 prebivalcev

100,00 %

Skupaj
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Svet zavoda (uprava in nadzor), v katerem so predstavniki vseh občin ustanoviteljic;
Nova Gorica ima 5 predstavnikov, preostale občine po enega.

Direktor zavoda.

d. Infrastruktura, ki jo uporablja knjižnica
Knjižnica ima v upravljanju premično in nepremično premoženje: matično hišo
Knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica na Trgu Edvarda Kardelja 4 v Novi Gorici in
sedem krajevnih knjižnic; prav tako upravlja bibliobus, ki je last občin ustanoviteljic.
Knjižnica uporablja računalniško komunikacijsko infrastrukturo z dostopom do
interneta. Od leta 2006 poteka povezava z osrednjo slovensko komunikacijsko
hrbtenico Arnes prek optičnih vlaken.

e. Glavne usmeritve in cilji dela
Ustanova na tako zahtevnem območju se mora z dejavnostjo in delom ustrezno
odzivati na zahteve okolja. To je bližina meje, pa tudi razvijajoča se univerza, torej
študentska populacija. Naloga knjižnice je ustrezno povezati vse njene enote,
oblikovati sistem, ki omogoča pretočnost informacij v vseh smereh in za vse
uporabnike iz kulture, politike in gospodarstva, skratka enoten sistem Goriške
knjižnice. Naš cilj je kar najbolj učinkovit knjižnični in informacijski sistem, ki bo
omogočal 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
moč ponuditi prek spleta, to pa je že virtualna knjižnica: knjižnica, ki omogoča
vpogled v digitalizirane vsebine, torej stik s knjigo, glasbo in filmom, sliko, arhivskim
dokumentom, muzejskim eksponatom … neposredno prek spleta.
Goriška knjižnica Franceta Bevka je splošna knjižnica in prav je, da obdrži identiteto
splošne knjižnice. Prav tako je prav, da si vsaka fakulteta osnuje svojo, specialno
knjižnico. Iz nedrij teh, iz nove univerze in njihovih knjižnic torej, naj se izvije
prihodnja univerzitetna knjižnica.
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f. Cilji in naloge v letu 2010
Cilje, ki smo jih želeli doseči v letu 2010, lahko strnemo v vsebinske sklope takole:
- Nadaljevati z oblikovanjem informacijskega sistema, ki omogoča pretočnost
informacij v vseh smereh in za vse akterje kulture, politike in gospodarstva - enoten
knjižnični in informacijski sistem Goriške knjižnice. Knjižnica mora postati
informacijsko vozlišče, kar bomo dosegli z novimi načini izposoje in z vključevanjem
preostalih krajevnih knjižnic v sistem. Omogočiti dostop do kar največ podatkovnih
baz (do Oxfordskih podatkovnih zbirk in Britannice lahko dostopajo uporabniki od
doma, v povojih spletni Primorski biografski leksikon).
- Naraščajo potrebe uporabnikov po primarnih informacijah v elektronski obliki;
(uporabnik želi besedilo članka, sliko, nedosegljive, redke in dragocene knjige na
računalniškem ekranu). To bomo rešili z digitalizacijo ustrezno odbranega gradiva, ki
bo uporabnikom na voljo prek spleta.
- Večjo učinkovitost 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 povečali s postopnim povečevanjem časa
razpoložljivosti naših delavcev za uporabnike.
- Pomemben cilj je zato tudi nenehno izobraževanje in usposabljanje delavcev ter
uporabnikov.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delo zavoda: Poročilo je nastalo na osnovi
Zakona o knjižničarstvu, Strateškega plana 2008-2013, Zakona o računovodstvu, Zakona o javnih
financah, Slovenskih računovodskih standardov 36, Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodil občine za letno poročilo.
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2. POROČILO ZA LETO 2010
A. OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV IN REALIZACIJI CILJEV

Skupni stroški Občine ustanoviteljice in občina Renče-Vogrsko so svoje obveznosti
glede skupnih stroškov poravnale v celoti in v dogovorjenih rokih.
Odziv na okolje, univerza ... Poleg tega, da upravičuje svojo funkcijo kot splošna
knjižnica, se Goriška knjižnica v razvoju skuša odzivati na razvijajočo se univerzo. To
je najbolj opazno pri nabavi zahtevnejšega gradiva (med drugim je to tudi naloga
države – območnost), pri bogatenju periodične zbirke, predvsem pridobivanju novih
elektronskih virov, in v prostorskem preoblikovanju: del knjižnice v pritličju naj se
preoblikuje v študentsko četrt (z ustrezno strojno in programsko opremo ter
pohištvom), potem ureditev novega čitalniškega prostora na balkonu, tudi ta z
odgovarjajočim, napol kavarniškim pohištvom, in uporabniku prilagojenim režimom
odprtosti oziroma nudenja storitev. Vse to so načrti, katerih realizacija je predvsem
odvisna od drugih financerjev.
Zelo učinkovito je sodelovanje z Evropsko pravno fakulteto, ki je hitro dojela, da mora
imeti za svoje potrebe lastno specialno visokošolsko knjižnico in da ji splošna
knjižnica lahko pri tem pomaga, ne more pa prevzeti njene funkcije. Organizirali so že
svojo knjižnico in si pridobili bibliotekarja.
Druga taka populacija, ki predstavlja izziv okolja in ki je vedno bolj številna, so
starejši v tretjem obdobju življenja, kot se temu reče. To so v veliki meri ljudje, ki si
še želijo izobraževanja in novih znanj, pa taki, ki zaradi starosti ali invalidnosti ne
morejo od doma, to so tudi ljudje z izkušnjami. Knjižnica jim ponuja izobraževanje, jih
vabi, da se izobražujejo; obiskujemo materinski dom, domove upokojencev,
bolnišnice, sodelujemo s Slovenskim združenjem za duševno zdravje (ŠENT).
Pomoč pri pripravi gradiva iz knjižnice na Kostanjevici za prikaz in dostop prek spleta
(mišljene so predvsem inkunabule). Gradi se skupni portal samostanske in naše
knjižnice, kjer bi prikazali gradivo, ki je sicer skrito oziroma dragoceno in se s
klasičnim reproduciranjem uničuje; to naj bo digitalni prikaz kulturne dediščine, ki
ga ponujata knjižnici. Smiselno je odbrati ustrezno gradivo, ugotoviti, ali ni to že
digitalizirano, in ga pripraviti, da bo uporabniku kar najbolj priročno (z ustreznimi
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iskalnimi orodji …). Poleg domoznanskega (Trinkova korespondenca in vsekakor
nekateri naslovi periodike: Čuk na pal'ci, Domovina, Edinost, Idrijski razgledi, Koledar
Goriške matice, Luč, Primorski list) je tu še video gradivo (posnetki predstav
goriškega gledališča), pravzaprav nadaljevanje dela poprejšnjih let. To slednje je v
fazi priprav.
Povečali smo že odprtost dislociranih enot (podružnic). Prizadevamo si za odprtje
nove knjižnice v Mirnu, ki naj bo krajevni in občinski reprezentativni center za kulturo
in informacije. Knjižnica jim je pomagala s strokovnimi nasveti. V preteklem letu so
Mirenci že pripravili dokumentacijo in imajo realne (finančne) možnosti, da projekt
uspešno izpeljejo.
Prikaz dejavnosti na zunaj Natisnjen je bil Jamesa Fridlaya Hendriya Osapski
navihanec v prevodu Rajka Slokarja, po dolgih letih tudi literarni vodnik po
Gregorčičevi življenjski, miselni in pesniški poti Popotovanje z Gregorčičem : med
nebom in zemljo, imenitna knjižica, ki v celoti predstavlja Gregorčičevo življenje,
misel in pesem. Taka publikacija je manjkala v našem prostoru.
Avtomatizacija izposoje v matični in v dislociranih enotah Nekaj je še zunanjih
oddelkov, ki niso neposredno povezani v sistem Goriške knjižnice in tudi nimajo
računalniške izposoje, to sta knjižnici v Kanalu in v Biljah. Predvsem bi bilo dobro, ko
bi se to uredilo v Kanalu, to bi precej pripomoglo k poenotenju našega knjižničnega in
informacijskega sistema. Navkljub prizadevanjem se tu ni premaknilo, zatika se pri
povezavi na Arnes; gradivo v Kanalu pa je za tovrstno, avtomatizirano izposojo
pripravljeno.
Centralna enota je nadaljevala s pripravljanjem prehoda na avtomatizirano
izposojo na radijsko vodenih knjigomatih (sistem RFID). Načrtovani cilj je bil
opremiti četrtino vsega gradiva s čipi. Ker je bilo to tudi leto, ko je bilo potrebno
izpeljati popolno inventuro vsega gradiva, smo se odločili za naslednje: Hkrati z
inventuro bomo opremili vse gradivo s čipi in tako izpeljali oboje. V desetih dneh
nam je vse to uspelo. Bili smo prvi v Sloveniji, ki smo izpeljali tovrsten projekt,
vsekakor drzno dejanje. Zahvaljujemo se Izumu, ki nas je razumel in nam je pri tem
zelo učinkovito pomagal.
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Izobraževanje in kadri Razvoj knjižnice zahteva nenehno usposabljanje delavcev,
pa tudi nenehno izobraževanje uporabnikov. To leto je bil poudarek na internem
izobraževanju, predvsem pri spoznavanju nove tehnologije in iskanju informacij.
Izobraževanje sicer poteka večsmerno in večplastno, vsekakor kontinuirano oziroma
sprotno, kakor zahtevajo nova tehnična in miselna znanja. Da je naš način pravi in da
je naš kader po kvaliteti svojega dela v samem vrhu v našem knjižničnem sistemu
Cobiss, kažejo tudi rezultati (količinsko nam to kaže Izumova statistika sodelovanja v
vzajemnem katalogu, kjer smo na 4. mestu), kvalitativno pa je delček teh rezultatov
tudi Nukovo povabilo k sodelovanju v Komisiji za katalogizacijo.
Omogočili smo izobraževanje za strokovne izpite in opravljanje le-teh. Izpeljali smo:
izobraževanja v NUK-u (Nabavna politika, Avtorsko pravo v
Merjenje

vplivov

delovanja

splošnih

knjižnic

na

okolje)

digitalnem okolju,
in

na

IZUM-u

(COBISS3/Uporaba programske opreme za inventuro, Predstavitev novosti v
programski opremi COBISS/OPAC, V6.0), strokovne srede v Mestni knjižnici
Ljubljana (Razvoj jezika v zibelki družinskega branja, Knjiga te čaka! Poišči jo, Branje
in kvalitetna pismenost), Izobraževanja v Goriški knjižnici (Predstavitev spletnega
informacijskega sistema IUS-INFO, izpopolnjevalni tečaj katalogizacije), konference,
posvetovanja (Konferenca Od knjižne police do spleta v organizaciji MFC.2 d.o.o.,
strokovno posvetovanje Pomen potujočih knjižnic v sistemu splošnih knjižnic,
Konferenca Slovenske digitalne kulturne vsebine, Konferenca O ohranjanju digitalnih
virov, Strokovno posvetovanje Bralna kultura in knjižnične zbirke v splošnih knjižnica,
Posvetovanje Sekcije za visokošolske in specialne knjižnice), Knjižni sejmi (Knjižni
sejem Bologna po Bologni, Frankfurt po Frankfurtu, Slovenski knjižni sejem),
Strokovne ekskurzije (Strokovna ekskurzija Društva bibliotekarjev Primorske v
London,

Strokovna

ekskurzija

Koroška),

drugo

(izobraževanje

sodelavcev

nacionalnega projekta Knjige za vsakogar, delavnica Rastem s knjigo.
Obdelava retrospektive Kontinuirano in redno je potrebno obdelovati staro,
računalniško še neobdelano gradivo, predvsem tisto, ki ga ima samo naša knjižnica,
hkrati pa skrbno čistiti, kar knjižnica ne potrebuje. In to smo skrbno delali vse leto. Pri
tem ne gre pozabiti na zbiranje in obdelavo diplomskih nalog; dogovorili smo se z
Evropsko pravno fakulteto, da odda naši knjižnici po en izvod vsake diplomske
naloge, te bodo dostopne v digitalni obliki, tudi prek spleta. Enak dogovor imamo s
TŠC.
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Območnost Nadaljujemo začeto delo: digitalizacija domoznanskega gradiva
(kulturna dediščina) in pomagati knjižnici ustvarjati virtualno knjižnico, navzven
delovati kot regijska knjižnica, nabavljati zahtevnejše gradivo (predvsem za goriško
univerzo); to pomeni zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega
gradiva in informacij.
V zbirki elektronskih virov imamo naslednje naslove: Grove Art Online, Grove
Music Online, Oxford English Dictionary, Oxford Reference Online, Who's who &
Who was who, Britannica.
Pomagali smo pri delu knjižničarju v knjižnici Evropske pravne fakultete. Pri tej
fakulteti uspešno nastaja nova specialna knjižnica.
Nabavili smo program, spletno obliko Primorskega biografskega leksikona
primorcipikasi, naši partnerji so knjižničarji iz Kopra. Graditi naj bi začeli leksikon
z biografijami pomembnih primorskih osebnosti; spletni leksikon funkcionira malo
drugače kot klasični v knjižni izdaji, moč ga je sproti dopolnjevati. Tak spletni
leksikon imajo že Dolenjci, Notranjci in Gorenjci (gorenjci.si …).
Virtualna knjižnica (digitalizacija) Poleg omenjenega skupnega portala vsekakor
digitalizacija Trinkove korespondence.
Pri tem delamo skupni portal naše knjižnice s samostansko na Kostanjevici.
V knjižnici Stanislava Škrabca je obdelano 12.000 enot, gradivo si je moč ogledati
v samostanski knjižnici; narejena je pretvorba podatkov, kar omogoča dostop do
gradiva prek spleta. V tej knjižnici so poskenirali Arctice Horulae Adama Bohoriča,
našo prvo slovnico, in jih postavili na ogled prek spleta.
Dislocirane enote Dislocirana enota Kanal je pripravljena za avtomatizirano
izposojo; zatika se pri komunikaciji. Predvsem bi bilo to pomembno za Kanal, ki je
ena večjih krajevnih knjižnic, pa si že dolga leta prizadevamo, da bi do knjižnice
napeljali telefonsko linijo. Naj bo omenjeno, da so sedanji prostori za tako
knjižnico neprimerni.
Dopolnjevanje

in vzdrževanje

strojne

in pohištvene

opreme

Redno

vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje računalniške opreme. Ob domoznanski
zbirki smo pridobili še eno predstavitveno stekleno omaro za redke in zanimive
tiske (vse Valvasorjevo, kar hrani knjižnica); s tem naj funkcionalno in estetsko
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pridobi tudi prostor v nadstropju pred domoznansko zbirko. Podobno funkcijo ima
razsvetljeni globus s potovalnima kovčkoma pred policami z zemljevidi.
Dopolnili smo leseno pohištvo: knjižne police v pritličju (leposlovje, mladina) in na
periodiki.
Na več mestih (info točkah) je potrebno postaviti iskalne naprave, informacijske
ekrane. Uspelo nam je nabaviti eno informacijsko točko, zelo estetski in vsekakor
funkcionalen info terminal.
Za zamišljeno študentsko četrt, ki bi jo naredili s pomočjo podarjenega dela
Brezigarjeve knjižnice (in s povezavo s periodiko, kakovostno in količinsko
povečanimi možnimi dostopi do elektronskih virov, s priročno knjižnico s klasičnimi in
spletnimi elektronskimi viri, in strokovna čitalnica z gradivom za študente posameznih
fakultet), smo pridobili načrt, ki ga je izdelala arhitektka Elza Pavšič.
Osebni avto Več let že načrtujemo nakup novega avtomobila, a nam tega
projekta tudi v preteklem letu ni uspelo izpeljati.
Akcije in drugo Sem spadajo delo z uporabniki knjižnice, predstavitve,
založništvo, drugi kulturni dogodki, skupni projekti o podobi splošnih knjižnic v
Sloveniji.
Izpeljali smo kar nekaj dogodkov za mladino (lutke, gledališče ...), predvsem pa so
tu že utečeni dogodki, ki so širšega pomena: knjižnično-muzejski kviz za mladino,
Goriški dnevi knjige v aprilu, 17. september (Bevkov dan; z Marjanom Bevkom
dogovorjeno, da vsako leto predstavi eno od Bevkovih povesti), 20. november,
dan slovenskih splošnih knjižnic …, Primorci beremo, v katerem sodelujejo vse
primorske knjižnice in ki je postal že utečen projekt. Vključeni smo bili v
vseslovenskem projektu Knjige za vsakogar, projektu Svetovne prestolnice knjige,
Ljubljane.
Ker je bilo to leto Bevkovo leto, je bilo to leto tudi sicer tako obarvano. Med
drugim, zgoraj že omenjeno, je bila izdana knjiga Jamesa Findlaya Hendryja The
Blackbird of Ospo: Stories of Yugoslavija v prevodu Rajka Slokarja, v slovenskem
prevodu Kos iz Ospa: Osapski navihanec; knjigo je avtor posvetil Francetu Bevku.
Tu je tudi že omenjen Gregorčičev vodnik.
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b. Finančno poročilo
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

2009

Indeks

2010

2008/09

Indeks
2009/2010

I. PRIHODKI
58.420,00

0,88

86.502,00

1,48

- proračunska sredstva MONG

888.836,91

1,03

907.645,99

1,02

- proračunska sredstva drugih občin

282.795,55

1,06

293.869,93

1,03

- drugi prihodki

174.035,57

0,87

190.270,02

1,09

1.404.088,03

1,00

1.478.287,94

1,05

23.430,71

0,60

18.994,01

0,81

- stroški storitev in materialnih izdatkov

465.156,36

0,96

486.967,52

1,05

- sredstva za BOD

787.361,21

1,04

838.080,33

1,06

- prispevki

124.643,98

1,07

133.247,72

1,06

1.400.592,26

1,00

1.477.289,58

0,84

3.495,77

0,73

998,64

0,28

0,55

30.017,90

0,51

58.297,85

1,59

30.017,90

0,51

42,27

1,03

42,98

1,02

42,50

1,00

43,50

1,02

1.552,25

1,01

1.624,94

1,04

I. PRIHODKI

1.755.314,61

0,93

1.791.276,91

1,02

II. ODHODKI

1.781.867,20

0,99

1.797.330,89

1,01

26.552,59

0,26

6.053,98

0,23

100.646,00

0,79

94.592,02

0,94

- proračunska sredstva republike

SKUPAJ
II. ODHODKI
- amortizacija

0

- investicijsko vzdrževanje

SKUPAJ
III. OSTANEK PO ZAKLJUČNEM RAČUNU
IV. IZGUBA PO ZAKLJUČNEM RAČUNU

0

V. ODHODKI ZA INVESTICIJE

58.297,85

- vlaganje v objekte

0

- nabava opreme
VI. POVPREČNO LETNO ŠTEVILO
ZAPOSLENIH IZ UR
VII. ŠTEVILO ZAPOSLENIH po
stanju 31. 12. 2007 (upoštevana območnost, M/K)
VIII. POVPREČNA BRUTO PLAČA

na zaposl. v

letu 2007 v €
B. IZKAZ PO NAČELU
DENARNEGA TOKA

III. POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH
IV. STANJE NA RAČUNU

Tabela 1: Finančno poročilo
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Povzetek finančnega poročila
Poslovno poročilo smo sestavili na osnovi:
-

Zakona o računovodstvu (ZR) (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002 - ZJF-C,
114/2006 – ZUE),

-

Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001,
30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO,
109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010),

-

Slovenskih računovodskih standardov 36 (Uradni list RS, št. 107/2001) in

-

Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009).

Letno poročilo sestavljajo:
-

Bilanca stanja

-

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

-

Izkaz izračuna finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

-

Izkaz izračuna financiranja določenih uporabnikov

-

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

-

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

-

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

-

Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov.

Prihodki:
Iz proračunskih sredstev republike smo v letu 2010 prejeli 184.987,00 €, proračuni
občin ustanoviteljic pa so nam namenili 1.417.615,92 €.
Mestna Občina Nova Gorica 1.043.999,99 €, preostale občine ustanoviteljice pa
373.615,93 €.
Sredstva so bila namenjena za delovanje knjižnice – plače, materialne stroške in za
nakup knjižničnega gradiva. Vsi drugi prihodki (lastni dohodek, obresti, bonus
Zavarovalnice Triglav, nadomestila osebnih dohodkov nad 30 dni) pa znašajo
190.270,30 €.
Skupaj smo za leto 2010 dobili 1.800.567,47 €.
Finančno in poslovno poročilo 2010
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Odhodki:
Plače se izplačujejo petega v mesecu za pretekli mesec po Zakonu o sistemu plač v
javnem sektorju in Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS. Veliko sredstev
smo namenili naši osnovni dejavnosti – nakupu knjižničnega gradiva - 292.261,35 €
in stroškom dela 1.090.498,61 €. Iz sredstev Ministrstva za kulturo RS kupujemo tudi
knjige za zamejske knjižnice, za kar smo letos porabili 12.401,03 (lani 12.506,84) €
namenskih sredstev, od Ministrstva smo za to dobili 12.500,00 (lani 12.500,00) €.
Razliko 6,84 € iz leta 2009 smo poračunali v 2010, razliko 92,13 € iz leta 2010 pa
bomo v letu 2011.
Visoki so stroški za storitve, investicijsko vzdrževanje in izboljšave: 404.407,84 €, ki
jih narekujejo izvajanje raznih zakonov, odlokov in pravilnikov, ki knjižnico
obvezujejo, da redno poravnava določene obveznosti: sistem varovanja in zaščite,
redni pregledi strojne in druge mehanske opreme (dvigalo, fotokopirni stroji ...),
sistemi požarne varnosti, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, najem vodov
… Visoki so stroški za električno energijo, ogrevanje in klimatske naprave.
Skupaj vsi odhodki za leto 2010: 1.799.568,83 €.
Razlika med prihodki in odhodki v višini 998,64 € bomo porabili za nakup
knjižničnega gradiva v letu 2011.

Finančno poročilo pripravila: Mojca Repovš, računovodkinja

Odgovorna oseba:
Boris Jukić, direktor
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c. Poročilo o doseženih ciljih programa dela in rezultatih

Pridobljena in vložena sredstva ter delo
Pridobljena in vložena sredstva predstavljajo:
Pridobljena finančna sredstva za celotno delovanje Goriške knjižnice po virih
Pridobljena finančna sredstva za nakup knjižničnega gradiva po virih
Pridobljeno knjižnično gradivo
Obdelano gradivo
Kadri
Obratovalni čas oziroma čas tedenske odprtosti
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Pridobljena finančna sredstva za celotno delovanje Goriške knjižnice po
virih

Do 31. decembra 2010 smo prejeli od občin, Ministrstva in drugih virov
Viri
Nova Gorica

2009

2010

1.022.395,01

1.043.999,99

Brda

77.103,00

78.772,43

Kanal ob Soči

72.425,00

84.446,00

Miren-Kostanjevica

64.248,03

65.905,72

Renče-Vogrsko

55.223,08

56.424.92

Šempeter-Vrtojba

87.499,94

88.066,86

Ministrstvo RS za kulturo

187.186,00

184.987,00

Članarine, zamudnine …

167.168,00

170.967,56

ZPIZ, obresti, zavarovalnica

27.704,73

26.996,99

1.760.952,80

1.800.567,47

Skupaj

Tabela 2: Pridobljena finančna sredstva za celotno delovanje po virih
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Pridobljena finančna sredstva za nakup knjižničnega gradiva po virih

2009

2010

Nova Gorica

94.262,00

97.000,00

Brda

14.766,00

15.194,00

Kanal ob Soči

11.524,60

3.808,40

15.778,00

Proračun 2010
Miren-

12.269,00

12.625,00

Renče-Vogrsko

10.607,00

10.914,00

Šempeter-Vrtojba

16.554,00

17.034,00

111.660,00

98.485,00

17.279,00

17.555,00

0

0

9.645,32

7.676,35

298.566,92

292.261,35

Kostanjevica

Ministrstvo

za

kulturo

Potujoča
knjižnica
Prenos

iz

prejšnjega leta
Rabat,

lastni

dohodek
Skupaj

Tabela 3: Pridobljena finančna sredstva za nakup knjižničnega gradiva po virih

Kratek povzetek: Pridobljena finančna sredstva so bila nekoliko višja kot leto poprej. Del
sredstev je prispevalo Ministrstvo za kulturo (nekaj za knjige, nekaj pa za dejavnosti, ki jih je
dolžna financirati država, za območnost). Za knjige smo dobili nekoliko manj sredstev.
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Pridobljeno knjižnično gradivo po enotah, po načinu nabave in po zbirkah

ENOTA

NAKUP

ZAMENA

DAR

OBVEZNI IZVOD

STARI FOND

LASTNA IZD.

SKUPAJ

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

9.942

10147

149

181

2.289

1768

3.075

2279

17

105

28

9

15.500

14.489

200

0

0

178

110

378

358

1

7

0

0

738

675

2.692

2655

6

12

278

80

38

8

0

0

3

2

3.017

2757

Bilje

435

484

0

0

59

137

0

0

0

0

0

0

494

621

Branik

504

510

0

2

161

54

0

0

0

0

0

0

665

566

Deskle

325

377

1

0

120

115

0

0

0

0

0

0

446

492

Kanal

309

282

0

0

50

12

0

0

0

0

0

0

359

294

Prvačina

508

494

2

2

58

34

0

0

0

0

0

0

568

530

Renče

452

515

0

0

113

25

0

0

0

0

0

0

565

540

Solkan

619

459

2

1

84

34

0

0

0

0

0

0

705

494

Skupaj

15.967

16.123

160

198

3.390

2369

3.491

2645

18

112

31

11

23.057

21.458

Gorica

Periodika 181
Potujoča
knjižnica

Tabela 4: Pridobljeno knjižnično gradivo po enotah in načinu nabave
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Po zbirkah

2009

2010

Knjižne zbirke (knjige)

19.075

17.138

Serijske publikacije*

1.040

983

Glasbena zb. (CD)

1.084

1162

Zvočna kaseta

1

0

Kartograf. zb.

82

117

Videokasete

28

1

Multimedialno gradivo

63

44

218

207

4

10

61

26

3

0

10

61

1.388

1709

23.057

21.458

Elektronski viri (cdr,dvdr,online)
Tridimenz. gr. (igrače)
Muzikalije
Rokopisna zb.
Slikovno gr.
Video DVD
Skupaj

Tabela 5: Pridobljeno knjižnično gradivo po zbirkah

*Serijske publikacije skupno - od tega 675 enot na Periodiki in 308 enot na drugih lokacijah
Stanje zaloge gradiva 2010: 477.633 (468.085 stanje 2009 + 21.458 prirast 2010 – 11.910 odpis 2010).
Dejanski prirast: 9.548 (21.458 prirast 2010 – 11.910 odpis 2010)

Obdelano gradivo
Kljub nekoliko manj denarja je nakup za 156 enot letos višji kot lani, manj je
predvsem darov (1.021 manj), obveznega izvoda je 846 enot manj kot lani, skupnega
prirasta v letu 2010 1.599 enot manj kot v letu 2009.

Kadri
Finančno in poslovno poročilo 2010
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Povprečno letno število zaposlenih iz ur za leto 2010 je bilo 42,98 delavcev.
31. 12. 2010 je bilo v knjižnici zaposlenih 44 delavcev, od tega trije za polovični delovni čas.
Delavcev s strokovnim izpitom je bilo 28, kar je 63,63 %.
Grafični prikaz strokovne kadrovske zasedenosti

Nestrokovni

Strokovni

Tabela 6: Grafični prikaz strokovne kadrovske zasedenosti

Obratovalni čas oziroma čas tedenske odprtosti
Do 31. decembra 2010 je bila knjižnica odprta 53 ur na teden, julija in avgusta po 40 na
teden, torej enako, kot leto poprej. Skupaj je bila knjižnica odprta 2.510 (lani 2.562) ur, torej
52 (lani 15) ur manj kakor preteklo leto. To ni veliko manj glede na to, da smo imeli zaradi
popolne inventure in opreme gradiva s čipi knjižnico devet dni , to je 76 ur, zaprto.

Kratek povzetek: Dotok gradiva (številčno) kaže, da smo nakupili več gradiva, končni
seštevek pa pokaže, da je celotno pridobljeno gradivo številčno pa le manjše, manj je darov
in obveznega izvoda.*

*

Kljub nekoliko manj denarja je nakup za 156 enot letos višji kot lani, manj je predvsem darov (1.021 manj), obveznega izvoda

je 846 enot manj kot lani, skupnega prirasta v letu 2010 1.599 enot manj kot v letu 2009.
Retrospektiva. Vnesli smo 2.340 enot gradiva (ta ni razvidna iz tabele prirasta, ker gre za stari fond knjižnice!).
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Za nakup knjižničnega gradiva je bilo v letu 2010 na voljo 292.261,35 €. Do 31. decembra
2010 smo nakupili 16.123 enot gradiva. Povprečna cena nakupljenega gradiva je bila 18,13
€.
Vse novo gradivo. Vsega skupaj smo pridobili 21.458 enot gradiva: z nakupi,
zamenjavami, obveznimi izvodi in darovi. Samega nakupa je bilo 16.123 enot. V letu 2010
smo odpisali 4.589 enot knjižničnega gradiva več, kot lepo poprej in sicer zaradi
totalne inventure. Tako se je zaloga v resnici povečala za 9.548 enot. V letu 2010 je tako
celoten fond Goriške knjižnice od lanskih 468.085 enot narasel na 477.633 enot. Knjižnica
torej hrani v svojih nedrih skoraj pol milijona enot vsega gradiva v vrednosti 5.836.371,07 €.
Za zamejce smo nakupili 497 enot v vrednosti 12.401,03 €, prejeli smo jih 12.500,00 €.
Razliko med prejetimi in porabljenimi sredstvi 92,13 € iz let 2009 (- 6,84 €) in 2010 (+ 98,97
€) bomo poračunali v letu 2011.
Zaloga promocijskega gradiva, ki ga knjižnica uporablja ob obiskih iz drugih knjižnic in šol, ob
seminarjih, prireditvah in podobno v skupni vrednosti 20.969,68 €, je vodena po nabavni
ceni. Zaloga vključuje Furlansko-slovenski slovar, Zbornik ob 60-letnici, brošuro O Goriški
knjižnici – domoznanstvo in brušuro O Goriški knjižnici za najmlajše. Stanje se preverja ob
letni inventuri.

Odprtost. Knjižnica je bila nekoliko manj odprta za uporabnike kakor leto poprej
zaradi totalne inventure knjižničnega gradiva in opreme gradiva s čipi v novembru
mesecu.
Kadrovsko gledano se je odstotek strokovnih delavcev v primerjavi z lanskim letom zmanjšal,
ker je nekaj strokovnega kadra zapustilo našo ustanovo, ena delavka pa se je upokojila.
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Izložek oziroma rezultati vloženih sredstev in dela
Izložek oziroma rezultate vloženih sredstev in dela predstavljajo:
Porabljena finančna sredstva
Članstvo
Izposoja gradiva
Obisk
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
Potujoči knjižnici).
Porabljena finančna sredstva
Do 31. decembra 2010 smo porabili za:
2009

2010

Nakup knjižničnega gradiva

298.566,92

292.261,35

Stroški storitev in materialni izdatki

386.650,89

386.791,57

Nakup osnovnih sredstev in

58.297,85

30.017,90

0

0

OD in nadomestila

787.361,21

838.080,33

Prispevki za socialno varnost

124.643,98

133.247,72

Drugi stroški dela (malica, prevoz,

101.936,18

119.169,96

1.757.457,03

1.799.568,83

drobnega inventarja
Amortizacija

regres, davek, jubilejne nagrade)
Skupaj
Tabela 7: Porabljena finančna sredstva
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Članstvo
Ta statistika nam pomaga razbrati, kakšno je številčno gibanje (dinamika) posameznih
profilov uporabnikov knjižnice. Zanimajo nas seveda aktivni člani.

Aktivni člani
KATEGORIJA

2005

predšolci

2006

2007

2008

2009

2010

509

565

691

716

494

464

osnovnošolci

2.561

2.591

2.679

2771

2.878

2.738

srednješolci

2.161

1.931

1.843

1.656

1.584

1.571

študenti

2.086

2.118

2.279

2.210

2.714

2.072

zaposleni

4.545

4.635

4.881

4.691

4.279

4.502

nezaposleni

928

921

884

692

454

692

upokojenci

828

890

974

962

1.008

1.052

17

0

13.547

13.625

13.343

Potujoča

1.841

1.937

1.876

Dislocirane

1.290

1.317

1.380

16.678

16.897

16.599

drugo
Skupaj

1

13.566

13.550

14.045

osrednja enota

enote
Vse enote

Tabela 8: Aktivni bralci po kategorijah in izobrazbi osrednje enote in preostalih dvojih enot
(Potujoča, dislocirane).

1

Opomba: Podatki veljajo za enote, ki imajo avtomatizirano izposojo.
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Izposoja

Št. izposojenih enot glede na vrste gradiva in zbirke
Zbirka

2009

2010

Tekstovno gradivo

578.364

551.702

Rokopisno gradivo

0

2

Muzikalije

1.315

1.172

Kartografsko gradivo

2.396

2.114

Videoposnetki

4.701

3.804

CD

17.110

14.250

DVD

37.464

41.753

DVDR

377

384

Zvočne kasete

171

100

8

8

Elektronski viri

3.180

2.594

Multimedialno gradivo

4.751

2.881

Tridimenzionalno gradivo

40

69

Drugo

0

0

Skupaj

649.877

621.800

Periodika

135.331

132.582

5.746

4.579

Medknjižnična izposoja

627

682

Skupaj osrednja enota

791.581

759.643

Krajevne knjižnice

28.835

28.839

Potujoča knjižnica

61.841

61.465

Skupaj Goriška knjižnica

882.257

849.947

Slikovno gradivo

Domoznanstvo

Tabela 9: Izposoja (na dom, v čitalnico, podaljševanja in transakcije prek opaca) po vrstah
gradiva in po oddelkih.
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Št. izposojenih enot gradiva v osrednji enoti knjižnice po občinah (od kod prihajajo
uporabniki)

2009

2010

Nova Gorica

383.762

362.962

Brda

33.179

30.508

Kanal

34.168

32.145

Miren-Kostanjevica

25.680

26.603

Renče

23.267

22.216

Šempeter-Vrtojba

69.286

66.679

Druge občine

80.537

102.910

Skupaj

649.879

746.933

Občina

Tabela 10: Izposoja na dom, v čitalnico, transakcije prek opaca in podaljševanja samo v
osrednji enoti po občinah
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Obisk
Št. obiskovalcev

2009

2010

195.925

188.387

Uporaba interneta

5.092

7.272

Pravljične ure

1.510

1.520

Predstavitve in podobno

1.590

1.460

Razstave in drugo

19.500

19.020

Obisk - študijski nameni

26.900

27.240

2.850

2.880

33.793

34.415

3.099

3.280

290.259

285.474

Potujoča knjižnica

13.991

13.744

Krajevne knjižnice

7.795

8.084

312.045

307.302

Osrednja knjižnica*

2

Skupinski obiski
Periodika
Domoznanstvo
Skupaj v osrednji
knjižnici

SKUPAJ sistem
Goriška knjižnica

Tabela 11: Prikaz obiska po zbirkah in namenu v sistemu Goriška knjižnica Franceta Bevka

2

Opomba: Vse računalniško vodene aktivnosti.
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Prikaz obiska po občinah (v osrednji knjižnici)
Št. obiskovalcev

Občine

2009

2010

Nova Gorica

115.160

110.382

Brda

10.666

8.016

Kanal

10.436

9.990

Miren-Kostanjevica

7.318

7.615

Renče-Vogrsko

7.119

6.917

Šempeter-Vrtojba

19.757

19-274

Druge občine

25.469

24.328

Skupaj

195.925

188.387

Tabela 12: Prikaz števila obiskovalcev iz posameznih občin (samo) v osrednji knjižnici (kar je
vodeno računalniško).

Bibliofon, Moja knjižnica
V Goriški knjižnici smo leta 2004 uvedli uporabnikom prijazno storitev Bibliofon, ki ponuja
dodatne možnosti obveščanja in podaljševanja gradiva. To ponudbo smo leta 2007
nadgradili s storitvijo Moja knjižnica, ki ponuja več možnosti pregleda izposojenega gradiva,
naročanja in rezerviranja gradiva ter storitev medknjižnična izposoja. Moja knjižnica je
brezplačna in ponuja več možnosti, zato je tudi večkrat uporabljena.
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Graf 1: Uporaba storitev Bibliofon (število klicev v letih 2004 – 2010) in Moja knjižnica (obisk
članov v letih 2007 – 2010)

Naši uporabniki so v lanskem letu opravili 1.243 klicev v storitev Bibliofon in
opravili 807 podaljšav (3.705 podaljšanih gradiv). Uporaba te storitve je
konstantna in čeprav njena uporaba vsako leto malo pade velja za stalnico med
našimi uporabniki.
Storitev Moja knjižnica je obiskalo 11.575 članov in opravilo 44.526
transakcij (podaljševanja, naročanja in rezerviranja gradiva). Uporaba tega servisa
vsako leto narašča in uporabniki so z njim zelo zadovoljni.

Kratek povzetek: Število aktivnih članov (kar se nam zdi pomembno) bolj ali manj že nekaj
let stagnira; porast je čutiti pri najmlajših, pri zaposlenih (kar je razveseljivo) narašča. Obisk
Izposoja je nižja od lanske, prav tako obisk; eno in drugo je povezano z dejstvom, da je vse
več informacij dosegljivo prek spleta. Vsekakor prednjači izposoja v tekstovni obliki. Narasel
je obisk zaradi interneta, pozna pa se tudi povečan obisk na periodiki, kjer uporabniki vedno
več brskajo za elektronskimi viri.
Statistika kaže, da narašča uporabnikovo zanimanje za različne netekstovne video vire predvsem DVD, medtem ko izposoja glasbenega gradiva pada, prav tako drugega
multimedialnega gradiva in, kar je zaskrbljujoče, pada uporaba elektronskih virov
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(statistično). Zbirka, ki vedno bolj priteguje uporabnika, je periodična. Veliko je tudi zanimanje
za gradivo iz drugih knjižnic, medknjižnična izposoja.
Z letom 2010 smo ukinili referenčni servis Vprašaj knjižničarja, ki je za veliko vloženih ur
premalo dajal.
Servisa Bibliofon in Moja knjižnica sta zabeležila 12.818 obiskov naših članov, ki so opravili
45.333 transakcij (podaljševanja, naročanja in rezerviranja gradiva).
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3. POVZETEK
V letu 2010 nismo zaposlili nobenega novega delavca za nedoločen čas.
Do 31. decembra 2010 smo iz različnih virov dobili 1.800.567,47 €, od tega je šlo za
nakup knjižničnega gradiva 292.261,35 €.
Nakupili smo 16.123 enot knjižničnega gradiva. Celoten dotok vsega gradiva je bil
(poleg nakupa so tu še darovi, zamene, obvezni izvod) 21.458 enot. Ker smo
odpisali 11.910 enot, se je fond vsega gradiva povečal za 9.548 enot in je sedanja
končna številka vsega knjižničnega gradiva na dan 31. decembra 2010 477.633
enot v vrednosti 5.836.371,07 €.
Za povzetek:
Skupni odhodki za leto 2010 so bili 1.799.568,83 €. Razlika med prihodki in
odhodki je bila 998,64 €.
Knjižnica vedno bolj kaže odzivnost do okolja (novonastajajoče fakultete nove
univerze), obisk in izposoja sta nižja od lanskoletnih, kar nekaj tudi zato, ker je bila
knjižnica zaradi inventure devet dni zaprta.
V letu 2010 smo pripravili za odrasle 13 predstavitev knjig, 20 razstav (od tega 1
tematska) in 10 glasbenih večerov in akcijo Primorci beremo.
Za otroke smo pripravili 11 dogodkov s predstavitvami knjig, priložnostnimi
razstavami in delavnicami in 42 ur pravljic v pravljični sobi in v bibliobusu.
Naše knjižničarke so vodile po knjižnici 33 skupin srednješolcev, 7 skupin vrtičkarjev
in več skupin varstveno delovnega centra Nova Gorica. Vseslovenski projekt Rastem
s knjigo je privabil 8 skupin srednješolcev in 23 skupin osnovnošolcev.

Poslovno poročilo je pripravil Boris Jukić s sodelavci
Odgovorna oseba: Boris Jukić, direktor

Nova Gorica, 24. februarja 2011
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4. PRILOGA: Akcije v letu

2010

1. PRIREDITVE ZA ODRASLE

a) Predstavitve knjig
1. 14. 1. 2010: Vida Mokrin – Pauer: Poleti poleti (pesniška zbirka in zgoščenka)
2. 11. 2. 2010: Tatjana Pregl Kobe: Nisi in si (pesniška zbirka
3. 11. 3. 2010: Dr. Igor Grdina: Svetovna vojna ob Soči, I. del
4. 8. 4. 2010: Goriška knjiga – pesmi, zgodbe in pričevanja (zbornik)
5. 22. 4. 2010: Literarni večer Miklavž Komelj, Andrej Blatnik in Veronika
Dintinjana – predstavitev pesniške mape
6. 13. 5. 2010: Branko Drekonmja, Aleksander J. Potočnik: Po sledeh Ernesta
Hemingwaya
7. 20. 5. 2010: Radivoj Pahor: Niti črke več in roža bo moja (pesniška zbirka)
8. 17. 6. 2010: Milan Petek – Levokov: Paris at night - Paris ponoči (pesniška
zbirka)
9. 16. 9. 2010: James F. Hendry, prevod Rajko Slokar: Osapski navihanec
10. 14. 10. 2010: Oton Marc: Devetnajst (zbirka basni za odrasle in otroke)
11. 18. 11. 2010: Zoran Božič: Poezija Franceta Prešerna v srednješolskih
učbenikih in njena recepcija
12. december: Neža Maurer
13. december: Mihael Glavan: popotovanje z Gregorčičem med nebom (poezijo)
in zemljo (stvarnostjo)

b) Razstave
1. od 16. 12. 2009 do 5. 1. 2010: Fiat Lux – Svetilke (Loredana Zega – prodajna
razstava)
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2. od 16. 12. do 5. 1. 2010: Vrtec Vrtojba: likovni izdelki otrok na temo »Kaj je
sreča?«
3. od 8. 1. 2010 do 29. 1. 2010: fotografska razstava Slovenski Frančiškani – ob
800-letnici Vodila
4. od 9. 2. 2010 do 14. 2. 2010: Klavdij Tutta: priložnostna razstava ob
predstavitvi knjige Tatjane Pregl Kobe
5. od 15. 2. do 5. 3. 2010: Zdene Flerin: slikarska razstava
6. od 8. 3. do 26. 3. 2010: Gimnazija Nova Gorica (Dijaki 4. letnika Evropskega
oddelka): »Ilirija oživljena« - ob 200-letnici Ilirskih provinc
7. od 22. 3. do 14. 4. 2010: Alda Grudina – slikarska razstava
8. Marko Krumberger, Radivoj Pahor: Pesniška mapa: priložnostna razstava ob
»Goriških dnevih knjige«
9. od 15. 4. do 5. 5. 2010: Goriški pihalni orkester – razstava ob 50-letnici
delovanja
10. od 7. 5. do 14. 5. 2010: Univerza za tretje življenjsko obdobje: razstava
likovnih izdelkov
11. od 16. 5. do 1. 6. 2010: Hari Marušič: slikarska razstava
12. od 7. 6. do 28. 6. 2010: Primorski tehnološki park v okviru natečaja POPRI –
Mladi za prihodnost – razstava inovativnih izdelkov vrtcev, osnovnih in
srednjih šol
13. od 28. 6. do 1. 9. 2010: Gregorič Marko: razstava fotografij
14. 25. 8. – 14. 9. 2010: Švagelj Nadja: Razstava slik na platno
15. 15. 9. – 30. 9. 2010: Filatelistično društvo dr. Franc Marušič Nova Gorica:
filatelistična razstava ob 100-letnici rojstva in 40-letnici smrti Franceta Bevka
16. 1. 10. – 20. 10. 2010: Mitja Ličar: Razstava fotografij
17. 14. 10. – 29. 10. 2010: Varstveni delovni center Nova Gorica: Razstava
klekljanih izdelkov
18. 3. 11. – 21- 11. 2010: Predstavitev DRUŠTVA MDI GORIŠKE in razstava
izdelkov članov
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19. 18. 11. – 8. 12. 2010: Simon Zamar: Razstava fotografij

c) Tematska razstava
1. 7. – 1. 10. 2010: Kam na izlet – potepanje po Goriškem in Gradiščanskem
pred 100 leti ter umetnost in literatura o izletništvu (razstava iz cikla razstav
goriške knjižnice »Spoznajmo kulturno dediščino Goriške«

d) Glasbeni večeri ob klavirju
1. 28. 1. 2010: Glasbena skupina Swarga (Sabina Šinkovec, Rok Šinkovec, Boštjan
Zobec)
2. 26. 2. 2010: Mlade pianistke na klavirju: Eva Dolinšek, Aleksandra Pavlovič, Maja
Vončina
3. 26. 3. 2010: flavtistki Doris Kodelja in Ana Črnic
4. 29. 4. 2010: violinist Aleš Lavrenčič
6. 24. 6. 2010: Windwater duet: Petra Vodopivec in Massimo Favento
7. 30. 9. 2010: David Šuligoj
8. 28. 10. 2010: Boštjan Simon – saksofon
9. 25. 11. 2010: Kvartet godal Podokničarji
10. 23. 12. 2010: Trio Vrabec

e) Akcija Primorci beremo
Junija se je pričela akcija Primorci beremo, v kateri tokrat sodeluje deset primorskih
knjižnic, med njimi tudi naša. Sodelujoči zbirajo med 54 proznimi deli in 10 pesniškimi
zbirkami slovenskih avtorjev.
Na zaključni prireditvi bodo vsi, ki bodo prebrali 5 proznih del in dve pesniški zbirki,
prejeli knjigo Osapski navihanec in si ogledali film Črni bratje.

f) Stojnice znanja
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V okviru dnevov slovenskih svetovalnih središč je 22. septembra 2010 Svetovalno
središče ISIO Nova Gorica pripravilo prireditev Stojnice znanja, ki so ponujale
izobraževalno ponudbo za odrasle z namenom lažje vključitve v družbeno življenje.
Naša knjižnica je sodelovala s tremi informacijskimi panoji.

2. PRIREDITVE ZA OTROKE
a) Predstavitve knjig, ustvarjalne delavnice, razstave
1. 2. marec 2010: ustvarjalna delavnic ob Dnevu žena
2. 30. marec 2010: ustvarjalna velikonočna delavnica
3. 6. april 2010: avtorica Sanja Pregl in ilustrator in slikar Arjan Pregl sta
predstavile knjige iz zbirke »Hobotnica Alenčica«
4. 20. april 2010: avtorica Darinka Kozinc je predstavila knjigo Zgodbe iz mišjega
mesta 3. Sodelovali so otroci iz vrtca Sonček Vrtojba pod mentorstvom
vzgojiteljice Anke Krpan Skomina.
5. 8. – 28. junija 2010: razstava natečaja POPRI pod mentorstvom Anke Krpan
Skomina
6. 6. 9. – 25. 9. 2010: Eko dan na Osnovni šoli Dobrovo (tematska razstava
učencev)
7. 19. 10. 2010: Alja Furlan: Šivalnica besed (sodelovala tudi skupina Lutke 1000
in 1 Solkan)
8. 23. 11. 2010: Nataša Konc-Lorenzutti: Krilate in kosmate basni (predstavitev z
glasbenim nastopom)
9. Marjan Manček – razstava likovnih del
10. V začetku decembra: Božična delavnica
11. Sredi decembra: Okrasitev novoletne jelke

b) Ure pravljic
V letu 2010 smo imeli v naši pravljični sobi in v potujoči knjižnici 42 ur pravljic za
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najmlajše .
Zelo dobro so bile obiskane tudi otroške delavnice.
Svet pravljic je v knjižnico privabil 1320 najmlajših uporabnikov.
Poleg tega smo imeli 20 ur pravljic tudi v potujoči knjižnici – udeležba cca 200
otrok.

Skupaj je pravljice poslušalo cca 1520 najmlajših uporabnikov knjižnice.

3. SKUPINSKI OBISKI

a) Rastem s knjigo
V akciji rastem s knjigo Ministrstvo za kulturo in šolstvo vsakemu sedmošolcu podari
knjigo Toneta Pavčka MAJNICE , dijakom prvih letnikov srednjih šol pa knjigo
Slavka Preglja GENIJI V KRATKIH HLAČAH.
Knjige prevzemajo v naši knjižnici. Tako bo letos do konca leta s tem namenom
obiskalo knjižnico
cca 600 sedmošolcev in
preko 1000 dijakov prvih letnikov.
Ob prevzemu knjige si pod vodstvom naših bibliotekarjev tudi ogledajo knjižnico.

b) Vodeni obiski knjižnice
Knjižnico je obiskalo 33 skupin osnovnošolcev in srednješolcev, zlasti prvi letniki.
Ogledala si jo je tudi skupina Varstveno delovnega centra iz Nove Gorice. Na ta
način se je obisk povečal za cca 700.

c) Obiski vrtičkarjev
Knjižnico si je ogledalo in poslušalo še pravljico tri skupine otrok iz vrtca Dobrovo,
dve skupini vrtičkarjev iz Nove Gorice in dve iz Vrtojbe (cca 105 otrok).
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Skupaj torej 1.705 obiskovalcev.

Pripravila: Olga Zgaga
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