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1) Uvod 

 
Univerzitetna Knjižnica Univerze v Novi Gorici (UK UNG) je namenjena študentom in 
sodelavcem Univerze v Novi Gorici, pa tudi drugim, ki jih zanima gradivo s področij, ki jih 
knjižnica pokriva. Zbiramo predvsem gradivo s področja ekologije, fizike, kemije, 
matematike, biologije, gospodarstva, slovenistike, humanistike, zgodovine, vinogradništva in 
umetnosti. V skladu s svojim poslanstvom UK UNG opravlja knjižnično-informacijske 
storitve kot podporo pedagoškim in raziskovalnim dejavnostim Univerze v Novi Gorici, 
dobro sodeluje tudi z drugimi organizacijami in posamezniki v okolici. 
 
V skladu z Zakonom o knjižničarstvu, s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe in  Strokovnimi standardi in priporočili za organizacijo, delovanje 
in evalvacijo visokošolskih knjižnic (za obdobje 2012-2020) sledimo osnovnim nalogam 
knjižnice: 
 

 zagotoviti uporabnikom v čim krajšem času čimveč informacij, ki jih potrebujejo 
 skrbeti, da je gradivo obdelano in postavljeno tako, da ga uporabniki lahko hitro 

najdejo 
 načrtovati in izvajati izobraževanje uporabnikov 
 skrbeti, da bo knjižnica prostor, kjer se bodo uporabniki in zaposleni dobro počutili 
 graditi in vzdrževati dobre in ustvarjalne odnose z zaposlenimi na UNG 
 skrbeti za dobro poslovanje knjižnice, za njeno zunanjo podobo in promocijo 
 slediti novostim na področju izobraževanja, knjižničnih in informacijskih znanosti. 

 
 

2) Knjižnično-informacijske storitve 

 
Da bi zagotovili ustreznost študijske literature, ki je na voljo v knjižnici, upoštevamo 
predloge profesorjev in drugih zaposlenih na UNG. 
 
Gradivo v knjižnici je skoraj v celoti postavljeno v prostem pristopu in razvrščeno po strokah. 
Zagotavljamo predvsem gradivo za potrebe izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Poleg 
izposoje tiskanega gradiva nudimo tudi dostop do številnih baz podatkov z dostopom do 
revij, člankov, monografij oz. bibliografskih podatkov ali povzetkov. S sodelovanjem v 
medknjižnični izposoji pa zagotavljamo gradivo, ki ga naša knjižnica nima.  
 
Pomembna naloga knjižnice je tudi vodenje bibliografij raziskovalcev in predavateljev, 
zaposlenih na Univerzi v Novi Gorici. Knjižnica je polnopravna članica v sistemu vzajemne 
katalogizacije COBISS, katalog naše knjižnice (COBISS/OPAC) je dostopen preko spletne 
strani.  
 
Člani knjižnice imajo možnost pregledovanja izposojenega gradiva, podaljševanja roka 
izposoje in rezervacij gradiva osebno v knjižnici, preko e-pošte, po telefonu ali preko 
spletnega servisa Moja knjižnica. 
 
Povečali smo število ur odprtosti knjižnice za obiskovalce, tako sta knjižnica in čitalnica za 
obiskovalce odprta 52 ur tedensko. Uporabnikom knjižnice je poleg čitalnice s 50 
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čitalniškimi mesti na voljo tudi računalniška soba. Trenutno je na voljo 5 računalnikov z 
dostopom do svetovnega spleta ter 10 mest z možnostjo priklopa osebnega računalnika. V 
prostorih knjižnice nudimo možnost brezžične povezave.   
 
V knjižnici lahko študentje kupijo tudi knjige, ki jih izdajajo predavatelji v okviru založbe 
Univerze v Novi Gorici. 
 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Število na dom 
izposojenega 
gradiva 

1173 1012 958 869 751 816 1040 

Število 
posredovanih enot v 
medknjižnični 
izposoji 

24 22 18 18 9 10 5 

Razmerje med 
posredovanimi in 
zahtevanimi 
enotami iz 
medknjižnične 
izposoje 

1:16 1:16 1:14 1:6 1:14 1:11 1:7 

Število 
računalnikov, preko 
katerih uporabniki 
v knjižnici lahko 
iščejo informacije 

7 8 8 8 8 8 5 

Število 
organiziranih 
izobraževanj za 
uporabnike 

5 5 5 5 5 5 5 

Tabela 1: Knjižnična dejavnost 
 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Število vseh 
uporabnikov 

887 867 886 905 905 613 563 

Število aktivnih 
uporabnikov knjižnice 

453 338 336 488 477 238 156 

Delež aktivnih 
uporabnikov z univerz 
(študenti, visokošolski 
učitelji in sodelavci, 
raziskovalci in 
strokovni sodelavci) 

78,8% 75,4% 68% 46% 64,6% 82% 91% 

Tabela 2: Uporabniki knjižnice 
 
 
 



6 

 
Število 
2013 

Število  
 2014 

Število  
 2015 

Ševilo  
2016 

Ševilo 
2017 

Ševilo 
2018 

Ševilo 
2019 

Študenti – 
dodiplomski, 
redni 

327 324 349 335 274 274 290 

Študenti – 
dodiplomski, 
izredni 

24 26 31 23 42 18 26 

Študenti – 
podiplomski 

43 40 40 33 21 30 24 

Srednješolci 
 

1 1 1 2 1 2 3 

Zaposleni 
 

198 220 195 168 147 139 162 

Upokojenci 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Drugi uporabniki 
 

294 256 267 344 420 150* 155 

Tabela 3: Uporabniki knjižnice po tipu uporabnika 
 
* brisanje neaktivnih članov zaradi GDPR 
 
 
V zadnjih šestih letih se je delež aktivnih uporabnikov z Univerze povečal, skupno število  
uporabnikov pa se je nekoliko zmanjšalo. Razlog vidimo v tem, da smo v skladu z novo 
uredbo o varstvu podatkov brisali neaktivne člane knjižnice. Deloma je k temu pripomogla 
tudi selitev nekaterih programov na drugo lokacijo. Študentom dislociranih enot omogočamo 
naročanje gradiva po elektronski pošti in jim ga na željeno lokacijo Univerze dostavimo 
proko interne kurirske službe. Poskrbeli smo tudi za oddaljen dostop do večine baz podatkov. 
 
Uspešno izvajamo medknjižnično izposojo. Glede na to, da imamo dostop do večjega števila 
elektronskih revij, je naročanje člankov nekoliko upadlo, število naročenih knjig iz drugih 
knjižnic pa ostaja približno enako. 
 
 

3) Informacijsko opismenjevanje uporabnikov 

 
 
Redno izvajamo izobraževanja uporabnikov in se trudimo, da bi zajeli kar čim večje število 
študentov. Na začetku študijskega leta običajno povabimo študente na krajšo predstavitev 
knjižnice, ki zajema osnovne informacije, ogled in predstavitev knjižnice, gradiva in storitev.  
 
Organiziramo tudi izobraževanja v okviru študijskih predmetov. Pripravljamo jih za študente 
posameznih fakultet v okviru določenih predmetov. Ta izobraževanja načrtujemo in izvajamo 
skupaj s profesorji ali asistenti. Navadno zajemajo predstavitev knjižnice, katalogov, baz 
podatkov, klasičnih načinov iskanja literature ... Sledijo vaje, kjer s študenti iščemo 
relevantno literaturo v različnih katalogih in bazah podatkov. V zadnjem času se teh  
izobraževanj udeležujejo predvsem študenti Fakultete za humanistiko.  
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Pogosto nudimo individualno pomoč uporabnikom pri iskanju literature. Uporabniki se 
navadno poslužujejo  pomoči pri iskanju literature za seminarske, diplomske naloge ipd.  
 
Na spletni strani knjižnice smo objavili prosojnice s pomočjo katerih se lahko uporabniki 
naučijo samostojnega iskanja knjižničnega gradiva. Dodali smo tudi povezave do speltnih 
tečajev, ki jih organizira IZUM ter servisa Vprašaj knjižničarja. 
 
 

4) Gradnja knjižničnih zbirk 

 
 
Knjižnična zbirka trenutno obsega okrog 21.600 monografskih publikacij, 55 naslovov 
tiskanih serijskih publikacij, 620 enot neknjižnega gradiva (predvsem CD-romov) in 14 
podatkovnih zbirk. 
 
Skrbimo za nabavo temeljne študijske literature za študente. V zbirko je vključeno gradivo v 
skladu z vsebino  študijskih programov, ki se izvajajo na UNG, tj. s področja ekologije, 
fizike, kemije, matematike, biologije, gospodarstva, slovenistike, humanistike, zgodovine, 
vinogradništva in umetnosti. Prizadevali smo si pridobivati darove, predvsem za starejše 
gradivo, ki ga ni več mogoče kupiti. Knjižno zbirko smo v zadnjih šestih letih obogatili z 
dvema zapuščinama s področja komunikologije in sociologije ter slovenske književnosti ter z 
darovi posameznikov in knjižnic. Prav tako smo prejeli velik dar iz Osrednje humanistične 
knjižnice z literaturo s področja jezikoslovja. Čeprav se je projekt Okno Šanghaja zaključil, 
še vedno aktivno sodelujemo s Šanghajsko knjižnico, ki nam vsako leto daruje od 50 do 100 
novih naslovov publikacij. Zagotavlja nam tudi dostop do elektronske zbirke knjig in revij 
Šanghajske knjižnice. 
 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Število enot 
knjižničnega 
gradiva 

23.525 25.919 26.323 27.754 28.760 30.050 32.482 

Prirast knjižnega 
in neknjižnega 
gradiva 

954 2.394 1103 1309 1006 925 1.340 

Število naročene 
periodike v tiskani 
obliki 

74 73 73 63 57 55 34 

Letni prirast 
tiskanih in 
elektronskih enot 

1160 2240 1225 1430 1250 1195 
 

1340 

Število 
pregledanega 
gradiva v 
elektronski obliki 

16654 14496 14525 12927 13540 11269 13210 

Tabela 4: Knjižnična zbirka 
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*te statistike so dostopne januarja za preteklo leto 
 

Letni prirast tiskanega gradiva v vseh letih nekoliko niha glede na število prejetih darov, 
nakup študijskega gradiva v tiskani obliki se je nekoliko povečal. Pridobili smo dve novi bazi 
podatkov, povečalo pa se je tudi število naslovov elektronskih revij znotraj posameznih baz.  
 
V skladu s sodobnimi trendi smo v zadnjih letih nekoliko zmanjšali število naslovov tiskanih 
revij in povečali število naslovov elektronskih revij, ki jih naročamo tako v okviru slovenskih 
konzorcijev kot tudi samostojno. Preko konzorcijev naročamo več podatkovnih baz, 
samostojno pa smo naročili dve novi.  
 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Monografske 
publ. (inv. enote) 

16.476 17.404 18.454 19.536 20.654 21.687 22.246 

Serijske publ. 
(inv. enote) 

7.023 7.311 7.473 7.787 7.889 7.997 8.099 

Neknjižno 
gradivo (inv. 
enote) 

471 505 518 552 582 623 641 

Dostopne 
podatkovne 
zbirke  

7 9 9 9 12 14 14 

Tabela 5: Zbirka knjižničnega gradiva 
 
V letu 2017 smo izvedli inventuro vsega knjižnega gradiva in bili z rezultati zadovoljni, saj je 
bil manjko nizek. Odpisali smo 100 izvodov. 
 
 

5) Digitalna knjižnica in oddaljen dostop 

 
 
Knjižnica UNG sodeluje v slovenskih konzorcijih za nabavo elektronskih publikacij. Je 
članica konzorcijev za nabavo baz ScienceDirect, Springer Link, APS Journals, Nature, ACS 
Publications,  JSTOR, Web of Science, Scopus, EIFL Direct-podatkovne zbirke EBSCOhost, 
Credo Online, ProQuest Dissertation.  Samostojno nabavljamo še bazi ORP-index (od l. 
2018) in MathSciNet. Pridobili smo tudi dostop do baze elektronskih publikacij Šanghajske 
knjižnice (od l. 2018).  
 
V letu 2019 smo uredili oddaljen dostop do vseh tistih baz podatkov, pri katerih ponudniki to 
omogočajo. 
 
Nekatere knjige, ki jih izdaja Založba UNG, so prosto dostopne pod licenco Creative 
Commons na spletni strani založbe in v Repozitoriju Univerze v Novi Gorici. 
Zaključna dela študija, ki nastajajo na UNG tj. diplome, magisteriji in doktorati, so od l. 2015 
dalje dostopna v Repozitoriju Univerze v Novi Gorici (RUNG).  Študentje sami oddajajo 
svoja dela v RUNG, omogočili pa smo jim tudi uporabo detektorja podobnih vsebin. 
 



9 

Za potrebe vodenja bibliografij profesorji in raziskovalci, zaposleni na UNG, v RUNG 
oddajajo svoja objavljena oz. izvedena dela. S tem smo klasični tiskani arhiv dokumentov 
nadomestili z elektronskim. Tako omogočamo prost dostop do metapodatkov vseh 
objavljenih del, nastalih v okviru univerze, nekatera dela pa so dostopna v celoti. Z objavo 
del in metapodatkov o delih v RUNG zagotavljamo večjo prepoznavnost raziskovalnih 
dosežkov zaposlenih na UNG. V skladu z dokumentom »Nacionalna strategija odprtega 
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015−2020« smo 
omogočili odprti  dostop  do vseh  recenziranih  znanstvenih  objav,  ki  se nanašajo  na 
rezultate  iz  nacionalno financiranih  raziskav.  
 
 

6) Obdelava gradiva 

 
 
Vse gradivo knjižnične zbirke je vključeno v računalniški katalog COBISS/OPAC, ki je 
dostopen tudi prek spletne strani UK UNG. Novo gradivo v najkrajšem času bibliografsko in 
vsebinsko obdelamo in vključimo v računalniški katalog. 
 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 
št. kreiranih 
zapisov za 
COBIB 

1.113 1.390 1.238 1.495 1.058 
 

1.264 
 

841 

št. kreiranih 
zapisov za 
SICRIS 

797 874 765 1.083 804 963 550 

št. redigiranih 
zapisov za 
SICRIS 

594 1.389 604 91 576 603 454 

št. kreiranih 
zapisov za 
CONOR 

511 637 463 715 452 329 499 

Tabela 6: Obdelava gradiva 
 
*Podatke posreduje IZUM v začetku leta za preteklo leto 
 
Med redne dejavnosti knjižnice sodi vodenje bibliografij raziskovalcev in predavateljev, 
zaposlenih na Univerzi v Novi Gorici. Storitev izvajamo tudi za nekatere zunanje 
organizacije in posameznike. Trudimo se slediti novim smernicam pri sestavljanju 
bibliografij raziskovalcev in se udeležujemo izobraževanj na to temo. 
 
 

7) Kadri 
 
 
V knjižnici so zaposlene tri knjižničarke. Redno spremljamo novosti v knjižničarski stroki in 
se udeležujemo izobraževanj. Redno spremljamo tudi spletne konference in izobraževanja s 
področja knjižničarstva 



10 

 
V zadnjem obdobju smo se udeležili izobraževanja za prehod na novo programsko opremo 
COBISS3/Katalogizacija in pridobili potrebne licence. Izvedli smo tudi prehod na novo 
programsko opremo COBISS3/Izposoja in s tem popolnoma opustili zastarelo programsko 
opremo COBISS2. Ažurirali smo bazo članov knjižnice in poslovanje  uskladili z novo 
Uredbo o varstvu podakov.  
 
Že tretji mandat ima knjižnica predstavnico v Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost. S 
tem sodelujemo v razvojnem in raziskovalnem delu na področju knjižničarstva, 
bibliotekarske in informacijske znanosti. 
 
 

8) Prostori, oprema 

 
 
V knjižnici je večina gradiva v prostem pristopu, poleg tega imamo veliko čitalnico s 
petdesetimi čitalniškimi mesti in računalniško sobo s petimi stacionarnimi računalniki in 
desetimi delovnimi mesti z možnostjo priklopa lastnega računalnika. Poleg tega je v vseh 
prostorih knjižnice možnost povezave v brezžično omrežje. 
 
V obdobju zadnjih šestih let smo v knjižnici pridobili nove knjižne regale za postavitev 
gradiva v prostem pristopu. S tem smo uspeli bolj pregledno urediti knjižno zbirko, saj smo 
preuredili postavitev gradiva celotne knjižnice in tudi počistili celotno zbirko knjižnega 
gradiva in prostor, v katerem se nahaja. Uredili smo računalniško učilnico. Pridobili smo 
nove računalnike in monitorje ter posodobili brezžično povezavo.  
 
 

9) Sodelovanje 

 
 
Univerzitetna knjižnica UNG sodeluje s knjižnicami v okolici, predvsem z Goriško knjižnico 
Franceta Bevka, s knjižnicami Šolskega centra Nova Gorica, s knjižnico Fakultete za 
uporabne družbene študije, z Narodno in študijsko knjižnico Trst, Knjižnico D. Feigel, Gorica 
in drugimi. 
 
Poleg tega sodelujemo tudi z organizacijami, za katere izvajamo vnos bibliografij v COBISS. 
 
 

10) Zaključek in priložnosti za nadaljnji razvoj 
 
 
Knjižnica je v obdobju zadnjih šestih let uspešno opravljala svoje poslanstvo, skrbela je za 
kakovosten izbor študijske literature in ustrezno informacijsko podporo študentom in 
zaposlenim na UNG.  
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Prizadevali smo si za izboljšanje in razvoj sodobnih storitev, še posebej za potrebe študentov 
in zaposlenih na UNG. Izpostavili bi predvsem postavitev repozitorija RUNG, posodobitev 
računalniške učilnice, posodobljeno brezžično povezavo, ureditev oddaljenega dostopa do 
elektronskih informacijskih virov, nabava novih baz podatkov ... 
 
Trenutno se študij na UNG izvaja na različnih lokacijah, knjižnica je locirana v Rožni Dolini. 
Čeprav naročanje gradiva po elektronski pošti in dostava preko kurirske službe dobro deluje, 
si v prihodnosti želimo, da se nam uresniči želja in bodo vse fakultete združene na eni 
lokaciji v kampusu. Tako bi imeli vsi študentje lažji in hitrejši dostop do gradiva in drugih 
storitev knjižnice. 
 
Zaenkrat še lahko zagotavljamo prosti dostop do gradiva, vendar je nekaj gradiva že 
postavljenega na policah, ki so za nekatere uporabnike previsoko in jih brez uporabe lestve 
težko dosežejo. Zato si v prihodnosti želimo več prostora za gradivo v prostem pristopu. 
 
Trenutno najbolj pereč problem v knjižnici predstavlja neustrezno ogrevanje in 
prezračevanje. Upamo, da se bo v naslednjem letu začela energetska prenova celotne stavbe 
in se bo ta problem rešil.  
 
Naslednje leto naj bi se na lokacijo, kjer deluje knjižnica, preselila Akademija umetnosti, ki 
ima veliko lastnega gradiva. To gradivo po potrebno obdelati in vnesti v katalog knjižnice. 
Načrtujemo prenovo čitalnice, računalniške učilnice in tudi prostora, kjer je gradivo v 
prostem pristopu, da bomo zadovoljili potrebe vseh uporabnikov. 

 
Izobraževanje uporabnikov smo v okviru študija v zadnjih letih izvajali predvsem za študente 
Fakultete za humanistiko. Želimo si, da bi se v prihodnje za tovrstno izobraževanje odločali 
tudi študentje in predavatelji drugih fakultet. 
 
Še naprej se bomo trudili slediti novostim na področju knjižničnih in informacijskih znanosti. 
Načrtujemo udeležbo na več izobraževanjih.  

 
Vzpodbujali bomo profesorje in asistente, da nam redno pošiljajo sezname študijske literature 
in vzpodbujajo študente k uporabi knjižnice. 
 
Še naprej si bomo prizadevali graditi in vzdrževati dobre in ustvarjalne odnose z zaposlenimi 
in študenti UNG ter  zagotavljati učinkovito poslovanje knjižnice. 
 
 
 
 


