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KNJIŽNICA OBČINE DOLINA 
 

Začetek izposoje po naročilu 

 
 
Občinska knjižnica, ki se nahaja v Boljuncu, ravno tem težkem obdobju 
zdravstvene krize pričenja z izposojo, kar bi lahko bilo v pomoč krajanom, ki 
radi berejo, saj bomo vsi prisiljeni še za daljši čas precej omejiti svoje gibanje. 
 
S ponedeljkom, 18. maja, večina knjižnic v deželi, ob upoštevanju ustreznih 
previdnostnih ukrepov, ponovno odpira svoja vrata. Ravno od ponedeljka bo 
mogoče obiskati tudi knjižnico v Boljuncu, ki se nahaja v stavbi občinskega 
gledališča (vhod na strani vrtca). Uro obiska bo potrebno rezervirati vnaprej, 
da bi zagotovili posamezen dostop za vsakega uporabnika. 
 
Knjižnica bo odprta ob ponedeljkih od 15. do 18. ure in ob sredah od 9. 
do 12. ure. 
 
Obisk je mogoče rezervirati s klicem na tel. 339-8760709 (od ponedeljka do 
petka / 9.00-12.00) ali s sporočilom na e-pošto: biblioteca-
knjiznica@sandorligo-dolina.it. Predlagajte uro obiska in rezervirajete 
naslove knjig ali literarne zvrsti, ki si jih želite izposoditi.  
Osebje knjižnice vam bo potrdilo uro obiska in vnaprej pripravilo knjige. 
Uporabnikom ne bo dovoljen dostop do polic, mogoče pa se bo o izbiri 
naslovov dogovoriti tudi na kraju samem. 
 
Knjižnica je v zadnjem obdobju pridobila množico novih knjig, tako za odrasle 
kot otroke. Seznam nedavno kupljenih knjig je na voljo na spletni strani 
občine (www.comune.san-dorligo-della-valle.ts.it) in na Facebook strani 
občine (www.facebook.com/comunedisandorligodellavalledolina). 
 
Storitev bo potekala v skladu s predpisi (razdalja najmanj enega metra med 
ljudmi, na voljo bodo razkužila in čistila, za vrnjene knjige bo veljala 
karantena vsaj 72 ur).  
 

PRIČAKUJEMO VAS! 
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