
 

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V LETU 2017 

A.) Kakovost in dostopnost načrtovanega nakupa knjižničnega gradiva 

Občini Litija (316,3 km2) in občina Šmartno pri Litiji (222,3 km2) pokrivata teritorij, na katerem 
živi 20.530 prebivalcev. Poleg osrednje knjižnice v Litiji in krajevne enote v Šmartnem ima 
knjižnica organizirano kolekcijsko potujočo knjižnico v desetih zaselkih – dve izposojevališči sta 
avtomatizirani oz. imata dostop do spleta – za knjižnico v Gabrovki načrtujemo izrazito 
povečanje zaloge, prostora, odprtosti.  

1. Vsebinski kriteriji, po katerih knjižnica oblikuje letni nakup gradiva  

V nabavni politiki upoštevamo priporočila stroke o nakupu 60 % strokovne literature in 40 % 
leposlovja (30 % nakupa za otroke in mladostnike). 
Knjižnica izvaja nakup za tri oddelke in sicer osrednjo knjižnico Litija, za krajevno knjižnico Šmartno 
in kolekcijsko potujočo knjižnico, ki ima 10 izposojevališč – poudarjen nakup se izvaja za 
izposojevališče Gabrovka. 
Knjižnica bo tudi v letu 2017 svojim uporabnikom ponudila uporabo portala Biblos, kjer si bodo 
lahko brezplačno izposojali e-knjige (141 trenutno dostopnih licenc, dokup še dodatnih 50 
izvodov). 
Vsak kupljeni izvod gradiva umestimo v osrednjo knjižnico v Litiji (po potrebi še dodatne izvode) , 
krajevna knjižnica v Šmartnem in kolekcijska potujoča knjižnica pa dobita dodatne izvode glede na 
potrebe oz. finančne zmožnosti.   
Poudarjena je skrb za enakomerno dostopnost gradiva. Nekatera krajevna središča – kjer so 
izposojevališča potujoče knjižnice - so tudi več kot 20 km oddaljena od Litije oz. Šmartnega, zato 
skrbimo, da je na voljo dovolj mladinske literature (poudarek: kvalitetne leposlovne slikanice, ker 
je zanje izražen povečan interes oz. imamo v potujoči knjižnici 95 % članov mladih).   

Načela nakupa za posamezne zvrsti gradiva: 

monografije – knjige: 

 leposlovje: osrednja knjižnica Litija: 1 izvod leposlovja, ki je izšlo v slovenskem jeziku, poseben 
izvod za domoznanstvo; krajevna knjižnica Šmartno, kolekcijska potujoča knjižnica: po 1 izvod 
glede na potrebe prebivalcev, mladinska književnost več izvodov; 

 stroka: osrednja knjižnica Litija: 1 izvod (če je interes povečan, še drugi izvod), krajevna 
knjižnica Šmartno, kolekcijska potujoča knjižnica: 1 izvod glede na potrebe prebivalcev 
(predvsem poljudna poučna literatura). 
monografije – neknjižno gradivo: 

 osrednja knjižnica Litija: v osrednji knjižnici dopolnjujemo kvalitetno zbirko neknjižnega gradiva;  

 krajevna knjižnica Šmartno; umeščanje neknjižnega gradiva glede na interes (filmi, pravljice, 
izobraževalni DVD-ji); 

 potujoča knjižnica: premišljen nakup dodatnih izvodov neknjižnega gradiva (leposlovje).  

serijske publikacije: 

- osrednja knjižnica Litija:  nakup 90 naslovov v slovenščini in v tujih jezikih;  

- druge enote knjižnice (krajevna): 30 naslovov na enoto; 



  

Biblos: 

-vsak član knjižnice si lahko na svoj računalnik, tablico, pametni telefon prenese licence, ki so 
na voljo na portalu – 141 kupljenih naslovov bomo dodali še 50 novih.). 

Kakovost nakupa: 
Knjižnica ima zalogo gradiva, ki izpolnjuje zahteve standardov. Pri nakupu gradiva skrbi, da 
jo dopolnjuje z aktualnimi in kvalitetnimi novostmi, ki ohranjajo priporočeno razmerje med 
stroko in leposlovjem. Skrbno se odloča za nakup subvencionirane literature. Zaradi 
znatnega zmanjšanja sredstev za nakup gradiva bo kvalitetnejše gradivo postavljeno v 
osrednjo knjižnici, uporabnikom pa bomo omogočali izposojo v celi mreži knjižnice.  
To velja tudi za kvalitetno leposlovje slovenskih avtorjev in kvalitetne prevode klasičnih del s 
področja humanistike. 
Občo dostopnost nekaterih del bo uporabnikom zagotavljal Biblos.  

2. Cilji, ki jih želi knjižnica z načrtovanim nakupom uresničiti  

Knjižnica želi s premišljenim nakupom graditi kvalitetno zbirko gradiva, ki bo izpolnjevala 
pričakovanja in potrebe uporabnikov tako s področja informiranja, izobraževanja, kulturnega 
udejstvovanja, negovanja lokalne kulturne in zgodovinske pripadnosti in vseživljenjskega učenja.  
Naš osnovni cilj je povečati dostopnost knjižničnih storitev in gradiva uporabnikov – 
predvsem pa postopno usklajevanje minimalnih pogojev delovanja (prirasta!) s 
standardi.  
Povečevati želimo članstvo in uporabo knjižnice ter delovati za različne ciljne 
skupine, izobraževati uporabnike ter z različnimi načini (mediji, prireditve) 
popularizirati gradivo in dejavnost knjižnice – predvsem ekskluzivno domoznansko 
dejavnost, kot posebnost in dragocenost domače splošne knjižnice.  
Poudarjamo enakomerno razporejenost gradiva v celotni zbirki – z notranjim 
razporejanjem glede na izražen interes in potrebe.  
 

Absolutni podatki  o načrtovanem obsegu in vrstah gradiva (3.400 enot)  

 

 Nakup po splošnih kriterijih: izračun na osnovi 164  enot na 1.000 prebivalcev 
 
Letni nakup Litija Ġmartno Skupaj 

Ġtevilo prebivalcev 15.099 5.515 20.614 

Knjiģno gradivo (knjige in revije)  2.798 792 3.000 

Neknjiģno gradivo (20 enot na 1.000 preb.) 295 105 400 

Skupaj enot - izvodov 2.503 897 3.400 

Naļrtovana vsota 56.248,28 20.176 76.424,28 

Naļrtovana popreļna cena 22,48 22,48 22,48 

Deleģ obļin 60 % 33.455 12.000 45.455 

Deleģ drģavnega proraļuna 40 % 15.433,28 5.536 20.969,28 

Lastni deleģ 7.360 2.640 10.000 

 



  

 Nakup po vsebini in obrazložitev lociranja gradiva v mreži knjižnice (vsebinsko in 

količinsko) Vsebinsko 

Nakup po vsebini, lokaciji in 

naslovih 

Skupaj naslovi Litija naslovi Ġmartno naslovi 

leposlovje 40% 884 884 233 

za odrasle 65% 575 575 151 

za otroke in mladino 35% 309 309 82 

pouļno gradivo 60% 1.326 1.326 350 

za odrasle 70% 994 994 262 

za otroke in mladino 30% 332 332 88 

SKUPAJ 2.210 2.210 583 

za odrasle 70% 1.569 1.569 413 

za otroke in mladino 30% 641 641 170 
 

Količinsko (Litija: 73,6%, Šmartno 26,4 %)     

Nakup po koliļini (izvodi) in 

lokaciji 

Skupaj izvodi Litija izvodi Ġmartno izvodi 

leposlovje 1.360 1.001 359 

pouļno gradivo 2.040 1.502 538 

Skupaj 3.400 2.503 897 

 

 

Utemeljenost nakupa:  

Knjižnica nakup skrbno načrtuje po strokovnih priporočilih: torej 60 % naslovov poučnega 
gradiva in 40 % leposlovja.  
Količinsko nakup še vedno ne dosega standardov – ta bi bil 5.125 enot gradiva.  
Načrtujemo 3.400 enot gradiva – to je 0,16 enot knjižničnega gradiva na prebivalca.  

 

B.) Letni načrt nakupa upošteva tudi naslednje kriterije 

Upoštevanje informacijskih, izobraževalnih, raziskovalnih in kulturnih potreb okolja  

Knjižnica kot osrednja in matična knjižnica s tremi organizacijskimi enotami upošteva najširše 
informacijske, izobraževalne in kulturne potrebe okolja obeh občin, kjer deluje. Z vso svojo 
dejavnostjo predvsem pa s knjižnično zbirko želimo biti informacijsko, izobraževalno, kulturno 
in socialno središče naših občin. Zagotavljamo gradivo za predšolske člane (4 vzgojnovarstvene 
ustanove), za 4 osnovne šole, za gimnazijo, za izobraževalno središče Geoss z visokošolskim 
programom, za Univerzo za tretje življenjsko obdobje (ima sedež v knjižnici), točko 
vseživljenjskega učenja in vse druge obiskovalce. 
Knjižnica je aktivni partner raznoterim društvom v občini, sodeluje v številnih projektih pri izdaji 



  

publikacij in knjig ter pripravlja spominske in druge slovesnosti. 

Upoštevanje razvijanja branja, bralne kulture in informacijske pismenosti  

Spodbujanje bralne kulture in informacijske pismenosti je prioritetno delovanje naše knjižnice. 
Knjižnica skrbi, da je v vseh njenih enotah na voljo dovolj gradiva za bralno značko (tudi 
predšolsko in za odrasle – poudarek na domačih avtorjih), sodelujemo v različnih projektih za 
spodbujanje bralne kulture in razvijamo tudi svoje (Tačkov festival). Poskrbimo tudi za prijetne 
in odmevne zaključke projektov spodbujanja branja (Poletavci).  
Ker je v knjižnici sedež Univerze za tretje življenjsko obdobje tudi aktivno sodelujemo pri 
spodbujanju branja za starejše; v sklopu potujoče knjižnice imamo izposojevališče v domu za 
ostarele, kjer oblikujemo poseben fond knjižne zbirke (zvočne knjige, knjige z večjimi črkami, 
izvajamo pa tudi obliko dela z uporabniki: Bralne urice v Domu Tisje). 
Nadaljujemo z bralno značko za odrasle Srčni bralec, kjer populariziramo kvalitetnejše 
leposlovno branje (v letu 2017 so to germanski avtorji). Uporabnikom ponudimo priporočene 
sezname, izpostavimo gradivo na posebne police, pripravljamo srečanja in debate o prebranem 
in tako širimo krog bralnih navdušencev.  

 

Upoštevanje značilnih potreb okolja  

V sklopu priporočil stroke za ustrezen nakup skrbimo za potrebe in želje iz okolja. Pri širjenju 
odprtosti mreže knjižnice se soočamo tudi s poudarjenimi potrebami bralcev v našem okolju: 
gre tako za količinske kot kvalitetne potrebe. Bralcem omogočamo izražanje želja in potreb na 
različne načine: pisno, ustno. Če knjige ni v zalogi, poskrbimo, da jo bralec dobi po 
medknjižnični izposoji, če pa zaznamo večji interes, poskrbimo za nakup. 
V našem okolju je več zainteresiranih bralcev za družboslovne vede, zato je tudi nabava 
osredotočena na tovrstno strokovno gradivo. 

Upoštevanje posebnih potreb okolja  

Knjižnica ima enoto kolekcijske potujoče knjižnice. Ima 10 stacionarnih kolekcij (v dveh 
občinah), kjer se večkrat na teden izposoja gradivo (od 1 – 4 x). Dve kolekciji sta že 
avtomatizirani in izposoja poteka z računalnikom. Ker kolekcije obiskujejo pretežno predšolski 
in šolski otroci, jim zagotavljamo predvsem kvalitetno mladinsko leposlovje (gradiva za BZ in 
domača branja) – zato je tudi nakup prilagojen tem potrebam. 
Naša skrb je naravnana predvsem mladim, kjer skušamo bralno kulturo privzgojiti mladim in jo 
tako zakoreniniti v okolju, kjer ni bilo tradicije delovanja knjižnic.  
V letu 2017 si bomo prizadevali z nadgradnjo knjižnične mreže v Gabrovki (formiranje 
samostojne enote) in pripravo za vzpostavitev kolekcije v kraju, kjer ni pokritosti s knjižnico 
(Kresnice). 

Upoštevanje aktualnosti knjižničnega gradiva  

Pri nakupu knjižnica izbira vse aktualne knjižne novosti, ki so pomembne za splošno knjižnico. 



  

Skrbimo za zastopanost vseh vrst stroke, hkrati pa tudi za pritok pretežnega dela prevedenih 
leposlovnih del. Posebno smo pozorni na nakup subvencioniranega gradiva in kvalitetnejšega 
leposlovja domačih avtorjev. Glede na to, da knjižnica že dosega 100 % zalogo glede na 
Standarde, je nadvse pomembno, da zbirko ohranjamo čim bolj aktualno. Delno to izpolnjujemo 
s kvalitetnim nakupom, delno pa s primernim odpisom. 
Z doseženimi razmerji pri nakupu smo zadovoljni – želimo le še povečati število izvodov 
posameznih naslovov in se tako približevati standardom za prirast gradiva. 

Načrtovano število enot knjižnega gradiva na prebivalca  

V letošnjem planu nakupa načrtujemo 0,16 enot gradiva na prebivalca.  
Zaradi zmanjševanja sredstev za nakup gradiva smo se v preteklem obdobju precej oddaljili od 
zahtev standardov 250/1000 prebivalcev; nakup 2017 je zasnovan na 164 /1000 prebivalcev. 
 
Načrtovano število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska (časnikov in časopisov)  
v osrednji knjižnici; načrtovano povprečno število tekočih naslovov informativnega  
periodičnega tiska (časnikov in časopisov) na organizacijsko enoto  

V osrednji knjižnici načrtujemo prirast  90 naslovov časnikov in časopisov, v krajevni enoti 
Šmartno še dodatnih 30 (v skladu z Uredbo). Skupaj bomo ponudili 120 izvodov periodike. V enoti 
potujoča knjižnica zaradi številnih kolekcij (10) redno zadnjih izvodov periodike ne izposojamo, 
vendar jih glede na izražene potrebe in želje dostavimo (zagotavljamo dostopnost z 
medoddelčno izposojo). 
Na posamezno organizacijsko enoto je tako na voljo 40 izvodov periodike. 

Upoštevanje zastopanosti knjižničnega gradiva na različnih medijih  

Knjižno gradivo je zaradi svoje specifike in tudi ponudbe najbolje zastopano, sledi mu neknjižno, 
nato e-viri. Knjižnica si že več let prizadeva ponuditi več neknjižnega gradiva, saj je pri tem več 
povpraševanja. Knjižnica bo ponujala v izposojo tudi kvalitetne igrače za spodbujanje razvoja 
otrok.  
Knjižnica bo poudarjeno usmerjala neknjižno gradivo v enote, kjer je več zanimanja zanje: tako 
na primer v izposojevališče Dom Tisje (zvočne knjige za starejše uporabnike).  
Uporabnike bomo spodbujali k uporabi e-knjig preko portala Biblos, kjer bomo skušali dokupiti 
več licenc za posamezne naslove. V letu 2017 načrtujemo najmanj 50 novih licenc. 

Načrtovano število enot neknjižnega gradiva na prebivalca  

Z letošnjim nakupom bomo zagotovili 0,02 enote gradiva na prebivalca oz. 19,4 enot gradiva na 
1000 / prebivalcev (plan 400 izvodov). 

Upoštevanje zastopanosti različnih tematskih oz. predmetnih področij  

V našem okolju je specifično, da je več zanimanja za družboslovje in pedagogiko oz. manj za 



  

naravoslovna področja. Ustreznost nakupa preverjamo tudi v sodelovanju s strokovnjaki iz 
domačega okolja. Potrebe po poučnem gradivu uspešno rešujemo z medknjižnično izposojo – 
brezplačna znotraj mreže območne knjižnice.  
 
Načrtovano razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom  
Knjižnica bo s tehtnim in sprotnim sledenjem nakupa vzdrževala sprejeto razmerje; in sicer: 60 
% naslovov strokovnega grad iva ter 40 % naslovov leposlovnega gradiva.  

Načrtovani delež naslovov za otroke in mladino  
Knjižnica bo v skladu s strokovnimi priporočili nakup zasnovala na 30 % deležu naslovov za 
otroke in mladino. Še vedno je na trgu manj kvalitetnega poučnega gradiva za mladino, 
zato je uravnavanje nakupa posebno skrbno. 

Upoštevanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice   

Pri razporejanju gradiva v mreži nas vodi pravilo, da ima osrednja knjižnica v Litiji vsaj po en 
izvod, knjižnica v Šmartnem in kolekcijska potujoča knjižnica pa dodatne izvode glede na potrebe in 
povpraševanje uporabnikov (premične zbirke glede na interes in potrebe – več izvodov bomo 
namenili knjižnici Gabrovka).  

Skrbimo, da je število mladinske literature (zlasti slikanic) zato večje in na voljo za izposojo tudi v 
najbolj oddaljenih vaseh. To so predvsem demografsko ogroženi kraji brez tradicionalnih 
krajevnih središč in infrastrukture. To velja tudi za neknjižno gradivo. 
Osrednja knjižnica v Litiji s svojo odprtostjo 53 ur na teden (5,5 ob sobotah) ter krajevna 
knjižnica s 34 ur odprtosti na teden in 10 kolekcijskih zbirk (odprte  bodo 109 ur na teden). Če 
iskanega gradiva ni v enoti oz. izposojevališču, ga knjižnica z medoddelčno izposojo zagotovi iz 
osrednje knjižnice. Vsi uporabniki v obeh občinah imajo enake možnosti za izposojo gradiva - 
ne glede na postavitev izvoda. 

Načrtovano tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice  

Osrednja knjižnica bo odprta 53 ur na teden – vključno s sobotnim 5,5 urnim dežurstvom. 

Načrtovani delež odprtosti organizacijskih enot v skladu z določbami Uredbe  
Organizacijska enota Šmartno bo odprta v skladu z določbami Uredbe; to je 34 ur na teden. 
Enota kolekcijske potujoče knjižnice pa skupaj 25 ur na teden.  

Načrtovani delež organizacijskih enot z dostopom do vzajemnega kataloga  
Dve organizacijski enoti (Litija in Šmartno) imata v celoti dostop do vzajemnega kataloga, tretja 
(kolekcijska potujoča) pa tudi – in sicer v dveh izposojevališčih. 



  

Načrtovani obrat izposoje knjižnične zbirke osrednje knjižnice  

Načrtovana izposoja v letu 2017 je 260.000 izvodov (na dom, v knjižnico in v čitalnice), temeljna 
zaloga pa 94.000. Pričakujemo obrat zbirke 2,8. 

Načrtovano število včlanjenih prebivalcev  

Knjižnica bo nadaljevala s promocijo članstva z različnimi akcijami. Načrtujemo 5.300 aktivnih 
članov v letu 2017, kar pomeni 25,7 % včlanjenih prebivalcev. 
 

 

Nakup bomo uspeli izpeljati v predvidenem obsegu in kvaliteti, če bomo uspeli pridobiti 
načrtovana sredstva; skupaj 76.424 EUR. 
 

   28 % potrebnih sredstev naj bi zagotovilo Ministrstvo za kulturo RS (20.969,28 EUR) 

   59 % potrebnih sredstev pričakujemo od občin ustanoviteljic (45.455 EUR) 

   13  % sredstev bomo namenili iz lastnih sredstev (10.000 EUR). 
 
 
 
 
Litija, 4.11.2016      Pripravila: 
        Andreja Štuhec, dipl. univ. nov. 
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