
 

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V LETU 2015 

A.) Kakovost in dostopnost načrtovanega nakupa knjižničnega gradiva v letu 2015 

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. 

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.  
Knjižnica bo svojim uporabnikom ponudila tudi uporabo portala Biblos, kjer si bodo lahko 
brezplačno izposojali e-knjige.  
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 naslovov 



  

blizu 300 naslovov.  

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.  
Želimo upoštevati strokovna priporočila in hkrati izpolniti potrebe in želje 
uporabnikov knjižnice. Povečevati želimo članstvo in uporabo knjižnice ter delovati za 
različne ciljne skupine. Naš namen je 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 (3.200)          

enot) 

bŀƪǳǇ Ǉƻ ǎǇƭƻǑƴƛƘ ƪǊƛǘŜǊƛƧƛƘΥ ƛȊǊŀőǳƴ ƴŀ ƻǎƴƻǾƛ мрр  enot na 1.000 prebivalcev 
 

Letninakup Litija Šmartno Skupaj 

Številoprebivalcev 15.054 5.476 20.530 

Knjižnogradivo (knjige in revije)  2.061 739 2.800 

    
Neknjižnogradivo (20 enotna 1.000 preb.) 294 106 400 

Skupajenot - izvodov 2.355 845 3.200 

Načrtovanavsota 50.067 17.976 68.043 

Načrtovanapoprečnacena 21,26 21,26 21,26 

Deležobčin 60 % 28.000 10.043 38.043 

Deleždržavnegaproračuna 40 % 14.722 5.278 20.000 

Lastnidelež 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 

Lit i ja 

naslovi 

Šmartno 

naslovi 

leposlovje 40% 840 840 222 

za odrasle 65% 546 546 144 

za otroke in mladino 35% 294 294 78 

poučno gradivo 60% 1.260 1.260 332 

za odrasle 70% 882 882 232 

za otroke in mladino 30% 378 378 100 

SKUPAJ 2.100 2.100 554 

za odrasle 70% 1.470 1.470 387 

za otroke in mladino 30% 630 630 167  

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

Nakuppokoličini 
(izvodi) in lokaciji 

Skupaj
izvodi 

Litija 
izvodi 

Šmartnoi
zvodi 

leposlovje 1.280 942 338 
poučnogradivo 1.920 1.413 507 

Skupaj 3.200 2.355 845 

 

 

 

Utemeljenostnakupa:  

Knjižnica nakupskrbnonačrtujepostrokovnihpriporočilih: torej 60 % naslovovpoučnegagradiva in 
40 % leposlovja. Glededodatnihizvodovposameznihnaslovov se 
odločamogledespecifikonašegadelovanja: potujočaknjižnica – delujemo v neposrednibližinišol 
oz. v krajevnihsrediščih-  zagotavljapotrebnogradivozamlade; poudarek je 
nakvalitetnemleposlovju.  
Načrtujemo 3.200 enotgradiva – to je 0,16enotknjižničnegagradivanaprebivalca.  

 

B.) Letninačrtnakupaupoštevatudinaslednjekriterije 

Upoštevanjeinformacijskih, izobraževalnih, raziskovalnih in kulturnihpotrebokolja 

Knjižnica kotosrednja in matičnaknjižnica s 
tremiorganizacijskimienotamiupoštevanajširšeinformacijske, izobraževalne in 
kulturnepotrebeokoljaobehobčin, kjerdeluje.Z vsosvojodejavnostjopredvsem pa s 
knjižničnozbirkoželimobitiinformacijsko, izobraževalno, kulturnoin 



  

socialnosrediščenašihobčin.Zagotavljamogradivozapredšolskečlane (4 vzgojnovarstveneustanove), 
za 4 osnovnešole, zagimnazijo, zaizobraževalnosrediščeGeoss z visokošolskimprogramom, 
zaUniverzozatretježivljenjskoobdobje (imasedež v knjižnici), točkovseživljenjskegaučenja in 
vsedrugeobiskovalce. 
Knjižnica je aktivni partner raznoterimdruštvom v občini, sodeluje v 
številnihprojektihpriizdajipublikacij in knjigterpripravljaspominske in drugeslovesnosti. 

Upoštevanjerazvijanjabranja, bralnekulture in informacijskepismenosti 

Spodbujanjebralnekulture in informacijskepismenosti je prioritetnodelovanjenašeknjižnice. 
Knjižnica skrbi, da je v vsehnjenihenotahnavoljodovoljgradivazabralnoznačko (tudipredšolsko in 
zaodrasle), sodelujemo v različnihprojektihzaspodbujanjebralnekulture in razvijamotudisvoje 
(Tačkov festival). Poskrbimotudizaprijetne in odmevnezaključkeprojektovspodbujanjabranja 
(Poletavci). 
Ker je v 
knjižnicisedežUniverzezatretježivljenjskoobdobjetudiaktivnosodelujemoprispodbujanjubranjaz
astarejše; v sklopupotujočeknjižniceimamoizposojevališče v domuzaostarele, 
kjeroblikujemoposeben fond knjižnezbirke (zvočneknjige, knjige z večjimičrkami, izvajamo pa 
tudioblikodela z uporabniki: Bralneurice v DomuTisje). 

 

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. 
Knjižnična mreža potujoče knjižnice je organizirana v manjših zaselkih obeh občin, kjer skušamo 
bralno kulturo privzgojiti mladim in jo tako zakoreniniti v okolju, kjer ni bilo tradicije delovanja 
knjižnic. Delujemo z velikim posluhom in sodelovanjem podružničnih šol in prosvetnih delavcev. 

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. 
Pri nakupu skušamo v največji možni meri upoštevati želje in potrebe obiskovalcev, vendar 
skrbimo, da t.im. trivialne literature ni v prevelikem obsegu. 

Načrtovano število enot knjižnega gradiva na prebivalca  

V letošnjem planu nakupa načrtujemo 0,16 enot gradiva na prebivalca.  
Zaradi zmanjševanja sredstev za nakup gradiva se oddaljujemo od zahtev standardov 250/1000 
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 nakup 90 naslovov časnikov in časopisov (zmanjšanje glede na 
prejšnja leta). 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). 
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 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. 

Načrtovano število enot neknjižnega gradiva na prebivalca  

Z letošnjim nakupom bomo zagotovili 0,02 enote gradiva na prebivalca oz. 19,5 enot gradiva na 
1000 / prebivalcev.  

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. Za ustrezen nakup nam priporočajo strokovnjaki iz domačega okolja, žal 



  

nekateri naslovi niso prevedeni (v splošni knjižnici si obiskovalci neradi izposojajo tujejezično 
strokovno literaturo). 

Načrtovano razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom  

Knjižnica bo s tehtnim in sprotnim sledenjem načrtom nakupa spremljala sprejeto razmerje; in 
sicer: 60 % naslovov strokovnega grad iva ter 40 % naslovov leposlovnega grad iva. To razmerje 
je stalnica že dalj časa, čeprav kazalci izposoje kažejo, da se poučno gradivo kljub intenzivni 
promociji vse manj izposoja. 

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. 
Očitno se založniki ravnajo po trendu, saj se mladi bralci zanimajo predvsem za izposojo 
leposlovnih del, manj za poučne knjige. Z nakupom skušamo vseeno obdržati priporočena 
razmerja.  

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). 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 od 1,5 do 4 ure na teden) - 
omogočajo uporabnikom dostop do gradiva v kar najbolj optimalnem času. 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 24 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 2015 je 260.000 izvodov (na dom, v knjižnico in v čitalnice), temeljna 
zaloga pa 95.000. Pričakujemo obrat zbirke 2,7. 

Načrtovano število včlanjenih prebivalcev  

Knjižnica bo nadaljevala s promocijo članstva z različnimi akcijami. Načrtujemo 5.400 aktivnih 
članov v letu 2015, kar pomeni 26,3 % včlanjenih prebivalcev. 
 

 

Nakup bomo uspeli izpeljati v predvidenem obsegu in kvaliteti, če bomo uspeli pridobiti 
načrtovana sredstva; skupaj 68.043 EUR. 
 

 30 % potrebnih sredstev naj bi zagotovilo Ministrstvo za kulturo RS (20.000 EUR) 

   56 % potrebnih sredstev pričakujemo od občin ustanoviteljic (38.043 EUR) 

   14  % sredstev bomo namenili iz lastnih sredstev (10.000 EUR). 
 
 
 
 
Litija, 21.11.2014      Pripravila: 
        Andreja Štuhec, dipl. univ. nov. 

direktorica 

 

 


