
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 
 
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2011  
 
 
 
Mestna knjižnica Ljubljana letni nakup knjižničnega gradiva načrtuje na podlagi zakonskih in 
strokovnih normativov opredeljenih v naslednjih dokumentih: 
 

- Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 
- Standardov za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, Ljubljana, 2005), 
- Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 

73/2003), 
- Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011  
- Manifesta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) o razvoju slovenskih knjižnic in 

knjižničarstva (http://www.zbds-zveza.si/manifest.asp, datum: 19.9.2008), 
- Unescovega Manifesta o splošnoizobraževalnih knjižnicah. 

 
Knjižnica v letu 2011 za pridobivanje knjižničnega gradiva ravna po treh prioritetah, 
določenih v strateškem načrtu MKL 2010-2012 za to področje: 
 
- Zagotavljanje širokega izbora vseh vrst knjižničnega gradiva za uporabnike 

knjižnice v metropoli. 
- Ohranjanje izbora knjižničnega gradiva, ki ustreza osrednji knjižnici regije in 

obenem vzdržuje aktualnost knjižnične zbirke. 
- Odzivanje na posebne potrebe uporabnikov. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2011: 
 
- Definiranje enotne nabavne politike pridobivanja knjižničnega gradiva – 

nadaljevanje iz 2010. 
- Izbor in nakup izbrane založniške produkcije, primerne za splošno knjižnico po 

nabavni politiki MKL. 
- Vzdrževanje vsebinske aktualnosti in učinkovite izrabe knjižničnega gradiva z 

izločanjem in odpisom knjižničnega gradiva. 
- Oblikovanje zbirke osrednje območne knjižnice in pridobivanje obveznega izvoda. 
- Izboljšanje kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva za posebne potrebe 

uporabnikov z oblikovanjem posebnih knjižničnih zbirk in virov. 
- Organizacija dejavnosti s knjižničnim gradivom in uporabniki knjižnice. 
 
 
Cilji letnega nakupa knjižničnega gradiva  2011: 
 
- Po kriterijih nabavne politike knjižnice pridobiti kar največ novih naslovov, s čimer so novi 

dosežki človekovega ustvarjanja na razpolago širokemu krogu uporabnikov. 
- Dvigati kakovost knjižnične zbirke z nadomeščanjem izrabljenega gradiva z novimi izdajami 

ter z zamenjavo zastarelih vsebin z novimi deli. 
- Zagotoviti ustrezno število izvodov knjižničnega gradiva glede na potrebe in pričakovanja 

uporabnikov za čimbolj uravnovešen obrat vsega gradiva.  
- Oblikovanje kakovostne zbirke, prilagojene potrebam lokalnega okolja in regije. 
- Zadovoljevanje potreb različnih ciljnih skupin uporabnikov v okolju. 
- Oblikovanje knjižnične zbirke, prilagojene posebnim skupinam uporabnikov. 
- S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije vključiti v zbirko čim več kakovostnih 

izdaj slovenskih založb in kakovostna dela samozaložnikov. 
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- Vključiti v zbirko večino kakovostnih del slovenskih avtorjev in prevodov tujih del, ki jih 
subvencionira Javna agencija za knjigo. 

- S poudarkom na nabavi del slovenskih avtorjev našim uporabnikom omogočiti seznanjanje s 
trendi v sodobnem slovenskem leposlovju. 

- Spremljanje in seznanjanje ter zbiranje in evidenca domoznanskega gradiva za celotno 
lokalno mrežo. 

- Lokalne skupnosti in zainteresirane posameznike vključiti h konstruktivnemu sodelovanju pri 
zbiranju domoznanskega gradiva. 

- Zagotoviti dovolj veliko število izvodov aktualnega gradiva. 
- S pestrim in kakovostnim izborom gradiva pridobiti nove uporabnike knjižnice. 
 
 
Pričakovani učinki 
‐ Zagotavljanje optimalne dostopnosti knjižničnega gradiva za vse uporabnike in učinkovita 
razporeditev knjižničnega gradiva. 
‐ Enakomerna obremenitev knjižnične infrastrukture. 
‐ Poenostavljeno poslovanje nabavne in računovodske službe. 
‐ Dostopnost vse relevantne založniške produkcije uporabnikom splošne knjižnice. 
‐ Urejen bibliografski katalog knjižničnega gradiva MKL. 
‐ Aktualnost ponudbe knjižničnega gradiva in boljša izraba knjižničnih prostorov. 
‐ Urejen katalog zaloge knjižničnega gradiva MKL. 
‐ Uresničevanje posebnih nalog OOK, ki izhajajo iz Pravilnika o osrednjih območnih 
knjižnicah. 
‐ Obsežnejša in relevantnejša zbirka referenčnega in strokovnega gradiva. 
‐ Večji in raznovrstnejši fond ljubljanike in domoznanskega gradiva iz osrednjeslovenske 
regije v Centru za domoznansko dejavnost in specialne humanistične zbirke. 
Kazalniki uspešnosti 
‐ Uravnoteženi rezultati knjižničnega poslovanja med enotami. 
‐ Učinkovito servisiranje uporabniških zahtev. 
‐ Informacijska učinkovitost kataloga tako za uporabnike kot informatorje. 
‐ Učinkovita ponudba relevantnega gradiva v prostem pristopu. 
‐ Dvig članstva, povečana obisk in izposoja gradiva. 
 
Vsebinski kriteriji letnega nakupa 

Letni prirast knjižničnega gradiva različnih strokovnih vsebin načrtujemo po naslednjih kriterijih in 
okvirnih razmerjih: 

- Splošno poljudno gradivo – 30%:  poljudna sodobna dela, ki služijo uvajanju v zastopano 
vsebino, informiranju in splošni razgledanosti, in drugič uspešnice glede na odziv javnosti ob 
izdaji in povpraševanju uporabnikov. Dopolnjuje gradivo, ki je nenehno podvrženo nadzoru 
uporabe.  

- Delovno gradivo – 30%: poljudna sodobna dela z uveljavljenim pomenom v stroki, ki 
dopolnjujejo področje z novimi vsebinami ali novimi vidiki na poljudnem nivoju in na vseh 
področjih človekovega udejstvovanja. Gradivo omogoča nadaljnje izobraževanje in 
pridobivanje uporabnih znanj, vzpodbuja zanimanje za dogajanja v lokalnem okolju, za 
družbena gibanja in razvoj, posreduje kulturne in znanstvene dosežke. 

- Temeljno gradivo – 30%: uveljavljena pomembna dela, ki predstavljajo temeljni vir 
zastopanega vsebinskega območja. Knjižnično zbirko dopolnjujejo tako s sodobnimi temami 
kot retrospektivnim pregledom doseženega zanja v obravnavani stroki, predstavljenimi na 
dovolj izčrpen način. Dopolnjuje študijsko gradivo, ustreza poslovnim zahtevam in omogoča 
visok estetski, duhovni in intelektualni razvoj. 

- Raziskovalno gradivo – 10%: izčrpna dela družboslovnih in humanističnih strok, ki se 
nanašajo na dosežke in raziskave sodobnih dogajanj v družbi in zadevajo bodisi lokalno 
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skupnost bodisi Slovenijo celoti in v odnosu s svetom. Služi strokovnemu izpopolnjevanju in 
študijskim potrebam. 

- Prirast v posameznih strokovnih skupinah je odvisen od ustreznosti novih naslovov založniške 
produkcije, o kateri presoja strokovna služba za nabavo knjižničnega gradiva po splošnih 
kriterijih nabavne politike (ustrezna predstavitev in sodobnost vsebine, ustrezna 
literarna/umetniška kakovost, reference, zastopanost vsebine v dosedanji zbirki,  ustrezno 
razmerje med ceno in pomenom vsebine ter pričakovane uporabe, stopnja povpraševanja po 
vsebovani temi/delu, ustreznost medija, kateri skupini uporabnikov ustreza, kvaliteta 
izdelave…). 
 

 
Informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja 
 
MKL bo kot osrednja knjižnica na območju glavnega mesta in slovenske osrednje regije z visoko 
dnevno-delavsko in izobraževalno migracijo ter visokim deležem storitvenih dejavnosti, upravnih 
uradov, predstavništev in šolskih ustanov bo v knjižnično zbirko pridobila širok izbor knjižničnega 
gradiva, ki bo ustrezal njihovim potrebam po informacijah in željam po izobraževanju, kulturnih in 
estetskih doživetjih ter kvalitetnem preživljanju prostega časa, zato bomo v  svojo zbirko vključevali 
širok zahtevnostni nivo, ki bo odražal potrebe mestnega in primestnega okolja. 
 
Redno bomo spremljali novosti na knjižnem trgu in izbirno nabavljali tista gradiva, ki pomenijo 
kvalitetno obogatitev posameznih zbirk. Izbor gradiva bo namenjen tako posameznim uporabnikom 
kot skupinam in organizacijam v okolju za zadovoljevanje njihovih vsakdanjih potreb kot tudi 
stalnemu dviganju kakovosti življenja lokalne skupnosti.  
 
 
Razvijanje branja, bralne kulture, informacijske pismenosti 
 
Načrt nakupa 2011 vključuje pridobivanje knjižničnega gradiva, ki podpira širok spekter drugih 
dejavnosti knjižnice na področju branja, višanja bralne kulture in informacij pismenosti, ki so 
načrtovane v letnem planu 2011, kot so pravljične urice in delavnice s knjigo za najmlajše, 
Megakviz, čajanjke za dedke in babice (spoznavanje gradiva za otroke), strokovna podpora 
mentorjem bralnih značk, organizirane bibliopedagoške ure Rastem s knjigo, priporočilni seznami, 
predstavitve novosti, delavnice z odraslimi, literarni večeri.  
 
 
Upoštevanje značilnih potreb okolja  
 
Z načrtnim razporejanjem nakupa v knjižnični mreži knjižnica odgovarja na specifične razmere 
svojega okolja. 
Knjižnica pri načrtovanju nakupa upošteva osnovne značilnosti okolja MKL, ki so nadpovprečna 
velikost, upravno in diplomatsko središče, koncentracija populacije v srednješolskem in visokem 
izobraževanju, visoka dnevna migracija, visok procent uporabnikov z začasnim bivališčem, okolje z 
visoko koncentracijo kulturnih ustanov z nadpovprečno ponudbo kulturnih, zabavnih in 
izobraževalnih prireditev. Knjižnica izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju MOL z 
279653 prebivalci s petimi območnimi enotami in 17 krajevnimi knjižnicami. MKL po pogodbi izvaja 
knjižnično dejavnost še za sedem občin izven Mestne občine Ljubljana z dodatnimi 50304 
prebivalci: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice in Velike Lašče skupno 
s 13 krajevnimi knjižnicami.  
 
 
Upoštevanje posebnih potreb okolja 
 
Knjižnica v svojem okolju ugotavlja nekatere posebne potrebe okolja in uporabnikov knjižnice, ki jih 
v ponudbi knjižničnega gradiva odraža z načrtovanjem izbora za posebne zbirke knjižničnega 
gradiva: 
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- Arhiv slovenske mladinske produkcije za študijske namene in razvoj promocije branja, 
bralne kulture in informacijske pismenosti pri mladih 

- Borza dela – z gradivom za podporo iskalcem zaposlitve  
- Hiša svetov - z gradivom spodročja človekovih pravic, varovanja ogroženih družbenih 

skupin, odgovornega ravnanja z naravnimi dobrinami in problemi globalizacije 
- Zbirka Janeza Bitenca   
- Kotiček za starše – z gradivom za vprašanja vzgoje in starševstva 
- Župančičeva zbirka  
- Pravljična soba – z zbirko tujih nagrajenih ali nominiranih del za otroke 
- Samostojni popotnik – z izbranim gradivom za zahtevne turiste na temo odgovornega 

turizma in drugih vprašanj 
- Zbirka vseživljenjskega učenja – z izbranim gradivom za permanentno izobraževanje 

odraslih 
- Srednješolski učbeniki – načrtna zbirka za potrebe pridobivanja srednješolske izobrazbe 

izven rednih oblik formalnega srednješolskega izobraževanja 
- Knjige za slabovidne, večji tisk – z gradivom za slabovidne 
- Kinološki kotiček – s posebnim izborom za poznavalce in ljubitelje psov 
- Šahovski kotiček – s posebnim izborom za poznavalce in ljubitelje šaha 

 
Knjižnica za nekatere specifične potrebe okolja organizira bibliobusno dejavnost s posebej 
načrtovanim nakupom, ki izboljšuje dostopnost do knjižničnega gradiva: v odročnih krajih 
primestnega okolja, v dveh zaporih, v dveh domovih za ostarele, v inštitutu za rehabilitacijo 
invalidov na skupno 43 izposojevališčih. 
 
 
Aktualnost knjižničnega gradiva: 
 
Načrt nakupa 2011 predvideva dopolnitev knjižnične zbirke z deli, ki predstavljajo nove dosežke 
človekovega ustvarjanja ali prinašajo nova spoznanja. Aktualnost in kakovost zbirke bo knjižnica  
gradila z nadomeščanjem izrabljenega gradiva z novimi izdajami ter z zamenjavo zastarelih vsebin 
z novimi deli. 
Knjižnica je pri tem pozorna tudi na povpraševanje uporabnikov in aktualnost gradiva, ki ga že ima 
v zbirki. V ta namen ima organiziran repozitorij, ki omogoča praviloma trajno hranjenje enega 
izvoda vsakega sicer še relevantnega naslova, ki med uporabniki ni več izkazal povpraševanja. 
 
 
Zastopanost različnih vrst knjižničnega gradiva: 
 
Nakup knjižnega gradiva: 
V letu 2011 knjižnica načrtuje nakup 85129 enot knjižnega gradiva, to je 225 enot knjižničnega 
gradiva na 1000 prebivalcev. Tak prirast pomeni 90% zahteve standarda, ki do 30. aprila 2015 
predvideva doseganje prirasta 250 enot na 1000 prebivalcev in ga knjižnica zasleduje s postopnim 
dviganjem do predvidenega roka. 
 
Izbor knjig je načrtivan po naslednjih merilih: 
Strokovno gradivo 
a) Osrednje enote lokalne mreže MKL (matične enote prejšnjih samostojnih knjižnic): 
- zahtevnejše strokovno gradivo (ožja strokovna področja): 1 do 6 izvodov 
- poljudno strokovno gradivo 6 do 18 izvodov (glede na aktualnost in interes za posamezna 
področja) 
- vsaj 1 izvod za domoznansko zbirko. 
 
b) Večje krajevne knjižnice MKL 
- izjemoma po 1 izvod zahtevnejšega strokovnega gradiva 
- po 1 do 2 izvoda poljudnega strokovnega gradiva (želene izvode iskanega gradiva dokupimo) 
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c) Manjše knjižnice MKL: 
- 1 izvod temeljnega poljudnega gradiva s posameznih področij 
 
Leposlovje 
a) Osrednje enote lokalne mreže MKL: 
- za odrasle in mladino od 6 do 25 (izjemoma več) izvodov leposlovja v slovenskem jeziku 
- vsaj 1 izvod izdaj leposlovnih del, ki so jih ustvarili avtorji, ki živijo na področju lokalne knjižnične 
mreže 
- nabava leposlovja v tujem jeziku, največ v angleščini 
 
b) Večje krajevne knjižnice MKL 
- za odrasle in mladino 1 do 3 izvode leposlovja v slovenskem jeziku 
- izjemoma po 1 izvod zahtevnejšega strokovnega gradiva 
- leposlovje v tujih jezikih, največ v angleščini 
 
c) Manjše knjižnice: 
- po izboru po 1 izvod leposlovja v slovenskem jeziku za mladino in odrasle, na željo uporabnikov 
tudi leposlovje v drugih jezikih 
 
V vseh enotah knjižnica pri izboru posebej upošteva: 
Nagrajena leposlovna dela slovenskih avtorjev, zbirke priznanih avtorjev, ki jih subvencionira JAK, 
odmevne prevode tujih del glede na povpraševanje. Pri učnih in študijskih gradivih (obvezno 
branje, bralna značka, gradiva za maturo) upoštevamo potrebe okolja in uporabnikov knjižnice. 
 
 
Število naslovov periodičnega tiska: 
Knjižnica v osrednji knjižnici tudi v letu 2011 podaljšuje naročilo in ponudbo 905 naslovov 
informativnega periodičnega tiska - časnikov in časopisov, doseženo v letu 2010 in ponudbo 48,6 
naslovov periodičnega tiska - časnikov in časopisov povprečno v ostalih enotah knjižnične mreže. 
 
Knjižnica v letu 2011 načrtuje skupno 2378 enot periodičnega tiska. 
 
Izbor periodičnega tiska je načrtivan po naslednjih merilih: 
a) Osrednje enote lokalne mreže MKL : 
- širok izbor slovenskih in tujih poljudnih revij 
- skrben izbor strokovnih revij v skladu s povpraševanjem 
- širok izbor časnikov za čitalnico knjižnice 
 
b) Večje krajevne knjižnice: 
- Izbor slovenskih in tujih poljudnih revij 
- tuje revije kot pripomoček za učenje jezikov 
- omejen izbor časnikov za čitalnico 
 
c) Manjše knjižnice: 
 - načrtujemo izbor slovenskih izdaj 
 
 
Zastopanost knjižničnega gradiva na različnih medijih  
 
Aktualnost glasbenega in filmskega gradiva, ki z velikim povpraševanjem uporabnikov dosega 
visok obrat na letni ravni – nekatere skupine tudi preko 25 izposoj na enoto, narekuje knjižnici 
posebno pozornost pri ponudbi neknjižnega gradiva. Vseeno menimo, da je pričakovano merilo 
tega razpisa, ki predvideva za odlično ponudbo nad 40 enot prirasta neknjižnega gradiva na 1000 
prebivalcev, pretirano. To je skoraj dvakrat več, kot predvideva standard (25 enot na 1000 
prebivalcev). 
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Knjižnica za leto 2011 glede na svoja merila ohranjanja ustreznih razmerij med tipi gradiva načrtuje 
prirast 10889 enot neknjižnega gradiva, to je 33 enot na 1000 prebivalcev. 
 
Izbor neknjižnega gradiva je načrtivan po naslednjih merilih: 
 
a) Osrednje enote lokalne mreže MKL: 
- izbor glasbenih zgoščenk 1do 2 izvoda (različne glasbene zvrsti: klasika, popularna, jazz, etno, 
filmska glasba idr.) 
- 1 do 5 izvodov zgoščenk in izjemoma tudi avdio kaset z glasbeno oziroma pripovedno vsebino za 
najmlajše uporabnike, 
- po izboru 1 do 3 izvode zvočnih knjig v slovenskem in tujih jezikih 
- po izboru didaktične pripomočke – igrače 
- kartografsko gradivo po izboru  
- jezikovni tečaji od 1 do 3 izvode 
- CD-ROM-i z multimedijskim prikazom poljudnih in strokovnih vsebin po izboru 1 do 3 izvode 
- video gradivo in DVD  1 do 3 izvode po izboru, predvsem nagrajene in evropske filme 
 
b) Večje krajevne knjižnice 
- po 1 izvod izbora zgoščenk v manjšem obsegu 
- po 1 izvod zgoščenk z glasbeno in pripovedno vsebino za najmlajše 
- ožji izbor zvočnih knjig - po 1 izvod 
- po izboru 1 izvod DVD-jev 
- po 1 izvod jezikovnih tečajev po izboru, 
- didaktične pripomočke.    
 
c) Manjše knjižnice: 
- v manjšem obsegu 1 izvod zgoščenk in DVD-jev po izboru 
- izjemoma igrače za interno uporabo 
 
Knjižnica načrtuje v letu 2011 nakup najmanj 130 licenc za uporabo slovenskih leposlovnih del v 
elektronski obliki brez nosilca (e-knjige) za izposojo na bralnikih. 

 
Knjižnica načrtuje v letu 2011 podaljšanje naročil 8 podatkovnih zbirk, dostopnih internetno (od 
tega 5 iz programa dejavnosti OOK, 3 iz nakupa po splošnih kriterijih). 
 
 
Zastopanost različnih tematskih oz. predmetnih področij
 

  

Na podlagi ugodnega razmerja naslovov strokovnega in leposlovnega gradiva v obstoječi zbirki in 
na podlagi uspešnega doseganja tega rezmerja v prirastih zadnjih dveh let načrtujemo v letu 2011 
nakup naslovov strokovnega in leposlovnega gradiva v razmerju 60% stroka in 40% leposlovje.  
 
Knjižnica v letu 2011 načrtuje nakup vseh relevantnih naslovov mladinskega gradiva v slovenščini 
in izbor kvalitetnega mladinskega gradiva v tujih jezikih (nominiranih in nagrajenih avtorjev).  Po 
izkušnjah dosedanjih letnih prirastov in na podlagi pridobljenega poznavanja slovenske knjižne 
produkcije, ki ne dosega zadovoljivega obsega ustreznih izdaj za otroke, ki bi pokrivala vsa 
področja znanja - izstopa le leposlovje z velikim številom tudi neustreznih izdaj, pričakujemo, da bo 
doseženo razmerje med naslovi za odrasle in mladino 78% za odrasle proti 22% za mladino.  
Primanjkljaj nadomeščamo z dovolj obsežnim splošnim poljudnim gradivom, ki sicer ni izdano kot 
mladinsko gradivo, a je po zahtevnosti primerno za to skupino uporabnikov. 
 
Knjižnica načrtuje nakup leposlovja v obsegu 53% predvidenega prirasta; s področja humanistike 
(filozofija, psihologija, religija, sociologija, esejistika, kritiški teksti s področja kulture) 17% do 20% 
predvidenega prirasta; od 8% do 10% prirasta s področja naravoslovja in tehniških ved; 18% s 
področja likovnih umetnosti, glasbe ter filma. 
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Omogočanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice  
 
Knjižnica v letu 2011 načrtuje skupno 60.053 ur odprtosti vseh organizacijskih enot. Od tega je 
načrtovano število ur odprtosti  osrednje knjižnice 63 ur tedensko.  
Knjižnična mreža MKL vključuje tudi 5 majhnih organizacijskih enot, ki zaradi slabih pogojev 
poslovanja nimajo dostopa do intraneta in knjižničnega kataloga. Ker teh pogojev v sodelovanju z 
občino še ni mogoče izboljšati, ostaja delež enot z dostopom do vzajemnega kataloga 86,8 %. 
Knjižnica v letu 2011 načrtuje 90.000 aktivnih članov, ki vključuje 2% porast v primerjavi s preteklim 
obdobjem in predstavlja 27% prebivalstva območja knjižnice. 
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Za ustrezno dostpnost gradiva knjižnica načrtuje naslednjo razdelitev knjižničnega gradiva v mreži 
organizacijskih enot: 
 
  KNJ NBM SER SKUPAJ 
Bežigrad 6829 1.095 169 8093 
Brdo 711 117 31 859 
Črnuče 2053 322 12 2387 
France Škerl 1627 256 12 1895 
Fužine 1812 294 66 2172 
Gameljne 1534 239 3 1776 
Glinškova ploščad 1663 261 12 1936 
Grba 1874 303 63 2240 
Jarše 1039 170 45 1254 
Kolodvor 2 2 10 14 
KOž 12086 1.948 353 14388 
Moste 4297 693 130 5120 
Nove Poljane 99 17 8 124 
Pionirska CMKK 889 151 67 1107 
Poljane 650 107 30 787 
Polje 2045 337 100 2482 
Rudnik 2017 331 91 2439 
Savsko n. 1099 172 5 1276 
Slovanska knjižnica 1403 246 143 1792 
Šentvid 2925 459 18 3402 
Šiška 6917 1.107 159 8183 
Vič 5665 937 295 6897 
Zadvor 1164 187 30 1381 
Zalog 1127 185 49 1361 
Vodice 1130 90 7 1227 
Škofljica 2047 171 99 2317 
Ig 1566 131 77 1774 
Dol 1290 106 38 1434 
Podpeč 951 78 26 1055 
Rakitna 312 25 4 341 
Notranje Gorice 260 21 7 288 
Brezovica 1099 90 30 1.219 
Polhov Gradec 159 11 7 177 
Dobrova 1552 112 71 1735 
Šentjost 157 12 0 169 
Horjul 529 45 26 600 
Frana Levstika 845 74 77 996 
Rob 98 8 3 109 
Bibliobus 718 65 5 788 
SKUPAJ 74.240 10.975 2.378 87.593 
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Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij   
 
MKL izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko knjižnično regijo (524.151 
prebivalcev) z osmimi osrednjimi knjižnicami (Knjižnica Domžale, Knjižnica Logatec, Matična 
knjižnica Kamnik, Knjižnica Litija, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). 
V okviru teh nalog poleg pridobivanja obveznega izvoda načrtuje nakup zahtevnejšega izbora 400 
enot knjižničnega gradiva gradiva in petih podatkovnih zbirk s spletnim dostopom članov vseh 
knjižnic regije neodvisno od lokacije. 
Nakup gradiva s področja bibliotekarstva in informatike ter področja otroškega in mladinskega 
knjižničarstva je stalna vsebinska usmeritev povečanega izbora iz sredstev OOK.  
Pri nabavi gradiva knjižnica sledi smernicam 3. člena Pravilnika o OOK in načrtuje nakup za 
povečan izbor strokovne literature v izbranih predmetnih skupinah, pri čemer je za leto 2011 
načrtovan povečan izbor: 

- s področja storitev za uporabnike s posebnimi potrebami v sodelovanju s strokovnjaki tega 
področja; 

-  v sodelovanju z Zavodom En Knap je načrtovan povečan izbor gradiv za izgradnjo 
edinstvene knjižnične zbirke v Sloveniji za sodobni ples; 

- načrtovan je povečan izbor gradiva v tujih jezikih preko katalogov in na mednarodnih sejmih 
Bologna po Bologni in Frankfurt po Frankfurtu in največkrat predstavlja edini izvod v 
Sloveniji. 

 
 
Financiranje nakupa knjižničnega gradiva 2011 
 
Knjižnica na podlagi povprečne cene gradiva v letu 2010 načrtuje v letu 2011 za enoto 
knjižničnega gradiva ceno 20,50 eur in skupno za nakup knjižničnega gradiva  1.795.663 eur.  
Od tega zagotavljajo: 

- 953.795 eur občine Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, 
Ljubljana, Škofljica, Velike Lašče in Vodice;  

- 22.279 eur knjižnica iz lastnih prihodkov;  
- 23.000 eur Ministrstvo za kulturo iz naslova nalog območnosti zagotavlja za nakup gradiva; 

 
796.589 eur načrtujemo s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo iz tega razpisa. 
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