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Knjižnica za informacijske potrebe okolja načrtuje zakup dostopov do elektronskih podatkovnih zbirk z 
možnostjo oddaljenega dostopa s področja pravnih informacij (IUS-Info) in informacij slovenskega 
poslovnega okolja (GVIN) za potrebe iskalcev zaposlitve z dostopom v enoti Knjižnica Otona 
Župančiča. 
 
Knjižnica za informacijske potrebe okolja načrtuje nakup publikacij z informacijami javnega značaja 
(vladne in nevladne organizacije, institucije civilne družbe…) in gradiva z informacijami, ki vzpodbujajo 
zanimanje za dogajanja v lokalnem okolju, za družbena gibanja in razvoj. 
 
Knjižnica za izobraževalne potrebe, ki so v okolju knjižnice izrazito poudarjene, načrtuje nakup gradiva 
različnih strokovnih področij in zahtevnostnih stopenj. 
Knjižnica permanentno kupuje temeljna dela posameznih strokovnih področij v slovenskem jeziku za 
dopolnjevanje knjižnične zbirke za vse uporabnike splošne knjižnice. 
Knjižnica pri nakupu skrbno izbira poučno gradivo, namenjeno začetnemu spoznavanju različnih 
tematskih področij za otroke, spodbujanju njihove vedoželjnosti in oblikovanju osebnih interesov. 
Zaradi visoke koncentracije srednjih in visokih šol na področju knjižnice le ta načrtuje nakup 
strokovnega gradiva, ki podpira srednješolsko, visokošolsko in univerzitetno izobraževanje zlasti 
humanističnih in družboslovnih smeri. 
Knjižnica načrtuje nakup strokovnega gradiva, s katerim podpira vseživljenjsko neformalno 
izobraževanje in koristno preživljanje prostega časa, ki podpira pridobivanje uporabnih znanj, ki 
podpira osebnostni razvoj.    
Za podporo drugačne dostopnosti v izobraževalne namene knjižnica načrtuje nakup elektronskih 
podatkovnih zbirk s področja humanistike, kulture, izobraževanja, medicine, splošne znanosti 
(EBSCO, Encyclopædia Britannica). 
 
V raziskovalne namene knjižnica načrtuje nakup izbranih izčrpnih del družboslovnih in humanističnih 
strok, ki se nanašajo na dosežke in raziskave sodobnih dogajanj v družbi in zadevajo bodisi lokalno 
skupnost, bodisi Slovenijo v celoti ali v odnosu s svetom.  Posebej smo pozorni na nakup gradiva, ki 
služi raziskovalnemu delu na vseh stopnjah formalnega izobraževanja ter razvoju raziskovalne 
usposobljenosti. 
 
Kulturne potrebe okolja. Knjižnica se z nakupom izbranega knjižničnega gradiva vključuje v široko 
ponudbo kulturnih dejavnosti, ki je zaradi značaja glavnega mesta skoncentrirana na območju 
knjižnice. 
V ta namen načrtuje nakup kvalitetnega leposlovja domačih in prevedenih tujih avtorjev, nagrajenega 
in nominiranega leposlovja ter svetovno klasiko v slovenskem  in tujih jezikih. 
Z enako skrbjo načrtuje nakup mladinskega leposlovja s poudarjeno estetsko in literarno vrednostjo za 
otroke in mlade, pri čemer se opira na lastno raziskovalno deljavnost Centra za mladinsko književnost. 
Knjižnica načrtuje nakup izbranega kvalitetnega filmskega in glasbenega gradiva različnih zvrsti in 
žanrov, dostopnega za izposojo na našem trgu. 
Knjižnica načrtuje izbor kvalitetne strokovne literature s področja umetnosti. 
Za potrebe drugačne dostopnosti knjižnica načrtuje dokup  490 dodatnih licenc e-knjig na portalu 
Biblos s čimer bo v letu 2017 članom knjižnice nudila uporabo. 
 
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.  
• Strokovno 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, spodbuja 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 znanja v obravnavani stroki, predstavljenimi na dovolj izčrpen 
način. Dopolnjuje študijsko gradivo, ustreza poslovnim zahtevam in omogoča visok estetski, duhovni 
in intelektualni razvoj. 
• Prirast v posameznih strokovnih skupinah je ustrezen izbor 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, prepoznana aktualnost, ustreznost nosilca, namembnost vsebine in ciljna 
skupina uporabnikov, kvaliteta izdelave…). 
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3 Analiza in upoštevanje značilnih in posebnih potreb okolja, dopolnjevanje zbirke z 

gradivom za uporabnike s posebnimi potrebami in zagotavljanja enakosti zadovoljevanja 
ugotovljenih potreb okolja  (informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne 
potrebe)  

 
Nakup knjižničnega gradiva je načrtovan na podlagi potreb izrazitega mestnega okolja z visoko 
dnevno-delavsko in izobraževalno migracijo ter potreb okolja z visokim deležem storitvenih dejavnosti, 
upravnih uradov, predstavništev, mednarodnih stikov, visoke koncentracije izobraževalnih ustanov, kar 
vse se odraža tudi v strukturi članstva knjižnice. Ker knjižnica opravlja knjižnično dejavnost tudi na 
področju osmih primestnih občin, načrtuje nakup za ta del knjižnične mreže glede na specifičnost teh 
okolij. 
 
Na podlagi specifičnih značilnosti okolja bo knjižnica  v letu 2017 z ustreznim izborom dopolnjevala 
trinajstih posebnih tematskih zbirk, namenjenih posebnim potrebam uporabnikov, ki jih je prepoznala v 
preteklem obdobju: 
 
• Hiša svetov - z gradivom s področja človekovih pravic, varovanja ogroženih družbenih 
skupin, odgovornega ravnanja z naravnimi dobrinami in problemi globalizacije 
• Kotiček za starše – z gradivom za vprašanja vzgoje in starševstva 
• Zbirka Okno Kitajske - namenjena kitajsko govorečim uporabnikom Ljubljane ter tistim, ki jih 
poslovno ali drugače zanima Kitajska 
• Samostojni popotnik – z izbranim gradivom za zahtevne turiste na temo odgovornega 
turizma in povezanih vprašanj 
• 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 
• Zbirka gradiva za sodobni ples 
• Konjeniška zbirka 
• Posebna zbirka planinske in gorniške literature 
• Zbirka leposlovja v arabščini in farsi jeiku za uporabnike iz azilnih centrov 
• Zbirka kakovostnih virov o zdravju, zdravilih in zdravem načinu življenja za izboljšanje 
zdravstvene pismenosti. 
 
4 Razvijanje branja, bralne kulture, bralne in informacijske pismenosti  
Načrt nakupa 2017 vključuje pridobivanje knjižničnega gradiva, ki podpira širok nabor drugih 
dejavnosti knjižnice na področju branja, višanja bralne kulture in informacij pismenosti, ki so 
načrtovane v letnem planu 2017, kot so: pravljične urice in delavnice s knjigo za najmlajše, Megakviz, 
čajanke za dedke in babice (spoznavanje gradiva za otroke), strokovna podpora mentorjem bralnih 
značk, organizirane bibliopedagoške ure Rastem s knjigo, urejanje bralnih priporočil in predstavitve 
novosti na spletni strani knjižnice, delavnice na temo informacijske pismenosti za odrasle, projekt 
Misija diploma, literarni večeri, bralni projekt za odrasle Mesto bere, bralni projekt za predšolske 
Ciciuhec in počitniški bralni projekt za otroke Poletavci in Najpoletavci.  
Poleg rednega izbora gradiva za podporo teh dejavnosti bo knjižnica namensko dopolnjevala štiri 
posebne tematske zbirke za razvoj bralne kulture: 
 
• Arhiv slovenske mladinske produkcije za študijske namene in razvoj promocije branja, bralne 
kulture in informacijske pismenosti pri mladih 
• Pravljična soba – z zbirko tujih nagrajenih ali nominiranih del za otroke 
• Književna didaktika  - zbirka za podporo razvijanja književne kulture pri otrocih 
• Zbirka vseživljenjskega učenja – z izbranim gradivom za permanentno izobraževanje 
odraslih 
 
 
5 Načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva1  

                                                       
1  Standardi za splošne knjižnice (2005): Splošna knjižnica, ki dosega standard za knjižnično zbirko po sestavi, aktualnosti in 

obsegu, dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom najmanj 250 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev, pri čemer ohranja 
razmerja za knjižnično zbirko. Knjižnica, ki ne dosega standarda za knjižnično zbirko po sestavi, aktualnosti in obsegu, dopolnjuje 
knjižnično zbirko z letnim prirastom najmanj 400 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev, pri čemer z ustrezno nabavno politiko 
uravnava razmerja za knjižnično zbirko. Pri navedbah enot in obsega naslovov knjižničnega gradiva elektronskih knjig ne 
upoštevajte. 
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Na podlagi načrtov financiranja gradiva s strani Ministrstva za kulturo, s strani Mestne občine Ljubljana 
in primestnih občin, kjer MKL izvaja knjižnično dejavnost, za leto 2017 načrtujemo 59.235 enot nakupa 
novega knjižničnega gradiva, s čimer dosežemo 172 enot gradiva na 1000 prebivalcev. Vključno z 
darovi - 7.500 enot in obveznim izvodom - 1.800 enot načrtujemo, da bo celoten prirast knjižničnega 
gradiva v letu 2017 predvidoma 68.535 enot. 
 
Preglednica 1: Podatki o stanju knjižnične mreže 

Organizacijska enota 
Število 

prebivalcev 

Število enot 
knjižničnega 

gradiva 
Delež 

Odprtost / 
ur na teden2 

Knjižnica Bežigrad 20.831 5.561 267 60,5
Knjižnica Črnuče 13.462 1.407 105 37,5
Knjižnica dr. France Škerl 10.614 1.213 114 33
K.  Glinškova ploščad 5.803 1.140 196 26,5
Knjižnica Savsko naselje 5.208 710 136 20
Knjižnica Jožeta Mazovca 23.613 3.915 166 60,5
Knjižnica Fužine 13.967 1.397 100 62,5
Knjižnica Jarše 10.745 701 65 33
Knjižnica Polje 15.081 1.738 115 62,5
Knjižnica Zadvor 5.128 632 123 20
Knjižnica Zalog 6.736 738 110 33
Knjižnica Otona Župančiča 23.261 11.026 474 63
Knjižnica Nove Poljane 3.235 577 178 32,5
Knjižnica Poljane 3.235 819 253 39,5
Knjižnica Prežihov Voranc 26.954 4.808 178 60,5
Knjižnica Grba 16.595 1.525 92 44
Knjižnica Rudnik 13.720 1.724 126 55,5
Knjižnica Šiška 50.957 5.918 116 60,5
Knjižnica Gameljne 4.975 1.002 201 26
Knjižnica Šentvid 14.187 1.644 116 55,5
Slovanska knjižnica 2.662 2.392 899 65
SKUPAJ MOL 288.307 50.587 175 951
Knjižnica Brezovica 5.471 980 179 33,5
Knjižnica Notranje Gorice 2.715 80 29 6
Knjižnica Podpeč 3.068 423 138 18
Knjižnica Rakitna 720 88 122 2,5
SKUPAJ Brezovica 11.974 1.571 131 60
Knjižnica Dobrova 3.950 533 135 26,5
Knjižnica Polhov Gradec 2.895 67 23 4
Knjižnica Šentjošt 737 32 43 4
SKUPAJ Dobrova/P.gradec 7.582 632 83 34,5
Knjižnica Frana Levstika 3.777 591 156 24,5
Knjižnica Rob 487 117 240 4
SKUPAJ V. Lašče 4.264 708 166 28,5
Knjižnica Horjul 2.970 367 124 20
Knjižnica Ig 7.163 821 115 35,5
Knjižnica Škofljica 10.618 1.465 138 53
Knjižnica Vodice 4.804 448 93 26
Potujoča knjižnica  1.600  47 postajlišč
Knjižnica Jurij Vega - Dol 5.934 1.036 175 50
 
 
6 Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh3; zastopanost knjižničnega gradiva 

različnih vrst, oblik in dostopnosti4 

                                                       
2  Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03) v svojem 13. členu opredeljuje minimalni obseg obratovalnega časa 

knjižnice, ki  je za posamezno vrsto knjižnic:  
- osrednja in osrednja območna: 8 ur dnevno, 5 dni v tednu, ob sobotah 5 ur,  
- krajevna knjižnica: 4 ure tedensko (do 2000 prebivalcev), 15 ur tedensko (do 6000 prebivalcev), 4 ure dnevno, 5 dni v tednu (nad 

6000 prebivalcev). 
3  Standardi za splošne knjižnice (2005): Knjižnica z ustrezno nabavno politiko uravnava razmerja za knjižnično zbirko, ki mora 

vsebovati 25-30 % naslovov gradiva za mladino, od tega 60 % naslovov strokovnega gradiva in 40 % naslovov leposlovja. 
4  Pri čemer knjižnica sledi razvoju novih oblik gradiva in novih načinov dostopa do informacij (skladno s  strokovnimi standardi 

90 % tiskanih medijev in 10 % neknjižnega gradiva). Načrtovan obseg nakupa e-knjig knjižnica utemelji pri točki 7. 
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Na podlagi 12. člena Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe knjižnica 
pri izboru gradiva upošteva strokovne kriterije letnega prirasta gradiva, ki predvidevajo 60% naslovov 
strokovnega in 40% naslovov leposlovnega gradiva. Prav tako knjižnica pri izboru upošteva potrebe 
gradiva za otroke in mladino in zanje načrtuje prirast 25% naslovov gradiva, odraslim bralcem pa 75% 
naslovov gradiva.   
 
Preglednica 2: Podatki o načrtovanem razmerju nakupa gradiva glede na zvrst 

Priporočeno Stroka 60% Leposlovje 40% Skupaj 100% 

Načrtovano 60% 40%  
 
 
Preglednica 3: Podatki o načrtovanem razmerju nakupa gradiva glede na namen 

Priporočeno Mladina 25-30% Odrasli 70-75% Skupaj 100% 

Načrtovano 25% 75%  
 
 
7 Načrtovan obseg nakupa in zastopanosti e-knjig v zbirki  
Knjižnica bo v letu 2017 zagotavljala uporabo e-knjig Biblos, ki se je s svojo ponudbo e-knjig v 
slovenskem jeziku potrdil kot ustrezen in uporaben portal za izposojo e-knjig v splošnih knjižnicah. 
Uporabniki MKL si mesečno izposodijo 1.200 e-knjig, dnevno je izposojenih med 350 in 400 e-knjig.  
Trenutno je na razpolago 1768 e-knjig – nekoliko manj od pričakovanih 2000, MKL ima od tega 
zakupljenih 738 licenc in kot vsi še 190 brezplačnih. Planiramo, da bomo v letu 2017 po poteku 95% 
dosedanjih licenc obnovili in glede na predviden prirast  in glede na dosedanje izkušnje o primernosti 
novih naslovov za splošno knjižnico  zakupili 300 novih. 
 
 
 
8 Utemeljenost odstopanj od strokovnih priporočil pri načrtovanju  
Knjižnica načrtuje nakup naslovov gradiva za mladino in odrasle v razmerju, ki za 5 % odstopa od 
priporočil standardov za splošne knjižnice in sicer: 25% naslovov za mladino in 75% naslovov za 
odrasle.  Izkušnje iz preteklosti pa kažejo, da je za okolje, v kateri izvaja knjižnično dejavnost MKL, 
tudi to razmerje težko doseči.  
MKL vključi v knjižnično zbirko vsak relevanten naslov tekoče mladinske produkcije, ki dosega merila 
kakovosti (vse več je tudi zavrnjenih zaradi neustrezne kakovosti). Kljub temu ne dosežemo idelanega 
priporočenega razmerja. Slovenska knjižna produkcija ne dosega zadovoljive količine ustreznih izdaj 
za otroke, zlasti poučnega gradiva, ki bi pokrivalo vsa področja znanja, izstopa le leposlovje. To 
dejstvo znižuje možen odstotek prirasta strokovnega gradiva za mladino, ki ga ni mogoče nadomestiti 
s tujimi izdajami v taki meri, kot je to možno pri gradivu za odrasle. Primanjkljaj nadomeščamo z dovolj 
velikim številom izvodov in dodatnim splošnim poljudnim gradivom, ki sicer ni izdano kot mladinsko 
gradivo, a je po zahtevnosti primerno za to skupino uporabnikov. Sicer število novih naslovov za 
odrasle odraža zahteve izredno dinamičnega in raznovrstnega okolja in specifičnosti potreb 
uporabnikov glavnega mesta, zaradi česar se razmerje nslovov vedno obrne v prid odraslim. 
 
 
 
9 Zastopanost 15-ih odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu v vsaki organizacijski 

enoti in vsaj 50-ih slovenskih založb, kakovost in aktualnost naslovov  
Knjižnica načrtuje nakup vseh kakovostna del slovenskih avtorjev in prevodov tujih del, ki jih 
subvencionira Javna agencija za knjigo in ustrezajo poslanstvu splošne knjižnice. Knjižnica bo za vsak 
subvencioniran naslov kupila povprečno 20 izvodov za zagotavljanje ustrezne zastopanosti 
kakovostnih vsebin v vseh organizacijskih enotah mreže. 
V nakupu 2017 bo zaradi načrtovanega obsežnega števila novih naslovov (7.500) brez težav 
zastopanih vsaj 50 slovenskih založb, pri čemer to število ni odvisno od namere iskanja slovenskih 
založnikov, ampak od ustreznosti gradiva za našo splošno knjižnico, ki ga ti založniki nudijo. 
Knjižnica bo svojo knjižnično zbirko v letu 2017 dopolnjevala z vsemi novimi relevantnimi naslovi, ki 
kakovostno pokrivajo obravnavana strokovna področja in z njimi nadomestila starejše izdaje. Prav 
tako bo v obsegu 40% dopolnila zbirko z novimi literarnimi deli zlasti slovenskih avtorjev in prevodov 
tujih. Knjižnica je pri tem pozorna na kakovost leposlovja in izbira popularne žanre v skrbnem razmerju 
du drugega kakovostnega leposlovja za potrebe bralcev vseh zahtevnostnih stopenj. 
Knjižnica s svojim Centrom za mladinsko književnost in bibliopedagoško dejavnost - Pionirska 
knjižnica aktivno oblikuje kritično obravnavo mladinske založniške produkcije v Sloveniji in vpliva na 
oblikovanje knjižnične ponudbe za otroke. 
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10 Povezovanje z deležniki v okolju (medknjižnična izposoja, osrednja območna knjižnica, z 
drugimi tipi knjižnic) za izboljšanje vseh elementov knjižničnega sistema, promocija 
knjižničnih zbirk  

Mestna knjižnica Ljubljana tudi pri izgradnji in organizaciji dostopa knjižničnih gradiv sodeluje z 
deležniki v svojem okolju. V sodelovanju z društvom Humanitas v svojih prostorih izgrajuje  namensko 
zbirko knjižničnega gradiva s področja človekovih pravic, varovanja ogroženih družbenih skupin, 
odgovornega ravnanja z naravnimi dobrinami in problemi globalizacije. Aktivnosti društva v knjžnici z 
uporabniki obravnavajo navedena vprašanja in spodbujajo uporabo knjižnične zbrike. Trenutni obseg 
zbirke je 1407 enot. 
Knjižnica v dogovoru z Zvezo združenj borcev za vrednote NOB izgrajuje knjižnično zbirko na temo 
druge svetovne vojne v Slovniji in povezanih vsebin. Trenutno je v zbirki 2165 enot. 
V povezavi s knjižničnim gradivom MKL sodeluje z Mladinsko knjigo pri izboru in pripravi vsakoletnega 
sejma tujih publikacij za  mladino Bologna po Bologni in zagotavlja predstavitve novosti. 
Knjižnica sodeluje s Slovensko filantropijo pri nudenju storitev za begunce, ki čakajo na azil v azilnih 
centrih. V prostorih knjižnice so deležni programa za učenje slovenščine in mentorstva za uporabo 
drugih storitev knjižnice ter knjižničnega gradiva. V sodelovanju s Slovensko Filantropijo načrtujemo 
tudi izgradnjo leposlovne zbirke v njihovih jezikih. 
Na podlagi nalog območnosti knjižnica v sodelovanju z drugimi knjižnicami regije bo MKL v letu 2017 
zakupila dostop do portala s pravnimi in davčno-finančnimi vsebinami in zbirke PressReader, v 
načertu pa je tudi dostop do zbirke EBSCO eBooks Public Library Collection. Knjižnicam regije bomo 
omogočili tudi lažji pregled nad informacijskimi viri in podatkovnimi zbirkami, brezplačno dostopnimi 
preko svetovnega spleta.  
Uporabnikom knjižnic Osrednjeslovenskega območja bomo zagotavljali brezplačno medknjižnično 
izposojo strokovnega in študijskega gradiva. 
Knjižnica razvija intenzivno sodelovanje z deležniki v okolju na podlagi prireditvenih dejavnosti, 
namenjenih spodbujanju bralne kulture in tudi širjenju drugih kulturnih vsebin, pri čemer je program 
naša enote Trubarjeva hiša literature izrecno namenjena tem vsebinam. Pri tem sodelujemo z drugimi 
splošnimi knjižnicami in NUK, šolskimi knjižnicami ter s številnimi sorodnimi javnimi zavodi in 
ustanovami kot so Univerza v Ljubljani, Mestni muzej, Narodni muzej Slovenije, Zavod za zaščito 
kulturne dediščine Slovenije kot tudi z različnimi društvi, nevladnimi organizacijami, veleposlaništvi 
tujih držav ter samostojnimi izvajalci. Mesečni programski listi izkazujejo obseg te dejavnosti, ki jo 
načrtujemo v enaki meri tudi za leto 2017. 
 
 
Datum: 4. 11. 2016 Odgovorna oseba  
 
  mag. Ječla Gazvoda, direktorica 


