
Razlaga vsebinskega kazalnika 
 

Stopnja izčrpnosti 
 
0  Gradivo z neustrezno in premajhno stopnjo zahtevnosti 
 
Gradivo, ki vsebinsko ali oblikovno ne ustreza kriterijem knjižnice. 
 
1  Gradivo z minimalno stopnjo podatkov 
 
Zbirka zajema vsebine, po katerih je zelo malo povpraševanja.  
Knjižnica hrani: 

- zelo omejen obseg monografij in referenčnih del, 
- knjižnica ne hrani serijskih publikacij in elektronskih virov informacij, ki so neposredno povezani 

z določeno temo.  
 
Zbirka takšnega gradiva se redno posodablja, odpisuje se gradivo z zastarelimi informacijami. Klasično 
in standardizirano retrospektivno gradivo se ohrani. 
 
2 Gradivo z osnovno stopnjo podatkov 
 
Zbirka zajema gradivo, ki posamezno področje predstavi in definira ter ima zbrane reference o drugih 
virih informacij. Zadostuje potrebam uporabnikov splošnih knjižnic na ravni prvih dveh letnikov 
srednješolskega izobraževanja. 
 
Knjižnica hrani: 

• omejeno zbirko monografij in referenčnih del,  

• omejeno zbirko serijskih publikacij s splošno stopnjo informativnosti, 

• omejeno zbirko dostopov do elektronskih bibliografskih orodij, besedil, urejenih podatkovnih zbirk, 
časopisov ipd. 

 
Zbirka takšnega gradiva se redno posodablja, odpisuje se gradivo z zastarelimi informacijami. Klasično 
in standardizirano retrospektivno gradivo se ohrani. 
 
3   Gradivo za študijske namene 
 
Zbirka zajema gradivo, ki prinaša nabor sistematično zbranih podatkov, ki pa niso namenjeni 
raziskovalnim potrebam. Zadostuje potrebam uporabnikov splošnih knjižnic na ravni srednješolskega 
izobraževanja in na začetku študija.   
 
Knjižnica hrani:   

• obsežno zbirko splošnih monografij in referenčnih del in izbor specializiranih monografij in 
referenčnih del, 

• obsežno zbirko splošnih serijskih publikacij in vzorčno zbirko specializiranih serijskih publikacij, 

• omejeno zbirko gradiva določenega področja v tujih jezikih, 

• obsežno zbirko del priznanih avtorjev in izbor del manj znanih avtorjev, 

• obsežno zbirko dostopov do elektronskih bibliografskih orodij, besedil, urejenih podatkovnih zbirk, 
časopisov ipd.    

 
Zbirka takšnega gradiva se redno posodablja, odpisuje se gradivo z zastarelimi informacijami. Ohranja 
se gradivo z bistvenimi in pomembnimi informaciji, vključno z večjim številom klasičnih retrospektivnih 
del. 
 
4   Gradivo za raziskovalne namene 
 
Zbirka zajema gradivo, ki vsebuje večino virov, izdanih na določeno temo, in zadostuje potrebam na 
ravni doktorskega študija in poglobljenega raziskovanja.  
Knjižnica hrani: 



• zelo obsežno zbirko splošnih in specializiranih monografij in referenčnih del, 

• zelo obsežno zbirko splošnih in specializiranih serijskih publikacij, 

• obsežno zbirko primernega gradiva v tujih jezikih, 

• obsežno zbirko del tako uveljavljenih kot tudi manj znanih avtorjev, 

• obsežno zbirko dostopov do elektronskih virov, vključno z bibliografskimi orodji, besedili, urejenimi 
podatkovnimi zbirkami, časopisi ipd. 

 
Zbirka hrani tudi starejše gradivo, da zadosti potrebam zgodovinskega raziskovanja. 
  
5   Specialne zbirke 
 
Zbirka zajema gradivo, ki prinaša izčrpne informacije o določenem področju človeškega znanja v 
različnih uporabnih jezikih. 
Knjižnica hrani: 

• izčrpno zbirko objavljenega gradiva, 

• zelo izčrpno zbirko rokopisov, 

• zelo izčrpno zbirko gradiva vseh primernih oblik. 
 
Zbirka služi kot vir informacij za narodno in mednarodno raziskovanje. 

 


