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NAČRT NABAVE GRADIVA ZA LETO 2015
Izhodišča in cilji za nabavo knjižnega gradiva v letu 2014
Pri načrtovanju nabave knjižničnega gradiva v letu 2015 izhaja Lavričeva knjižnica
Ajdovščina iz doseženih razmerij v nabavi in nadgradnje doseženih pogojev za vzpodbujanje
in razvoj bralne kulture, navad in pismenosti za vse generacije. Temeljna usmeritev je
uresničevanje kulturnih, izobraževalnih, informacijskih, socialnih, razvedrilnih in
prostočasnih kot tudi raziskovalnih potreb okolja.
Izhodišča za nabavo gradiva
Letni načrt nakupa gradiva v letu 2015 temelji na naslednjem:
- aktualnost, kakovost in raznolikost knjižničnih zbirk
- nakup upošteva uveljavljene projekte za razvoj bralne kulture, bralne in funkcionalne
pismenosti (Primorci beremo, študijski krožki in bralna srečanja: Srečanje ob kavici, Beremo
v naročju staršev, DSO Ajdovščina in Pristan Vipava, kulturni dogodki in srečanja z avtorji)
- načrt nakupa je tudi podpora znački Bralček palček, osnovno- in srednješolskim projektom
in tekmovanjem, udeležbi mladih v Mega-kvizu
- knjižnica kot »tretji prostor«, kjer se generacije v njenih prostorih ali/in v njeni organizaciji
srečujejo z raznolikostjo knjižne in neknjižne ponudbe, novimi tehnologijami ipd
- posodabljanje knjižnične zbirke s knjižnim in neknjižnim gradivom različnih vrst in oblik
- knjižnično gradivo je enako dostopno vsemu prebivalstvu, enako velja za promocijo gradiva
in zbirk v osrednji in krajevnih knjižnicah
- knjižnica si pri načrtovanju nakupa prizadeva približati strokovnim priporočilom o sestavi in
obsegu knjižničnih zbirk.
Knjižnica bo načrt nabave gradiva naslonila na Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe in na Standarde in normative za splošne knjižnice: predpisom o
sestavi, aktualnosti in obsegu dopolnjevanja zbirke z letnimi prirasti knjig in neknjižnega
gradiva, zastopanosti knjižničnega gradiva različnih vrst, oblik in njegovi dostopnosti,
tematskih področij, zastopanosti vsaj 15 odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu s
podporo Jak in zastopanosti vsaj 50-ih slovenskih založb.
Načrt predvideva dolgoročno gradnjo strokovno-poljudne zbirke: področje vinogradništva in
vinarstva ter knjižnice strokovnih piscev o tej panogi, s področja aeronavtike in letalstva,
pogonov in električnega pogona zračnih plovil, biofarmacije in medicinskega inženiringa. To
utemeljujemo z delovanjem Univerze v Novi Gorici na našem območju, z družbama Pipistrel
in Bia Separations: izkazano zanimanje za našteta področja, posledično zanimanje mladih in
povpraševanje.
Konkretni cilji so v odvisnosti od omejenega obsega finančnih sredstev, ki bodo na voljo v
letu 2015.
Izhodišča za načrtovanje sredstev za nabavo za leto 2015 so naslednja:
- število prebivalcev (Urad za statistiko RS, 30. junij 2014, skupaj 24.440 prebivalcev)
- predvidena povprečna cena na enoto knjižničnega gradiva 19 evrov
- predvideno število enot knjižnega gradiva na prebivalca 0,24 enote
- predvideno število enot neknjižnega gradiva na prebivalca 0,02 enote

Cilji, ki jih želimo doseči v letu 2015:

Letni načrt nakupa temelji na navedenih izhodiščih. Temeljni cilj je, da knjižnica nakup
približa priporočilom, standardom in ugotovitvam ter potrebam okolja. Načrt upošteva, da se
knjižnica v letu 2015 bolj izrazito kot doslej sooča s padcem finančnih sredstev za nakup
knjig.
V skladu z načrtom bo knjižnica v letu 2015:
- skušala približati priporočenim razmerjem med strokovnim in leposlovnim gradivom ter
gradivom za otroke in mladino ter za odrasle uporabnike, kot tudi ustrezni delež neknjižnega
in e-gradiva. Temu se bomo približali tudi s sistematičnim odpisom gradiva
- skušala ohraniti enakomerno dostopnost gradiva v osrednji knjižnici, v krajevnih knjižnicah
in na Potujoči knjižnici. V primeru padca denarja za nakup gradiva bomo to zagotovili s
preusmerjanjem in kroženjem fonda znotraj območja
- oblikovala knjižnično zbirko glede na informacijske, izobraževalne, kulturne in razvedrilne
potrebe okolja
- upoštevala bo prioritete lokalnih skupnosti, izobraževalnih ustanov, organizacij in društev
- prisluhnila predlogom za nakup knjig v tujih jezikih
- skrbela za sprotno posodabljanje fonda: nakup novih izdaj enciklopedij, leksikonov,
slovarjev, priročnikov, gradiv za računalniško opismenjevanje
- namenila skrb nakupu gradiva za pripadnike posameznih etničnih skupin (Albanci …)
- zagotavljala gradivo za domoznansko zbirko Lavričeve knjižnice
- zagotavljala gradivo različnih strok in zahtevnosti na različnih medijih, namenjeno
permanentnemu izobraževanju, izobraževanje v okviru prostočasnih dejavnosti
- kupila vsaj 3 naslove gradiva s področja vinogradništva za knjižnico Vipava, za osrednjo
knjižnico pa 3 naslove s področja letalstva in biofarmacije
- osvežila zbirko filmov in obogatila gradivo s področja glasbe, s tem pritegnila mlajšo
skupino uporabnikov
- mesečno bo izdelovala sezname nakupljenega gradiva in z njim seznanjale uporabnike na
spletni strani LKA
- kupila bo 6.453 enot knjižničnega gradiva, od tega 5.866 enot knjižnega in 587 enot
neknjižnega gradiva
- zagotavljala dostop do elektronskih knjig Biblos in nekaterih elektronskih virov in
podatkovnih baz tudi v letu 2015.
Doseganje ciljev bo odvisno predvsem od obsega finančnih sredstev v letu 2015.
Če se bo ta še krčil, bomo z nakupom zagotavljali priporočena razmerja najprej za potrebe
osrednje knjižnice, ki ima najdaljši odpiralni čas, največji obisk, največji delež aktivnih
uporabnikov in največji obseg izposoje, ter knjižnice v Vipavi. Dostopnost bomo skušali
doseči z začasnim preusmerjanjem gradiva med oddelki. Na področju leposlovja pa bomo
skušali v večji meri preusmeriti uporabnike na uporabo elektronske knjige namesto da bi
povečevali obseg nakupa.
Zapisane cilje nakupa v letu 2015 odražajo številke v razpredelnici(v nadaljevanju).
AJDOVŠČINA
POTUJOČA KNJIŽNICA
VIPAVA
PODNANOS
DOBRAVLJE
SKUPAJ

KNJIŽNO GRADIVO
3285
997
880
528
176
5.866

NEKNJIŽNO GRADIVO
329
100
88
53
17
587

SKUPAJ
3.614
1.097
968
581
193
6.453

Predvideni razpored gradiva po organizacijskih enotah v letu 2015 s ciljem enakomerne dostopnosti
gradiva

