LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA LETO 2019
1. Uvod
Mestna knjižnica Kranj je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost za 81.786
prebivalcev na območju Mestne občine Kranj ter sosednjih občin Cerklje na
Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Posebne naloge osrednje
območne knjižnice izvaja na področju petih gorenjskih osrednjih knjižnic za 203.636
prebivalcev v 18 občinah.

2. Cilji, ki jih želimo doseči z načrtovanim nakupom knjižničnega
gradiva
Osnovni cilj načrtovanega nakupa knjižničnega gradiva je izgradnja uravnotežene in
kvalitetne zbirke knjižničnega gradiva, ki odraža kulturne, izobraževalne, informacijske,
raziskovalne in socialne potrebe naše lokalne skupnosti. Ob tem želimo:
- spodbujati bralno kulturo z izborom kvalitetnega in aktualnega gradiva (še
posebej slovenskih avtorjev) za otroke, mladino in odrasle ter s promocijskimi
dejavnostmi vplivati na dvig ravni bralne kulture v širšem okolju
- dostop do gradiva in elektronskih publikacij po principu neposrednega in
prostega dostopa do gradiv v vseh svojih enotah
- dostop do elektronskih publikacij omogoča knjižnica preko spletne strani
- dostop do podatkovnih baz oz. elektronskih virov
- prebivalcem območja omogočiti dostop do informacij in znanja, ki jih potrebujejo
pri formalnem in neformalnem izobraževanju, raziskovanju, kulturnem
udejstvovanju, vseživljenjskem učenju in kakovostni izrabi prostega časa ter na
tak način dvigovati kvaliteto življenja posameznikov in lokalne skupnosti
- oblikovati zbirke gradiva v osrednji knjižnici in v enotah, ki po obsegu in vsebini
ustrezajo določilom Standardov za splošne knjižnice in Nacionalnega programa
za kulturo
- zagotavljati enakomerno dostopnost gradiva, kvalitetno branje ter širok izbor
znanja in informacij ponuditi vsem prebivalcem na območju knjižnice, torej tudi
tistim, ki živijo izven mesta in obiskujejo krajevne knjižnice
- zagotavljati publikacije vsaj 50-ih slovenskih založb
- primerno gradivo ponuditi tudi skupinam prebivalcev s posebnimi potrebami
(otroci, mladi, slepi in slabovidni, invalidi, ostareli, brezposelni…)

- za invalide ter druge uporabnike, ki ne morejo obiskovati knjižnice, je
organizirana dostava knjig na dom
- z nakupom gradiva v elektronski obliki in na novejših medijih spodbujati
informacijsko opismenjevanje, slediti razvoju informacijske tehnologije in
medijev, ponudbi spletnih gradiv države in lokalne skupnosti ter digitalizirani
kulturni dediščini države in regije
- v osrednji območni knjižnici oblikovati zbirko knjižničnega gradiva, ki je
obsežnejša in obsega strokovno zahtevnejše gradivo, dostopna uporabnikom
območja z brezplačno medknjižnično izposojo in oddaljenim dostopom do ezbirk
- dopolnjevati posebne zbirke v osrednji knjižnici (Gorenjska, Prešerniana,
starine, bibliofilska zbirka) s poudarkom na zbiranju domoznanskega gradiva za
lokalne študije

3. Informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe
okolja
Pri letnem dopolnjevanju zbirke knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Kranj v največji
možni meri upoštevamo informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe
našega okolja. Spremljamo tudi razvojne usmeritve občin, v katerih izvajamo
knjižnično dejavnost, in jih podpiramo z nakupom ustreznega gradiva.
Informacijske potrebe okolja zadovoljujemo z nakupom:
- splošnega slovenskega informativnega periodičnega tiska (dnevno časopisje,
tedniki, mesečniki), še posebej pa gorenjskih časnikov in revij, šolskih in
občinskih glasil
- najpomembnejših tujih časnikov
- dostopa do elektronskih verzij časnikov in revij
- aktualnega gradiva in obvestil lokalnih skupnosti ter gradiva z informacijami
javnega značaja, ki ga izdajo državne institucije
Izobraževalne potrebe okolja zadovoljujemo z nakupom gradiva različnih strokovnih
področij, zahtevnostnih stopenj in medijev:
- temeljno literaturo posameznih strokovnih področij v slovenskem jeziku
- poučnega gradiva, ki je prilagojeno osvajanju novih znanj mladih bralcev
- strokovne literature za srednješolsko, visokošolsko in univerzitetno
izobraževanje, kjer izbiramo strokovna področja, po katerih je največje
povpraševanje pri naših uporabnikih (tehnika, naravoslovje, humanistične vede,
jezikoslovje, družboslovje, organizacijske vede), s katerim podpiramo formalno
izobraževanje na različnih stopnjah
- strokovnega gradiva, s katerim podpiramo vseživljenjsko neformalno
izobraževanje in koristno preživljanje prostega časa
- tujejezičnega strokovnega gradiva, s katerim nadgrajujemo ponudbo v
slovenščini, predvsem pri tistih aktualnih področjih, kjer domačega gradiva ni

Raziskovalne potrebe okolja zadovoljujemo z nakupom:
- gradiva, ki se vsebinsko nanaša na Gorenjsko in Gorenjce ter strokovnih in
poljudnih del gorenjskih avtorjev na vseh medijih za raziskovanje lokalnih
značilnosti
- gradiva, ki ga izdajajo raziskovalni krožki na gorenjskih osnovnih in srednjih
šolah
- strokovna dela o Prešernovem ustvarjanju na vseh medijih za posebno zbirko
Prešerniana, s katerim spodbujamo nadaljnje raziskovanje Prešernovega
delovanja
- dostopa do e-virov
Kulturne potrebe okolja zadovoljujemo z nakupom:
- kvalitetnega leposlovja domačih in prevedenih tujih avtorjev, nagrajeno
leposlovje v originalnih izdajah, svetovno klasiko v slovenskem jeziku in tujih
jezikih
- mladinsko leposlovje s poudarjeno literarno, estetsko in etično vrednostjo
- kvalitetnega filmskega in glasbenega gradiva različnih zvrsti in žanrov,
predvsem evropske produkcije, filmov, ki so nastali na podlagi literarnega dela
- aktualne domače in tuje časnike in revije in z literarnimi, filmskimi, glasbenimi
in umetnostnimi vsebinami

4. Razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti
Razvijanje bralnih navad in spretnosti pri otrocih, dvigovanje ravni bralne kulture v
okolju in spodbujanje informacijske pismenosti so osnovni cilji, ki jim sledi Mestna
knjižnica Kranj. Uresničuje jih z ustrezno nabavno politiko in drugimi dejavnostmi, s
katerimi promoviramo branje v različnih starostnih obdobjih, še posebej pa branje
kvalitetne literature (bralni krožki, ure pravljic, predstavitve knjig in avtorjev, priporočilni
seznami za branje…) Prirejamo tudi tečaje za obiskovalce knjižnice o iskanju
informacij iz različnih virov in tečaje za uporabo sodobnih tehnologij.
V ta namen kupujemo naslednje vrste gradiva:
- knjige za otroke z malo besedila, bogatimi ilustracijami in velikimi tiskanimi
črkami za začetno branje
- otroške knjige za tiste, ki imajo težave pri osvajanju osnovnih bralnih spretnosti
(dislektiki – določena vrsta pisave, barvnega ozadja in ilustracij, slabovidni –
večje črke, taktilne slikanice
- otroško leposlovje domačih in tujih avtorjev, primerno bralnim sposobnostim
osnovnošolskih otrok, popularno branje v prostem času za te starostne skupine,
domača in tuja klasična dela
- leposlovna dela na sodobnih medijih (zvočne knjige, bralniki, iPadi) za tiste, ki
nimajo časa ali pa jim bolezen onemogoča uporabo knjig
- leposlovna dela za odrasle, ki so namenjena prostočasnemu popularnemu
branju, zahtevnejše branje kvalitetne domače in tuje produkcije, svetovno in
domačo klasiko, nagrajena dela

- kupujemo vse naslove, katerih izdajo subvencionirata Ministrstvo za kulturo ali
Javna agencija za knjigo, posebno pozornost pri nakupu in promocijskih
aktivnostih namenjamo slovenskim in gorenjskim avtorjem
- klasična in sodobna leposlovna dela v svetovnih jezikih in jezikih sosednjih
držav (angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem, ruskem,
hrvaškem, srbskem, albanskem in makedonskem), skrajšane izdaje za učenje
teh in drugih evropskih jezikov ter spodbujanje branja originalnih izdaj
- priročnike za uporabo sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij

5. Upoštevanje značilnih potreb okolja
Značilne potrebe našega okolja ustvarjajo naši uporabniki glede na njihovo starost in
izobrazbo. V knjižnico je bilo v letu 2017 včlanjenih 19.613 prebivalcev (24%). Od tega
je 68,5 % odraslih (30,8 % je dijakov in študentov) in 31,5 % otrok do 15 let. Vsaki
skupini naših uporabnikov izbiramo knjižnično gradivo, primerno njihovi starosti,
različnim interesom in stopnjam izobrazbe. Kvalitetno gradivo kupujemo v več izvodih,
tako otroško literaturo, kot tudi literaturo za odrasle.
Za predšolske otroke kupujemo:
- kartonke, knjige za igranje, slikanice za spoznavanje osnovnih pojmov iz
otroškega okolja
- slikanice v tujih jezikih
- neknjižno gradivo: risanke na DVD-jih, CD-je z otroškimi pesmicami in glasbo
- knjige, iz katerih jim berejo drugi: ljudske pravljice, preproste zgodbice, kratke
pesmice v bogato ilustriranih izdajah
- knjige z velikimi tiskanimi črkami za uvajanje v začetno branje
Pri nakupu smo še posebej pozorni na literarno, estetsko in vzgojno vrednost gradiva.
Za osnovnošolce kupujemo:
- slikanice, kratke zgodbe, poezijo, pravljice, pripovedke, romane za različne
zahtevnostne stopnje in različno bralno usposobljenost v slovenščini, za
začetnike v branju z manj besedila in velikimi tiskanimi črkami: posebej izbiramo
dela z literarno, estetsko in ter vzgojno vrednostjo. Za izvajanje estetske in
literarne vzgoje osnovnošolcev v enem izvodu kupujemo tudi gradivo, za
katerega smo ocenili, da tem kriterijem ne ustreza
- skrajšane izdaje literarnih del v tujih jezikih za spodbujanje branja in učenja
evropskih jezikov
- strokovno gradivo, ki na poljuden način razlaga osnovne pojme posameznih
strokovnih področij za širjenje otrokovih obzorij, razvijanje različnih interesov in
hobijev, pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti (seminarske naloge, referati,
plakati), nadgradnjo šolskega dela
- poljudna in literarna dela, ki otrokom v različnih obdobjih pomagajo pri reševanju
problemov v šoli, pri vrstnikih (nasilje, droge) in doma (ločevanje staršev,
nasilje, …)
- poljudno gradivo na različnih medijih za spoznavanje informacijskih tehnologij
- glasbo, filme, risanke za različne starostne stopnje. Tu izbiramo različne zvrsti
in žanre z estetsko in vzgojno vrednostjo
- aktualne revije z literarnimi in prostočasnimi vsebinami

Pri nakupu smo še posebej pozorni na literarno, estetsko in vzgojno vrednost gradiva.
Odrasli uporabniki knjižnice so zelo raznolika skupina naših članov tako glede
starosti, stopnje izobrazbe, poklicev, nivoja bralne kulture, interesov, družbene
angažiranosti, ciljev in vključujejo dijake, študente, zaposlene, upokojence,
brezposelne … Izbor gradiva zanje je zato zelo širok in raznolik:
- leposlovje različnih zvrsti domačih in prevedenih tujih avtorjev, kvalitetna in
nagrajena dela za spodbujanje branja (skupaj s promocijskimi aktivnostmi),
svetovna in slovenska klasika za zahtevnejše bralce in srednješolsko obvezno
branje, leposlovje za prostočasno branje
- tujejezična leposlovna klasična in sodobna dela
- temeljna strokovna dela različnih področij in zahtevnostnih stopenj, referenčna
literatura, gradivo za nadgradnjo (srednje)šolskega dela, poglobljena strokovna
- literatura posameznih bolj iskanih področij za študente, tujejezična strokovna
literatura za zapolnjevanje vrzeli v domači in za študij
- poljudna literatura za osebnostno rast, koristno preživljanje prostega časa,
vseživljenjsko izobraževanje, učenje tujih jezikov, reševanje problemov v
družini, skrb za zdravje, spremljanje aktualnih domačih in svetovnih dogodkov
- gradivo, ki je vsebinsko vezano na Gorenjsko in Gorenjce ter strokovna in
poljudna dela gorenjskih avtorjev na vseh medijih za domoznansko zbirko,
strokovna dela o Prešernovem ustvarjanju na vseh medijih za posebno zbirko
Prešerniana, bibliofilske izdaje starejših slovenskih avtorjev
- izbor kvalitetne filmske in glasbene produkcije domačih in tujih avtorjev
- elektronske podatkovne zbirke, do katerih lahko uporabniki dostopajo od doma,
namenjene pa so za bolj poglobljeno delo študentov in raziskovalcev
- leposlovje na drugih medijih za starejše in bolne uporabnike, knjige z večjimi
črkami za slabovidne uporabnike
- gradivo v znakovnem jeziku za gluhe in naglušne uporabnike
- širok izbor domačega in tujega dnevnega časopisja, tednikov in mesečnikov s
poljudno vsebino, strokovnih revij različnih področij

6. Upoštevanje posebnih potreb okolja
Kranj je gospodarsko, upravno, kulturno, izobraževalno in prometno središče regije,
zato se vsak dan srečuje z migracijskimi tokovi številnih zaposlenih in šolajočih se v
mesto in iz njega.
V mestu deluje 9 osnovnih šol s podružnicami, ena od njih ima prilagojeni program.
Poleg osnovnih šol v mestu deluje še 6 srednjih šol, splošna, tehniška gimnazija,
ekonomska, gradbena in storitvena srednja šola, srednja šola za elektrotehniko in
gradbeništvo, višje strokovne šole izobražujejo za področje mehatronike, informatike,
elektroenergetike, ekonomije, gradbeništva, varstvo okolja, komunale, prometa,
komerciale, fakulteta mariborske univerze za področje organizacijskih ved in
informatike. V Kranju delujeta še dve visoki šoli, Visoka šola za gradbeno inženirstvo
in Visoka poslovna šola. V okviru nižjega oz. osnovnega izobraževanja v mestu deluje
tudi glasbena šola.
V Kranju je v zadnjih letih propadlo precej podjetij, brezposelnost je med najvišjimi na
Gorenjskem, ostala so manjša podjetja, storitvena dejavnost, podjetja z
visokotehnološko proizvodnjo, usmerjenost v turizem.

Zaradi slabše finančne situacije se to odraža tudi pri nabavni politiki knjižnice in pri
zagotavljanju sredstev za nakup gradiva s strani posameznih občin, ki nam nakažejo
manj sredstev od zaprošenih.
V Kranju je sedež pokrajinskega muzeja in poklicnega gledališča, v mestu in okolici
delujejo številna kulturna in športna društva.
13 % prebivalcev območja, ki ga pokriva osrednja knjižnica, je na popisu leta 2002
navedlo, da njihov materni jezik ni slovenščina. Največji delež pripada skupinam s
srbskim ali hrvaškim maternim jezikom. Predvsem v gradbeništvu je zaposlenih veliko
delavcev z albanskega govornega področja.
V Mestni občini Kranj so registrirana društva srbske, hrvaške, makedonske, albanske
in črnogorske etnične skupine.
Zgoraj opisane posebne potrebe okolja se odražajo tudi pri nabavi gradiva za osrednjo
knjižnico, ki deluje v mestnem okolju. Zbirka v osrednji knjižnici je tudi zaradi izvajanja
posebnih nalog osrednje območne knjižnice zahtevnejša in obsežnejša, posebne
potrebe okolja se odražajo z nakupom:
- zahtevnejšega gradiva za različna strokovna področja, po katerih je največje
povpraševanje pri naših uporabnikih (tehnika, naravoslovje, humanistične vede,
jezikoslovje, družboslovje, organizacijske vede)
- širšega izbora tujejezičnega leposlovja in strokovnega gradiva v evropskih
jezikih za otroke in odrasle, posebej leposlovja v jezikih priseljencev iz
balkanskih držav
- širšega izbora zahtevnejšega leposlovja za dvigovanje ravni bralne kulture v
mestu
- evropskih filmov z angleškimi podnapisi, ki so pomembni za zgodovino filmske
umetnosti
- glasbenih zvrsti in izvajalcev, ki presegajo trenutno popularnost in so trajnejše
vrednosti
- širšega izbora slovenskega in tujega dnevnega časopisja, tednikov in
mesečnikov ter strokovnih revij
Posebne zahteve okolja se odražajo tudi pri nakupu gradiva za izposojevalne točke
Potujoče knjižnice, kjer podobno kot v krajevnih knjižnicah na podeželju, manj
mobilnim obiskovalcem (otrokom in odraslim) zagotavljamo kvalitetno leposlovno
branje, informacije in novosti z različnih področij in strokovnih skupin, literaturo za
izobraževanje in gradivo za koristno izrabo prostega časa.
V sosednjih manjših občinah ima Mestna knjižnica Kranj svoje enote, ki so nameščene
na podeželju. Zanj je značilen večji delež kmečkega prebivalstva, slabše prometne
povezave z mestom in oddaljenost od njega, s tem povezana slaba dostopnost
knjižnice v mestu za šolarje in starejše, vsakodnevne migracije zaposlenih ter dijakov
in študentov v mesto.
Pri nakupu gradiva upoštevamo tudi razvojne usmeritve posameznih občin. Občine
Preddvor, Šenčur in Naklo so usmerjene v razvoj malega podjetništva in kmetijstva
(nakup priročnikov za biodinamično vrtnarjenje in kmetovanje, zakonodaje in
predpisov s področja kmetijstva in podjetništva).
V občini Naklo je sedež Biotehničnega centra, kjer delujejo gimnazija, srednja šola in
višja strokovna šola.
Občina Jezersko se zaradi naravnih danosti usmerja v turizem (nakup literature o
planinarjenju, športu, turističnih vodnikov), splošna knjižnica pa deluje tudi kot šolska
v 5-razredni podružnični šoli, zato smo pozorni tudi na nakup gradiva za podporo in

nadgradnjo šolskega dela. Za krajevno knjižnico Jezersko je značilna tudi velika
oddaljenost od mesta, zato v največji možni meri z nakupom gradiva skrbimo za
spodbujanje bralne kulture in za nakup temeljne literature za posamezna strokovna
področja.
Tudi občina Cerklje na Gorenjskem je precej oddaljena od mesta, usmerjena pa je v
razvoj turizma in kmetijstva (literatura o športu, rekreaciji, turistični vodniki, priročniki
za kmetijstvo in vrtnarjenje, gojenje cvetja).
Pri nakupu gradiva za krajevne knjižnice na podeželju smo še posebej pozorni na
potrebe tistih, ki ne morejo obiskovati tudi knjižnice v mestu (starejši, osnovnošolci),
zato kupujemo:
- izbrano kvalitetno slovensko leposlovje za odrasle in mladino, še posebej izbor
najmanj 15 % subvencioniranih izdaj
- prevedena sodobna in klasična dela svetovne književnosti za odrasle in mladino
- izbor leposlovnih del nagrajenih in uveljavljenih avtorjev za odrasle v angleškem
in nemškem jeziku
- skrajšane izdaje svetovne književnosti za učenje tujih jezikov (angleščina,
nemščina)
- poljudno-strokovna literatura v slovenskem jeziku za mladino in odrasle
- temeljna strokovna literatura v slovenskem jeziku za vsa strokovna področja,
izbor temeljnih del v angleškem jeziku in na novejših medijih
- slovarji, leksikoni in enciklopedije za referenčno zbirko, oddaljeni dostop do ezbirk
- povprečno 40 naslovov dnevnega časopisja in poljudnih revij, Jezersko 20
naslovov
- izbor kvalitetnih prevedenih in slovenskih filmov na DVD-jih za odrasle in otroke
- izbor popularne glasbe za odrasle, pravljice in pesmice na CD-jih za otroke

7. Upoštevanje aktualnosti knjižničnega gradiva
Aktualnost knjižničnega gradiva je temeljni selekcijski element pri nakupu gradiva. Pri
tem gre za aktualnost:
- časa izida: kupujemo večji del vsakoletne slovenske knjižne, glasbene in filmske
založniške produkcije in izbor tujejezične (gradivo s sejmov Frankfurt po
Frankfurtu in Bologna po Bologni)
- avtorja: nagrade, priznanja, medijska izpostavljenost
- teme, ki jo obravnava strokovno ali leposlovno delo: aktualna gospodarska in
politična dogajanja doma in po svetu, najnovejša znanstvena odkritja z različnih
področij
- fizične oblike gradiva: CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM, blu ray, oddaljeni edostopi, e-knjige

8. Upoštevanje zastopanosti knjižničnega gradiva na različnih
medijih
V celotnem letnem nakupu gradiva je delež nakupa neknjižnega gradiva približno 18
odstoten. V letu 2019 načrtujemo nakup približno 2.500 enot neknjižnega gradiva (0,02
enote na prebivalca) in 20.000 enot knjižnega gradiva (0,25 enote na prebivalca).

Letno kupimo tudi približno 600 naslovov serijskih publikacij za osrednjo knjižnico in
povprečno 40 naslovov za krajevne knjižnice, razen za Jezersko, kjer zaradi majhnosti
občine kupujemo 20 naslovov.
Sledimo razvoju novih medijev in opuščanju starih (video in zvočne kasete), zato
kupujemo:
- zvočne CD-je (glasba za otroke in odrasle, zvočne knjige) in video DVD-je, (filmi
različnih žanrov za otroke in odrasle), elektronske medije (CD-rom, DVD-rom)
s poučnimi vsebinami za otroke in odrasle
- gradimo zbirko filmov na novejšem mediju, to je blu ray
- notno gradivo s klasičnimi in sodobnimi skladbami za različne instrumente,
orkestre in zbore
- zemljevide in atlase (Slovenija, Evropa, svet)
- drobne tiske (razglednice, zgibanke, plakate, …) pa le z domoznansko vsebino
ali za zbirko Prešerniano
- dostop do elektronskih podatkovnih zbirk
- dostop do e-gradiva preko bralnikov in iPadov

9. Upoštevanje zastopanosti različnih tematskih in predmetnih
področij
Priporočeno razmerje je 60 % strokovnega gradiva in 40 % leposlovnega, zato se
bomo pri nakupu držali teh določil standardov v vseh enotah knjižnice.
Pri nakupu strokovnega gradiva želimo slediti razvoju posameznih strok, problemom
in vprašanjem sodobne družbe in novim znanstvenim odkritjem ter potrebam okolja,
tako da bomo kupovali gradivo vseh strokovnih področij. Pri tem bomo skrbeli za
njihovo enakomerno zastopanost v zbirki in kupovali gradivo za različne zahtevnostne
stopnje (za osnovnošolsko, srednješolsko, univerzitetno), kakršne potrebujejo naši
obiskovalci.
Kupovali bomo različne zvrsti leposlovnega gradiva za otroke in odrasle izvirne
domače produkcije in prevedenih del ter izbor kvalitetnega tujejezičnega leposlovja v
svetovnih jezikih. Posebej bomo pozorni na slovenske in gorenjske avtorje. Kupovali
bomo leposlovje različnih zahtevnostnih stopenj, da bomo spodbujali branje pri mladih
in starejših, z izborom kvalitetnejšega leposlovja pa dvigovali nivo bralne kulture.
Kriterij literarne in estetske vrednosti (za otroke pa tudi vzgojne) je primarni kriterij pri
nakupu leposlovnih del.
Na podlagi strukture naših članov, povpraševanja po otroški literaturi in vsakoletne
domače in tuje založniške ponudbe knjig in neknjižnega gradiva za otroke bomo zanje
kupili 30 % (to je pribl. 1800) naslovov letnega nakupa.

10. Upoštevanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse
prebivalce na območju knjižnice
Mrežo Mestne knjižnice Kranj sestavlja 8 enot. 3 enote so del osrednje knjižnice v
mestu: krajevna knjižnica Stražišče, osrednja knjižnica in potujoča knjižnica, ki ima štiri
izposojevalne točke premične zbirke v okoliških vaseh ter v domu upokojencev Kranj.
Nakup gradiva za osrednjo knjižnico v mestu bo obsegal 15.386 enot gradiva, kar

pomeni 0,27 enote na prebivalca Mestne občine Kranj, od tega 0,02 enot neknjižnega
gradiva.
Kriteriji za nakup gradiva v krajevnih knjižnicah so opisani v poglavju 6. Omejena
finančna sredstva, velikost občin (občina Jezersko je ena najmanjših občin v Sloveniji,
temu primerna so sredstva za nakup) in prostorski pogoji v knjižnicah še dodatno
omejujejo ponudbo gradiva. Pri nakupu smo še posebej pozorni na potrebe tistih delov
prebivalstva, ki ne obiskujejo knjižnice v Kranju (osnovnošolci, starejši, kmečko
prebivalstvo) in jim omogočamo kvalitetno branje, informacije, literaturo za
izobraževanje in koristno izrabo prostega časa, oddaljeni dostop do elektronskih
podatkovnih zbirk pa tudi gradivo za študij. Pomemben cilj pri nakupu gradiva je tudi
upoštevanje Standardov in Nacionalnega programa za kulturo.
Krajevne knjižnice izven
mesta
Šenčur
Naklo

Načrtovani nakup enot
gradiva v letu 2019
893
2.365

Preddvor

893

Cerklje

893

Jezersko

134

SKUPAJ

5.178

V krajevnih knjižnicah v celoti izpolnjujemo določila Uredbe o odprtosti, vse krajevne
knjižnice imajo tudi dostop do vzajemnega kataloga.
V Kranju, novembra 2019
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Katarina Peric,
vodja službe za nabavo in
obdelavo gradiva

Direktorica:
Breda Karun

