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• BibSiSt Online: interaktivni vmesnik za zbiranje 
statističnih podatkov o delu slovenskih knjižnic, 
deluje od leta 2006 naprej

https://bibsist.nuk.uni-lj.si/

• statistični vprašalniki o delu knjižnic: oblikovani na 
podlagi mednarodnega standard ISO 2789:2013

• kazalci uspešnosti knjižnic: izbor kazalcev je 
oblikovan po vzoru mednarodnih standardov, ki 
določajo kazalce uspešnosti knjižnic (ISO 
11620:2008, ISO/TR 2811:2009) ter uveljavljenih 
naborov kazalcev v Sloveniji in Evropi

SLOVENSKE KNJIŽNICE V ŠTEVILKAH
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• Nacionalna, visokošolske, specialne in splošne 
knjižnice:

- 1. – 15. marec 2017
- k sodelovanju smo povabili 267 knjižnic, odzvalo se je 

244 (91%) knjižnic
- 351 pojasnil preko e-pošte, 347 telefonskih pogovorov, 

84 odklepanj vprašalnikov
• Šolske knjižnice:
- 5. – 23. december 2016
- k sodelovanju smo povabili 612 knjižnic, vprašalnik je 

izpolnilo 557 knjižnic (94%)
- 930 pojasnil preko e-pošte, 950 telefonskih pogovorov

OBSEG IN POTEK STATISTIČNIH MERITEV
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• 242 upravnih enot

• 536 izposojevališč

• 12 bibliobusov

• 60 samostojnih knjižnic

• 8 občin brez knjižnične dejavnosti splošnih knjižnic

POROČEVALSKE ENOTE
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• 577 upravnih enot

• 870 izposojevališč

• 8.627.103 inv. enot knjižničnega gradiva

• 8.190 inv. enot odpisa

• 275.733 potencialnih uporabnikov

• 272.655 članov

• 4.164.793 izposojenih enot gradiva

• 455 strokovnih delavcev (EPZ)

• 2.854.341 EUR za nakup knjižničnega gradiva

ŠOLSKE KNJIŽNICE V LETU 2016
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NACIONALNA, VISOKOŠOLSKE, SPLOŠNE 
IN SPECIALNE KNJIŽNICE V LETU 2016
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Nacionalna 
knjižnica

Visokošolske
knjižnice

Splošne knjižnice Specialne knjižnice

Upravne enote 1 87 58 96

Izposojevališča 1 122 284 129

Knjižnična zbirka (inv. 
enote)

2.807.740 5.324.117 11.899.230 2.532.574

Prirast knjižničnega 
gradiva (inv. enote)

27.750 132.742 421.686 33.916

Člani 8.827 102.300 469.970 41.957

Fizični obisk 272.077 1.825.380 10.129.696 127.143

Izposojene enot 119.301 1.718.890 25.692.211 -

Strokovni del. (EPZ) 100,5 292 933 122

Zaposleni (EPZ) 136 357 1.190 142

Nakup gradiva v EUR 779.619 6.536.845 6.770.750 2.682.200



ZBIRKA, PRIRAST, ODPIS (2016) 
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Nacionalna 
knjižnica

Visokošolske 
knjižnice

Splošne
knjižnice

Specialne 
knjižnice

Knjižnična zbirka na p.u. (inv. 
enote)

- 65,15 5,76 33,91

Prirast na 1000 p.u. (inv. enote) - 1.624 204 454

Prirast na 1000 p.u. (naslovi) - 952 104 -

Elektronski viri, dostopni na 
daljavo: e- knjige (naslovi) 148.471 1.214.299 971.528 50.589

Elektronski viri, dostopni na 
daljavo: naročene podatkovne 
zbirke (naslovi)

42 1.522 1.77 494

Elektronski viri dostopni na 
daljavo: podatkovne zbirke, ki 
jih gradi knjižnica samostojno
ali v sodelovanju (naslovi)

5 86 145 53



UPORABA KNJIŽNICE IN UPORABNIKI 
(2016)
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Nacionalna
knjižnica

Visokošolske 
knjižnice

Splošne knjižnice Specialne knjižnice

Izposoja na p.u. - 17,31 12,02 2,73

Izposoja na člana
-

13,83 52,85 4,85

Čitalniški sedeži na 
1000 p.u.

- 52,77 3,4 -

Letna odprtost 
knjižnice na 1000 
p.u. 

- 2.310 184 1.941

Udeleženci 
usposabljana na 
1000 p.u.

- 0,47 0,05 -



PRIHODKI IN ODHODKI KNJIŽNICE (2016)
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Nacionalna 
knjižnica

Visokošolske 
knjižnice

Splošne knjižnice Specialne knjižnice

Sredstva, porabljena 
za nakup knjižničnega 
gradiva na p.u.

- 79,99 3,28 -

Delež sredstev 
porabljenih za nakup 
elektronskih virov (%)

73,39 26,19 4,71 -

Sredstva, porabljena 
za izobraževanje na 
delavca (EUR)

209 144 172 -

Strošek knjižnice na 
p.u. (EUR) 

2,88 - 20,86 -



DELAVCI KNJIŽNICE (2016)

10

Nacionalna 
knjižnica

Visokošolske 
knjižnice

Splošne 
knjižnice

Specialne 
knjižnice

Delavci knjižnice 
na 1000 p.u. - 4,37 0,58 1,9

Delež strokovnih 
delavcev (%) 73,9 81,79 78,4 -

Število ur 
izobraževanja na 
delavca

23,95 16,25 22,49 10,22



• januar: objava vprašalnika (NUK, VŠ, SPL, SPEC)

• februar/marec: tečaj + statistične meritve (NUK, VŠ, 
SPL, SPEC) + objava podatkov (šolske k.)

• april: objava Kazalcev (šolske k.)

• junij: objava podatkov (NUK, VŠ, SPL, SPEC)

• avgust: objava Kazalcev (NUK, VŠ, SPL, SPEC)

• avgust/oktober: redakcija vprašalnika (šolske k.)

• september: objava publikacij Slovenske knjižnice v številkah 
(NUK, VŠ, SPL, SPEC)

• oktober: tečaj + statistične meritve (šolske k.)

• oktober/december: redakcija vprašalnika (NUK, VŠ, SPL, SPEC)

NAČRT STATISTIČNIH RAZISKOVANJ 
V LETU 2018
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• sigla je nacionalna identifikacijska koda oz. številčna 
oznaka za enoznačno označevanje knjižnic

• namenjena je identifikaciji subjektov, ki sodelujejo v 
nacionalnih in mednarodnih knjižničnih sistemih.

• ali siglo že imate preverite na https://cezar.nuk.uni-
lj.si/sigle/seznam_sigel.php

• siglo dodeljuje Narodna in univerzitetna knjižnica:

-obrazec Vloga za pridobitev sigle

-obrazec o delovanju knjižnice (vprašalnik)

-ustanovitveni akt

SIGLA
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• pravilno izpolnjenih in zaklenjenih vprašalnikov ne 
bo več potrebno pošiljati v NUK po pošti

• pregledali smo poglavje vprašalnika, ki se nanaša na 
elektronske vire – poglavje smo poenostavili in 
posodobili

NOVOSTI 
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