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Izvleček
V raziskavi smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri vključujejo splošne knjižnice med
knjižnično gradivo zapise na magnetnih trakovih in optičnih diskih. Krajevno smo se
omejili na Mestno občino Ljubljana. Iz statističnih zbirnikov ljubljanskih splošnih knjižnic
smo za časovno obdobje 1990-2000 zbrali in analizirali podatke o prirastu, zalogi in
izposoji monografskih publikacij, zvočnih kaset, CD-plošč, videokaset in CD-ROM-ov.
Podatki o zalogi knjižničnega gradiva kažejo, da so temeljno gradivo knjižnic še vedno
monografske publikacije. Po številu izvodov ostalih obravnavanih medijev, je
najobsežnejša zbirka videokaset, sledijo CD plošče, zvočne kasete in na zadnjem mestu CD-ROM-i. Enako zaporedje je ugotovljeno tudi pri analizi izposojenega knjižničnega
gradiva. Kvantitativno merjenje je še pokazalo, da zaloga avdiovizualnega gradiva ne
dosega priporočil mednarodnih standardov za javne knjižnice.
Ključne besede: statistični podatki, knjižnični fondi, audiovizualno gradivo, izposoja,
splošne knjižnice, Ljubljana
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Abstract
The main goal of our research was to establish the extent to which recordings on
magnetic tapes and optical discs were incorporated into library materials offered by
public libraries, which are located in the area of the municipal community of Ljubljana. Using the statistical summary books, issued by public libraries, we gathered and
analysed the accretion, stocks and borrowing figures of monographic publications,
audio cassettes, compact discs, video cassettes and CD-ROMs. The findings show that
monographic publications are still the fundamental material of public libraries. Among
audio-visual media, video cassettes represent the most extensive collection, followed
in number by compact discs, audio cassettes and finally CD-ROMs. The results of the
analysis of borrowed library material are totally consistent with the above stated order. Quantitative measuring has also shown that the stocks of audio-visual materials
do not reach the international standards for public libraries.
Key words: statistical data, library collections, audiovisual materials, borrowing, public libraries, Ljubljana

1

Uvod

Splošne knjižnice se ukvarjajo s posredovanjem informacij ne glede na obliko, v
kateri so le-te izražene. Najpomembnejša delovna sredstva splošnih knjižnic so
knjige, časniki in časopisi, saj je tiskana beseda že stoletja posredovalec znanja,
idej in informacij. Ob tiskanem gradivu pa imajo vedno večji pomen zapisi na
magnetnih trakovih, optičnih diskih in zapisi, dostopni na svetovnem spletu.
Vključevanje zapisov na magnetnih trakovih in optičnih diskih med zbirke
tiskanih gradiv v splošnih knjižnicah narekujejo mednarodni Standardi za javne
knjižnice (1975), Normativi in standardi za splošnoizobraževalne knjižnice,
sprejeti leta 1985, in v letu 2001 sprejet novi slovenski Zakon o knjižničarstvu.
V raziskavi smo želeli ugotoviti, katere vrste nosilcev informacij splošne
knjižnice poleg knjižnega gradiva vključujejo v svoje knjižnične zbirke za izposojo na dom, in če jih, kolikšna sta od neknjižnega gradiva1 prirast in zaloga zvočnih

1

Po mednarodnem standardu za knjižnično statistiko ISO 2789 (1991) je za potrebe zbiranja slovenske knjižnične statistike NUK pripravil podrobnejšo tipologijo knjižničnega gradiva. Med
neknjižno gradivo uvrščamo: kartografsko gradivo, slikovno gradivo (grafike, slike, fotografije,
plakati), rokopisno gradivo, glasbene tiske, mikrooblike (mikrofiše, mikrofilme itd.), projicirno gradivo
(diafilme, diapozitive, prosojnice itd.), avdio gradivo (gramofonske in CD-plošče, zvočne kasete,
magnetofonske trakove), videoposnetke in film (filmske trakove, videokasete itd.), elektronske vire
(CD-ROM-e, diskete, druge magnetne zapise), drobni tisk in drugo neknjižno gradivo (multimedijske komplete, igrače, tridimenzionalno gradivo itd.). Med knjižno gradivo uvrščamo: knjige,
brošure in serijske publikacije.
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kaset, CD plošč, videokaset in kolikšna sta od elektronskih medijev prirast in
zaloga CD-ROM-ov. Zanimala so nas tudi razmerja med posameznimi mediji ter
razmerje med neknjižnim in knjižnim gradivom.
Raziskavo smo krajevno omejili na splošne knjižnice v Mestni občini Ljubljana,
časovno smo jo opredelili za obdobje od leta 1990 do leta 2000. Podatke, ki smo
jih potrebovali pri raziskavi, smo zbrali iz statističnih poročil ljubljanskih splošnih knjižnic.

2

Zakoni, standardi in normativi

V mednarodnih standardih za javne knjižnice je minimalna zbirka avdiovizualnega gradiva ocenjena na 2.000 enot za 20.000 prebivalcev. Pri tem moramo poudariti, da so standardi stari že več kot 25 let, in da se je tehnologija v tem času
izredno razvila. Gramofonske plošče in delno zvočne kasete so zamenjale CD
plošče, videokasete bodo počasi nadomestili novi nosilci zapisov, video DVDji.
Normativi in standardi za splošnoizobraževalne knjižnice (1987), ki jih je leta
1985 sprejela Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije, v poglavju »Knjižnično
gradivo« navajajo: »Knjižnično gradivo v SIK so knjige, brošure, revije, časniki,
avdiovizualno in drugo neknjižno gradivo.« V toči 6.3.4 so navedene vrste avdiovizualnih gradiv in kdaj se zbirka oblikuje kot posebna zbirka: »Avdiovizualno
gradivo (gramofonske plošče, tonske in video kasete, magnetofonski in magnetni trakovi, mikrofilmi ipd.) se oblikuje kot posebna zbirka kadar znaša najmanjša količina gradiva 500 enot.«
Novi slovenski Zakon o knjižničarstvu (2001) pa v 3. členu govori o knjižničnem
gradivu in sicer pravi: »Knjižnično gradivo so objavljeni tiskani, zvočni, slikovni, elektronski ali kako drugače tehnično izdelani zapisi, ki jih zbirajo in javnosti
posredujejo knjižnice ter so namenjeni za potrebe kulture, izobraževanja, raziskovanja in informiranja.«
Priporočila in zakon le v grobem določajo, kakšno naj bo knjižnično gradivo
posameznih knjižnic in kakšna naj bodo razmerja med posameznimi vrstami
gradiva znotraj knjižničnih zbirk. Več je povedanega o kvantitativnem vidiku in
veliko manj ali skoraj nič o vsebinskem vidiku. A vendarle so z Zakonom o
knjižničarstvu in s Standardi in normativi splošne knjižnice dobile priporočila o
vključevanju novih medijev v že obstoječe zbirke gradiv.
Glede na priporočila zakona, standardov in normativov ter Manifesta o splošnih
knjižnicah (Manifest, 1995) smo želeli ugotoviti, katere vrste neknjižnega gradi-
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va in še posebej elektronskih medijev splošne knjižnice v praksi vključujejo v
zbirke knjižničnih gradiv. Analizirali smo prisotnost medijev, ki so že dalj časa
na tržišču in so po vsebini namenjeni najširšemu krogu ljudi. To so zvočne kasete, CD-plošče, videokasete in CD-ROM-i. Zanimali so nas razvoj, prirast, zaloga in izposoja omenjenih gradiv v primerjavi s knjižnim gradivom v že omenjenem časovnem obdobju.

3

Statistični podatki o knjižnicah

Knjižnična statistika daje kvantitativni opis dejavnosti knjižnice in je pomembno orodje managementa, planiranja, odločanja in predstavljanja knjižnice
(Ambrožič,1997). Knjižnice zbirajo tiste podatke, ki so pomembni za njihove
lastne potrebe ter potrebe okolja, v katerem delujejo. Z zbranimi podatki se najpogosteje merijo aktivnosti knjižnice in njene delovne obremenjenosti, knjižnični
fond, uporaba knjižnice, prihodki in odhodki ter uporabniki knjižnice. Za našo
raziskavo smo potrebovali statistične podatke za naslednja merjenja:
- velikost in rast knjižnične zbirke, namenjene izposoji na dom;
- velikost in rast zbirke neknjižnega gradiva, namenjene izposoji na dom;
- velikost in rast števila posameznih vrst neknjižnega gradiva (zvočne kasete,
CD-plošče, videokasete, elektronski mediji (CD-ROM-i));
- delež neknjižnega gradiva v primerjavi s knjižnim gradivom;
- izposoja knjižnega in neknjižnega gradiva.
Pregledali smo vsebine statističnih zbirnikov ljubljanskih splošnih knjižnic.
Ugotovili smo, da ljubljanske knjižnice načrtno in redno že več desetletij, na
podlagi svojih letnih statističnih vprašalnikov, zbirajo in objavljajo, med drugimi podatki, tudi podatke o knjižničnem gradivu in o uporabnikih gradiv.
Knjižnično gradivo je pri poročanju ločeno na knjige, serijske publikacije in na
neknjižno gradivo, ki je vodeno tudi po vrstah gradiva. Pri pregledu statističnih
zbirnikov smo ugotovili tudi to, da knjižnice z leti prilagajajo (dopolnjujejo) statistične vprašalnike glede na pojavljanje novih nosilcev informacij.

4

Splošne knjižnice v občini Ljubljana

Na območju Mestne občine Ljubljana, ki obsega 271,67 km2 in šteje 270.506
prebivalcev (Mestna…, 2002), deluje pet osrednjih splošnih knjižnic: Knjižnica
Bežigrad, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Šiška
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in Knjižnica Prežihov Voranc. Vsaka od navedenih knjižnic skrbi na svojem
območju še za primerno število izposojevališč, skupaj jih je 27 (Podatki…, 2001),
ki so nastala na območjih s koncentriranim številom prebivalcev.
Ponudba knjižnic je raznovrstna. Nastaja in oblikuje se z razvojem okolja, v
katerem knjižnice živijo. Razčlenjena in ocenjena je glede na potrebe ciljnih
skupin. To so skupine uporabnikov, ki so že člani knjižnic in tiste skupine potencialnih uporabnikov, ki jih knjižnice želijo pridobiti kot nove člane.
Analizirane knjižnice pridobivajo (z nakupi, darovi in zamenjavami), strokovno
obdelujejo (inventarizirajo, katalogizirajo, klasificirajo in opremljajo), hranijo
in dajejo uporabnikom na razpolago kar 1.096.806 enot knjižničnega gradiva
(Podatki…, 2001). Struktura gradiva je bila na dan 31.12. 2000 naslednja: 999.014
enot knjig, 11.416 enot serijskih publikacij in 78.276 enot neknjižnega gradiva
(Podatki…, 2001). Iz navedenih podatkov sklepamo, da so najpomembnejše
temeljno gradivo knjige, in da knjižnice vključujejo v zbirke poleg tiskanega gradiva tudi druge nosilce informacij. Pri pregledu statističnih prikazov smo ugotovili tudi, da je nabavna politika knjižnic usmerjena v oblikovanje leposlovne in
strokovne literature za otroke, mladostnike in za odrasle uporabnike. Knjižnice
skrbijo tako za izbor slovenske literature kakor tudi za literaturo v tujih jezikih.
Knjigam sledijo po številu izvodov neknjižno gradivo, tekoče publikacije,
pretežno časniki in časopisi, elektronski mediji, na zadnjem mestu pa so najnovejši nosilci zapisov DVD-ji2 .
V letnih statističnih preglednicah so v okviru neknjižnega gradiva navedeni podatki o prirastu, odpisu, zalogi in izposoji za naslednje vrste medijev: gramofonske plošče, zvočne kasete (imenovane tudi slušne kasete, avdiokasete), CD-plošče
(ali zgoščenke), videokasete, diafilme, diapozitive, mikrofilme, diskete, notno
gradivo, likovna dela (ali artotečno gradivo), zemljevide (ali kartografsko gradivo), igrače, plakate, računalniške kasete, CD-ROM-e in tako imenovano »drugo
gradivo«. Omenili smo že, da so knjižnice vsebinsko statistične vprašalnike širile oziroma prilagajale pojavljanju novih medijev. Kljub temu smo pri pregledovanju in zbiranju statističnih podatkov za našo raziskavo o prirastu, zalogi in
izposoji omenjenih gradiv ugotovili nekaj nedoslednosti, tako pri vsebinskem
vidiku vprašalnikov kot tudi v statističnih preglednicah z zbranimi podatki, in
sicer:
- za določena leta ni voden prirast za zvočne kasete, CD plošče in videokasete,
- prirast medijev se nanaša na število izvodov in ne na število naslovov,
- podatki o zvočnih kasetah in CD ploščah so pri prirastu, zalogi in tudi pri
izposoji največkrat združeni,

2

Zapise o njih zasledimo v vzajemni bazi slovenskih knjižnic (COBIB).
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-

od leta 1990 do leta 1996 je odpis prikazan za vse neknjižno gradivo skupaj,
od leta 1997 naprej pa je voden po posameznih vrstah neknjižnega gradiva;
v statističnih prikazih niso posebej vodeni tisti uporabniki oziroma člani
knjižnic, ki si morda izposojajo na dom le neknjižno gradivo.

5

Opredelitev hipotez in metodologija

Za obdobje od leta 1990 do leta 2000 so bila naša predvidevanja o knjižnem oz.
neknjižnem gradivu v ljubljanskih splošnih knjižnicah naslednja:
- Knjižnice zbirajo in posredujejo informacije ne glede na obliko, v kateri so
le-te izražene. Tako vključujejo v svoje knjižnične zbirke oz. med gradivo za
izposojo na dom tudi zvočne kasete, CD plošče, videokasete in CD-ROM-e.
- Delež neknjižnega gradiva je v primerjavi s knjižnim gradivom vsaj deset
odstoten, kot predvidevajo mednarodna priporočila.
- Z leti opazimo rast deleža zbirke neknjižnega gradiva proti desetim odstotkom,
kot narekujejo Normativi in standardi za splošnoizobraževalne knjižnice
(1987).
- Prirast in zbirka navedenih vrst neknjižnega gradiva z leti rasteta hitreje kot
prirast in zbirka knjižnega gradiva.
- Novi nosilci informacij počasi nadomeščajo starejše. Tako se zmanjšujejo
prirast, zbirka in izposoja zvočnih kaset, številčno pa se povečuje število CDplošč.
- Izposoja knjižnega gradiva zaradi ponudbe drugih medijev (neknjižnega gradiva) ne pada, ampak se povečuje.
Iz statističnih zbirnikov ljubljanskih splošnih knjižnic smo za časovno obdobje
1990 - 2000 zbrali in analizirali podatke o prirastu, zbirki in izposoji knjig,
zvočnih kaset, CD-plošč, videokaset in CD-ROM-ov. Ugotovitve smo primerjali
s hipotezami. Podatke smo obdelali ročno in s programom Excel ter jih prikazali
tabelarično in grafično. V tabelah so podatki prikazani s poljudno natančnostjo,
ker pa so odnosi in povezanost med njimi slabše vidni (Adamič, 1989), smo
podatke prikazali tudi grafično.
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6

Analiza podatkov o knjigah, zvočnih kasetah,
CD ploščah, videokasetah in CD-ROM-ih

Analizirali smo:
- zbirko knjižničnega gradiva,
- prirast izvodov knjižničnega gradiva,
- izposojo knjižničnega gradiva.
Pri interpretaciji rezultatov raziskave so bile vrednosti nekaterih podatkov
izražene z decimalnimi števili, in sicer zaokroženimi navzdol (do 0,4) in navzgor
(od 0,5). To je bilo potrebno zaradi preglednejšega besedila.

6.1

Zbirka knjižničnega gradiva

Zbirka knjižničnega gradiva je številčno stanje gradiva knjižnice z upoštevanim
prirastom in odpisom gradiva ob koncu vsakega leta (stanje na dan 31. 12.) (Osnove…, 1987). Podatki o zbirki knjižničnega gradiva analiziranih knjižnic med
letom 1990 in 2000 so prikazani v Tabeli 1. Predstavljeno je knjižno in neknjižno
gradivo v analiziranem obdobju. Od neknjižnih gradiv so zbrani podatki o zbirkah
zvočnih kaset, CD-plošč, videokaset in CD-ROM-ov. Pod »drugo« gradivo so
združeni podatki o zbirkah gramofonskih plošč, diafilmov, diapozitivov, mikrofilmov, disket, notnega gradiva, likovnih del, zemljevidov in igrač.
Merili smo:
- velikost in rast knjižne zbirke,
- velikost in rast zbirke neknjižnega gradiva,
- velikost in rast posameznih vrst neknjižnega gradiva,
- delež neknjižnega gradiva v primerjavi s knjižnim gradivom.
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Tabela 1: Skupna zbirka knjižničnega gradiva in njena rast (indeksi)

Legenda:
ZK=zvočne kasete, CD=CD-plošče, VK=videokasete, drugo=gramofonske plošče,
diafilmi, diapozitivi, mikrofilmi, diskete, notno gradivo, likovna dela, zemljevidi, igrače;
Znak * pomeni, da je gradivo, t.j. zvočne kasete in CD plošče, številčno vodeno
skupaj.
Pregled zbranih podatkov o zalogi knjižničnega gradiva kaže na usmerjenost
nabavne politike knjižnic in stanje knjižnične zaloge, in sicer:
- Temeljna zbirka knjižnic ostaja knjižno gradivo, saj je ob koncu leta 2000
med knjižničnim gradivom zabeleženih 999.014 izvodov knjig ali 92% in
86.368 izvodov neknjižnega gradiva ali 8%.
- Prirast knjižnega gradiva je bil po letih, glede na leto 1990, bolj ali manj enakomeren, odstopa le v letu 1994, za katerega predvidevamo, da so knjižnice
odpisale večje število knjig ali pa je morda prišlo pri zapisovanju do pomote.
- Ob koncu leta 2000 je v zbirki neknjižnega gradiva najbogatejša zbirka videokaset - 26.507 izvodov ali 30,7%, sledijo CD-plošče - 25.175 izvodov ali
29,1%, zvočne kasete - 24.982 izvodov ali 29,1% in drugo neknjižno gradivo 7.230 izvodov ali 8,4%, ter na zadnjem mestu CD-ROM-i, 2.474 izvodov ali
2,9%.
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-

Ugotavljamo, da je od leta 1996 do leta 2000 število izvodov CD plošč v
primerjavi s številom izvodov zvočnih kaset hitreje naraščalo. Sklepamo
lahko, da sta ponudba in povpraševanje usmerjena v novejši, trpežnejši medij, in da bodo CD plošče ravno zaradi navedenih lastnosti počasi nadomestile
zvočne kasete.
Hitro je naraščala tudi zbirka videokaset, kar lahko pomeni, da so knjižnice
sledile bogati ponudbi njihovih distributerjev in prisluhnile željam uporabnikov.

Kljub temu, da so knjižnice prve CD-ROM-e beležile v svojih zbirkah šele v letu
1996, ugotavljamo, da je število izvodov CD-ROM-ov po tem datumu neverjetno hitro naraščalo. V štirih letih je naraslo od 31 do 2.444 enot.

Slika 1: Rast skupne zbirke knjižnega oz. neknjižnega gradiva
Legenda: NG=neknjižno gradivo
Delež neknjižnega gradiva oz. delež knjižnega gradiva glede na celotno skupno
zbirko knjižničnega gradiva po posameznih letih je prikazan v tabeli 2.
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Tabela 2: Delež knjižnega oz. neknjižnega gradiva v skupni knjižnični zbirki

Legenda: NG=neknjižno gradivo
Ugotovili smo, da v celotni zbirki knjižničnega gradiva delež neknjižnega gradiva le počasi raste, od 4,1% leta 1990 do 8% leta 2000, kar pomeni, da knjižnice še
ne dosegajo priporočil mednarodnih standardov, po katerih naj bi bil želeni delež
neknjižnega gradiva najmanj 10%. Res pa je, da delež knjižnega gradiva pada, od
95,9% leta 1990 na 92% leta 2000.

Slika 2: Delež knjižnega oz. neknjižnega gradiva v skupni knjižnični zbirki
Legenda: NG=neknjižno gradivo, EM=elektronski mediji
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Zanimal nas je tudi delež zvočnih kaset, CD-plošč, videokaset in CD-ROM-ov
glede na skupno zbirko neknjižnega gradiva po posameznih letih. Stanje je razvidno iz Tabele 3. Izračunan je delež teh medijev glede na skupno število
neknjižnega gradiva.
Tabela 3: Delež posameznih vrst neknjižnega gradiva

Legenda:
ZK=zvočne kasete, CD=CD-plošče, VK=videokasete, NG=neknjižno gradivo,
drugo=gramofonske plošče, diafilmi, diapozitivi, mikrofilmi, diskete, notno gradivo, likovna dela, zemljevidi, igrače.
Znak * pomeni, da je gradivo, zvočne kasete in CD plošče, številčno vodeno
skupaj.
V letu 1991 je bilo od skupne zbirke neknjižnega gradiva 51,3% zvočnih kaset,
15,6% CD plošč in 15,4% videokaset. Z leti pa je bil prirast zbirke CD-plošč in
videokaset večji kot prirast zbirke zvočnih kaset. Tako se je na primer v letu 1996
glede na skupno zbirko odstotek zvočnih kaset zmanjšal (38,3%), povečala pa sta
se odstotek CD-plošč (25,7%) in videokaset (24,7%). Leta 2000 pa so po številu
izvodov in v izračunanih odstotkih glede na skupno zbirko neknjižnega gradiva
na prvem mestu videokasete s 30,7%, sledijo CD-plošče z 29,1% in na tretjem
mestu zvočne kasete z 28,9%. Ugotavljamo, da se je v zadnjih letih v knjižnicah
ponudba zvočnih kaset v primerjavi s ponudbo videokaset in CD plošč manjšala, kar lahko tudi pomeni, da bodo v prihodnosti zvočne kasete nadomestili novi
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nosilci informacij. Knjižnice se odzivajo na ponudbo tržišča, z novimi mediji pa
hkrati posodabljajo svojo storitve.

Slika 3: Deleži posameznih vrst gradiva v skupni zbirki neknjižnega gradiva
Legenda:
ZK=zvočne kasete, CD=CD plošče, VK=videokasete, drugo=gramofonske plošče,
diafilmi, diapozitivi, mikrofilmi, diskete, notno gradivo, likovna dela, zemljevidi, igrače
Slika 3 prikazuje, glede na skupno število enot neknjižnega gradiva, v odstotkih
izračunane deleže zvočnih kaset, CD-plošč, videokaset, CD-ROM-ov in drugih
medijev. Delež zvočnih kaset od leta 1990 pada, CD-plošč, videokaset in CDROM-ov pa raste.

6.1

Prirast knjižničnega gradiva

Ko smo zbirali podatke o prirastu neknjižnega gradiva, smo ugotovili, da v statističnih zbirnikih ljubljanskih splošnih knjižnic manjkajo nekateri temeljni
podatki za prikaz razvoja zbirk posameznih vrst neknjižnega gradiva. Podatki, ki
jih knjižnice zbirajo, so prikazani v Tabeli 4.
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Tabela 4: Prirast skupne zbirke knjižničnega gradiva

Legenda:
ZK=zvočne kasete, CD=CD plošče, VK=videokasete, drugo=gramofonske plošče,
diafilmi, diapozitivi, mikrofilmi, diskete, notno gradivo, likovna dela, zemljevidi, igrače;
Znak * pomeni, da je gradivo, zvočne kasete in CD plošče, številčno vodeno
skupaj.
Iz Tabele 4 je razvidno, da v statističnih zbirnikih manjkajo naslednji podatki:
- za leti 1990 in 1991 ni podatkov o prirastu posameznih vrst neknjižnega gradiva, niti o skupnem prirastu neknjižnega gradiva;
- za leto 1992 ni podatkov o »drugem« gradivu in o skupnem prirastu
neknjižnega gradiva;
- za leta od 1992 do 1996 so podatki o prirastu zvočnih kaset in CD-plošč
združeni;
- za leto 1999 ponovno ni podatkov o prirastu posameznih vrst neknjižnega
gradiva.
V statističnih prikazih smo našli tudi napake, npr. iz Tabele 4 lahko razberemo,
da je prirast neknjižnega gradiva v letu 1997 v primerjavi z letom 1996 manjši za
89 enot ali 1,3%. Zanimalo nas je, zakaj je prirast nižji, zato smo preverili podatke o zbirki, prirastu in odpisu neknjižnega gradiva za leti 1996 in 1997. Izračunali smo stanje ob zaključku leta, ki naj bi bilo enako stanju ob zaključku pred-
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hodnega leta s prištetim prirastom ter odštetim odpisom v obravnavanem letu,
in ugotovili napaki v statističnih podatkih, in sicer za leto 1996 je razlika 790
enot, za leto 1997 pa kar za 3.507 enot neknjižnega gradiva. Zaradi navedenih
pomanjkljivosti v podatkih smo opustili interpretacijo.

6.3

Izposoja knjižničnega gradiva

Predvidevali smo, da izposoja knjižnega gradiva v ljubljanskih splošnih
knjižnicah zaradi ponudbe drugih medijev ne pada, ampak se celo povečuje.
Tabela 5: Gibanje izposoje knjižničnega gradiva

Legenda:
ZK=zvočne kasete, CD=CD-plošče, VK=videokasete, drugo=gramofonske plošče,
diafilmi, diapozitivi, mikrofilmi, diskete, notno gradivo, likovna dela, zemljevidi, igrače;
Znak * pomeni, da je gradivo, zvočne kasete in CD-plošče, številčno vodeno
skupaj.
Pregled zbranih podatkov (Tabela 5) kaže, da so bila naša predvidevanja točna. V
analiziranih letih je izposoja knjižnega gradiva narasla za 1.916.261 enot ali za
105% glede na leto 1990. Rasla je tudi izposoja neknjižnega gradiva. Izposojo
zvočnih kaset in CD-plošč lahko ločeno spremljamo le od leta 1997 do 2000, ker
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so statistični podatki sicer za oba medija vodeni skupaj. Glede na leto 1997 se je
v letu 2000 izposoja zvočnih kaset povečala za 5.560 enot ali za 6%, izposoja
CD-plošč pa kar za 48.594 enot ali za 43%. Tudi zanimanje za videokasete je bilo
zelo veliko. V letu 2000 je njihova izposoja narasla za 139.829 enot ali za 333%
glede na leto 1990. Ugotovili smo že, da je število izvodov CD-ROM-ov v ljubljanskih splošnih knjižnicah hitro naraščalo, podobno je bilo tudi z zanimanjem
uporabnikov za ta medij. V letu 2000 je znašala njegova izposoja 16.734 enot ali
19.21% glede na leto 1996. Grafični prikaz rasti izposoje knjižnega in neknjižnega
gradiva lahko razberemo tudi iz Slike 4.

Slika 4: Gibanje izposoje knjižnega oz. neknjižnega gradiva
Legenda: NG=neknjižno gradivo
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Tabela 6: Delež izposojenega knjižnega oz. neknjižnega gradiva

Legenda: NG=neknjižno gradivo
Iz Tabele 6 lahko ugotovimo, da delež izposojenega neknjižnega gradiva v analiziranih letih počasi raste, in sicer od 6,8% leta 1990 do 11,3% leta 2000, počasi
pa pada delež izposojenega knjižnega gradiva, od 93,2% leta 1990 do 88,7% leta
2000. Trend je dobro viden tudi v linijskem grafikonu (Slika 5).

Slika 5: Razmerje med deležem izposojenega knjižnega in neknjižnega gradiva
Legenda: NG=neknjižno gradivo
Zanimal nas je tudi delež izposojenih zvočnih kaset, CD-plošč, videokaset in CDROM-ov glede na skupno izposojo neknjižnega gradiva. Podatke o izposoji teh
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vrst gradiva zbirajo oz. prikazujejo ljubljanske splošne knjižnice šele od leta 1997
dalje.
Tabela 7: Delež izposoje posameznih vrst neknjižnega gradiva

Legenda:
ZK=zvočne kasete, CD=CD plošče, VK=videokasete, drugo=gramofonske plošče,
diafilmi, diapozitivi, mikrofilmi, diskete, notno gradivo, likovna dela, zemljevidi, igrače;
Znak * pomeni, da je gradivo, zvočne kasete in CD-plošče, številčno vodeno
skupaj.
Če pregledamo obdobje od leta 1997 do leta 2000, vidimo, da je bilo v letu 1997
od skupnega števila neknjižnega gradiva izposojenih 86.279 enot oz. 26,8%
zvočnih kaset, 112.974 enot CD-plošč ali 35,1%, 111.892 videokaset ali 34,8% in
84 enot CD-ROM-ov ali 0,001%. Delež izposojenih zvočnih kaset se je do leta
2000 zmanjšal in tega leta predstavljal le še 19,4% (91.838) izposojenih enot,
naraščala je izposoja CD-plošč - 161.567 enot ali 34%, videokaset - 181.858 enot
ali 38,3% in tudi CD-ROM-ov - 16.734 enot ali 3,5%.
Število izposojenih CD plošč in videokaset raste hitreje, kot število izposojenih
zvočnih kaset. V Tabeli 7 lahko razberemo, da je v letih 1997, 1998 in 1999 število izposojenih CD plošč nekoliko višje od števila izposojenih videokaset (v
letu 1997 je višje za 0,3%, v letu 1998 za 2,4% in v letu 1999 za 3,7%). V letu 2000
je bilo izposojenih 20.291 ali 4,3% videokaset več kot CD plošč.
Podatke iz Tabele 7 smo uporabili tudi za grafično ponazoritev rasti izposoje
zvočnih kaset, CD plošč, videokaset, CD-ROM-ov in drugega neknjižnega gradiva (Slika 6).
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Slika 6: Rast izposoje posameznih vrst neknjižnega gradiva
Legenda:
ZK=zvočne kasete, CD=CD-plošče, VK=videokasete, drugo=gramofonske plošče,
diafilmi, diapozitivi, mikrofilmi, diskete, notno gradivo, likovna dela, zemljevidi, igrače

6

Zaključek

Iz navedenih podatkov ugotavljamo, da ljubljanske splošne knjižnice zbirajo in
posredujejo informacijske vire na različnih medijih. Poleg tiskanega gradiva, ki
ga izposojajo na dom, so uporabnikom na voljo tudi informacijski viri na magnetnih trakovih in optičnih diskih. Največji delež skupne knjižnične zbirke pa še
vedno predstavljajo knjige. V letu 2000 je znašal delež knjig v skupni knjižnični
zbirki kar 92%. Od neknjižnega gradiva se je v obdobju 1990-2000 najbolj povečala zbirka videokaset, sledi zbirka CD-plošč, zbirka zvočnih kaset pa se je
zmanjšala. Predvidevanje, da se zmanjšujeta prirast in zaloga zvočnih kaset, ki
jih počasi nadomešča novejši nosilec informacij CD-plošča, se je potrdilo. V letu
2000 je bilo od neknjižnega gradiva v skupni zbirki 30,7% videokaset, 29,1% CDplošč, 28,9% zvočnih kaset in 2,9% CD-ROM-ov.
V skupni zbirki knjižničnega gradiva raste delež neknjižnega gradiva glede na
strokovna priporočila prepočasi, namreč od 4,1% (1990) do 8,4% (2000), kar
pomeni, da knjižnice ne dosegajo priporočil mednarodnih standardov, po katerih naj bi bilo neknjižnega gradiva vsaj 10%. Prepočasna rast je lahko povezana z
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omejenimi finančnimi sredstvi za nakup knjižničnega gradiva, razlog so lahko
neprimerni ali premajhni knjižnični prostori za ustrezno hranjenje in ponudbo
omenjenih informacijskih virov. Razloge za počasno rast deleža neknjižnega gradiva bo potrebno podrobneje raziskati in jih na primeren način odpraviti.
Izposoja posameznih vrst knjižničnega gradiva se v obravnavanem obdobju
povečuje, pada le izposoja zvočnih kaset. Merjenje izposoje knjižnega oz.
neknjižnega gradiva je pokazalo, da delež izposojenega knjižnega gradiva počasi
pada, od 93,2% (1990) do 88,7% (2000), delež izposojenega neknjižnega gradiva
pa raste, in sicer od 6,8% (1990) do 11,3% (2000).
Kljub kvantitativnemu spremljanju obsega knjižnične zbirke ljubljanskih splošnih knjižnic in njene uporabe, lahko zaključimo, da predstavljena študija potrjuje pomembno vlogo, ki jo ima neknjižno gradivo v ljubljanskih splošnih
knjižnicah. Le-te so namenjene najširšemu krogu ljudi, njihovemu izobraževanju,
strokovnemu izpopolnjevanju, kulturnemu delovanju in izrabi prostega časa, zato
je pomembno, da svojim uporabnikom omogočajo dostop do kar največjega števila različnih informacijskih virov v neknjižni obliki.
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