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• zbiranje podatkov o delu knjižnice,

• statistični podatki,
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posamezne knjižnice:
- informacija o poslovanju,
- strateško načrtovanje,
- odločanje,
- finančne ocene in zahteve,

državni nivo:
- spremljanje področja in oblikovanje politike 

razvoja,
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- spremljanje rezultatov dela,
- ugotavljanje uspešnega uvajanja novosti v 

delovnem procesu,
- primerjave s standardi in normativi,
- primerjave z drugimi podobnimi 

organizacijami,
- spremljanje razvoja in ugotavljanje trendov,
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- osnova za načrtovanje, vodenje, uvajanje 
izboljšav,

- dokaz o pomenu knjižničnih storitev za 
uporabnike in družbo,

• informiranje financerjev o porabi sredstev,
• promocija knjižnic,
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Statistika: zakonske osnove

• Zakon o knjižničarstvu (UL SR, št.87/01),

• Sklep o ustanovitvi javnega zavoda 
Narodna in univerzitetna knjižnica (UL RS, 
št.46/03, člen 7),
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Statistika: zakonske osnove

• Zakon o državni statistiki (UL RS, št.45/95, 
člen 32)
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Podatki o slovenskih knjižnicah

• Pizzala, Josef. Stand der Bibliotheken… 
Wien, 1873.

• Seznam knjižnic v dravski banovini v letu 
1932. Prosveta, 1932, str.159.

• Pivec-Stele, Melita. Naše knjižnice. 
GMDS, l.1932, l.12, str.71-92.

• statistična poročila matične službe,
• Center za razvoj knjižnic, NUK,
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Vsebina vprašalnika

• tradicija,
• Priporočila Generalne konference 

UNESCO o standardizaciji knjižnične 
statistike,

• mednarodni standard za knjižnično 
statistiko ISO 2789,

• mednarodni standard za evalvacijo dela 
knjižnic ISO 11620,
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Frekvenca zbiranja podatkov

• vsako leto : visokošolske, specialne, 
splošne knjižnice,

• vsaka tri leta : šolske knjižnice,
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Dostop do zbranih podatkov

• CeZaR, BibSiSt,

• Slovenske knjižnice v številkah,

• Statistični letopis Republike Slovenije,

• http://www.nuk.uni-lj.si

• http://cezar.nuk.uni-lj.si
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KSS v letu 2011

1172 upravnih enot: 
            1      nacionalna knjižnica
          74      visokošolskih knjižnic
        145      specialnih knjižnic
          58      splošnih knjižnic
        894      šolskih knjižnic

59 samostojnih knjižnic
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KSS v letu 2011
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• Podatki: BibSiSt Online

• Kazalci: BibSiSt Online



Vzajemni katalog 2011
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Opomba:*do odstopanj pri številu knjižnic prihaja zaradi različnega  evidentiranja upravnih enot knjižnic.

Vrsta knjižnic
Št. knjižnic, 
vključenih v COBISS

Prispevek v 
COBIB

Prevzeto iz 
COBIB

Skupni 
dosedanji 
prispevek v 
COBIB

Nacionalna knjižnica 1 21.566 13.150 642.412
Visokošolske knjižnice 81 81.393 45.639 1.469.552
Specialne knjižnice 125 45.128 45.025 723.460
Splošne knjižnice 61 34.520 214.429 573.491
Šolske knjižnice 152 4.844 152.405 30.618
SKUPAJ 420 187.451 470.648 3.439.533
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