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0 UVOD 
 
V letnem poročilu Mestne knjižnice Ljubljana prikazujemo, kako uspešno smo izpolnili letni program 
2018, kako izpolnjujemo svoje poslanstvo, vizijo in strateške usmeritve in kako kot javni zavod 
zadoščamo potrebam prebivalcev, naših uporabnikov. Leto 2018 je bilo deseto leto našega delovanja 
in v marsičem smo se ozirali na naše začetke in vrednotili daljše obdobje našega delovanja. Nekaj 
gotovo pove statistični podatek, da je vsak prebivalec področja, ki ga pokriva MKL, v letu 2018 
sedemkrat obiskal knjižnico, da si je vsak naš član v povprečju izposodil 51,62 knjig ter da je 25 % 
prebivalcev vseh občin, kjer deluje MKL, aktivnih članov MKL (nacionalno povprečje v letu 2017 je po 
podatkih Statističnega urada RS 22,54 %). Vendar se zavedamo, da statistični podatki ne zajamejo v 
celoti pisane in kompleksne zgodbe, ki jo s svojim delom pripovedujejo splošne knjižnice širom 
Slovenije. Spomladi 2018 smo splošni knjižničarji dobili nova Strokovna priporočila in standarde za 
obdobje 2018–2028, dokument, ki v marsičem prenavlja in posodablja avtorefleksiven pogled stroke in 
tudi optiko, skozi katero bo naše delo presojala javnost. V ospredje postavlja knjižnico kot proaktivno 
ustanovo, ki svoje delovanje vrednoti predvsem skozi vpliv, ki ga s svojimi različnimi vlogami vrši na 
uporabnike in lokalno skupnost.  
 
Ob pregledu dejavnosti, ki jih naše posamezne območne enote izvajajo prav specifično za dobrobit 
svojega lokalnega okolja, lahko ugotovimo, da že stopamo po zastavljeni proaktivni smeri in jo v 
marsičem po svoje nadgrajujemo. Knjižnica Šiška skozi več let razvija svoje dejavnosti, ki povezujejo 
biblioterapijo in kinološko društvo v inovativno Beremo s tačkami, za lokalno mladino pripravlja poučne 
in zabavne Rock n Roll delavnice, v KOŽ v centru mesta smo vzpostavili demenci prijazno točko, v 
sodelovanju z občino Velike Lašče smo vzpostavili zanimivo menjalnico knjig na krajevnem trgu, v 
moščanski enoti so oblikovali medgeneracijsko delavnico, na kateri lahko starejši mladini predajajo 
svoja rokodelska znanja (Iz roda v rod), izvajamo bibliopedagoška srečanja za varovance s posebnimi 
potrebami, v Knjižnici Bežigrad se je skozi leta že trdno zasidral cikel Povezana, v pomoč mladim 
novopečenim staršem z novorojenčki, ki se lahko v knjižnici srečujejo, povezujejo in dodatno 
informirajo. Knjižnica Savsko naselje z lokalnim ŠENT-om sodeluje pri projektu Socialna aktivacija, 
Knjižnica Glinškova ploščad skupaj s svojimi uporabniki neguje zeliščni vrt, Knjižnica na Viču letno 
pripravi dogajanje in glasbeno srečanje za svoje uporabnike na pločniku izven knjižnice, v Fužinah se 
v Labirintu umetnosti poleti izvajajo ure pravljic na prostem, izvajamo Sobe pobega za mlade in 
omogočamo šahovsko igro in vzgojo starim in mladim. V knjižnici si lahko izmerite krvni tlak in sladkor, 
vanjo lahko otroke pošljete na delavnico 3D-tiskanja, na učno uro spoznavanja in igranja glasbenega 
inštrumenta (Instrumentarij) in na Lego delavnico pripovedovanja zgodb. Knjižnice že dolgo niso le 
izposojevalnice knjig, temveč preraščajo v uporabne in ljudem potrebne centre ožje lokalne skupnosti. 
 
Vendar je to le ena plat aktivnosti MKL, ki strokovno deluje tudi na nivoju Osrednjeslovenske regije kot 
osrednja območna knjižnica za osem knjižnic te regije. Tem knjižnicam predajamo znanje za njihovo 
lastno strokovno izgradnjo: organiziramo izobraževanja v okviru Učnega centra MKL, ki s svojim 
izobraževalnim programom lahko podpira določena specialna nova znanja za splošne knjižničarje na 
nacionalnem nivoju. Prav ta nova znanja moramo sami tudi razvijati, preden jih moremo predajati 
naprej. Tu velja omeniti naša prizadevanja glede različnih e-storitev. V letu 2018 smo za zaposlene v 
MKL razvili in samostojno vzpostavili posebno e-učilnico, s katero si lahko nabirajo nova in za svoje 
delo prepotrebna računalniška in druga IKT znanja na pregleden, sistematičen in vedno dostopen 
način. V letu 2018 smo vzpostavili možnost oddaljenega e-vpisa v knjižnico preko spleta. V preteklem 
letu smo v MKL dosegli 20.347 izposoj e-knjig preko portala Biblos. Ponujamo posebno informacijsko 
točko za e-gradiva javnih oblasti in konzorcijsko izbran nabor različnih tujih e-virov za naše člane.  
 
Še vedno pa je naša prva skrb fizična knjižnična zbirka: z nakupom in drugimi načini pridobivanja 
gradiva smo v letu 2018 zbirko Mestne knjižnice Ljubljana povečali za 15.267 novih naslovov oz. za 
skupno 70.794 enot različnih gradiv. Nakup novega knjižničnega gradiva smo po obsegu in vsebini 
izvajali skladno z zahtevami Pravilnika o upravljanju knjižnične zbirke v MKL, zagotovili smo nakup 
izbrane založniške produkcije in vzdrževali aktualno knjižnično zbirko za prebivalce Ljubljane in 
širšega primestnega območja z vsebinami, ki podpirajo naša prizadevanja za razvoj bralne kulture. 
Oblikovali smo zbirke osrednje območne knjižnice ter pridobivali obvezni izvod v okviru posebnih 
nalog OOK, izvajali smo načrtovane aktivnosti pri izgradnji zbirke v tujih jezikih, promovirali in 
povečevali izposojo e-knjig portala Biblos in spodbujali uporabo skupnega priporočilnega portala 
Dobre knjige. Na domoznanski regijski portal Kamra smo ponovno prispevali levji delež novih vsebin s 
področja naše lokalne kulturne dediščine (471 multimedijskih elementov, v letu 2017: 390, v letu 2016: 
295). Z oblikovanjem lastnih tehničnih rešitev ter s številnimi dobrimi praksami smo prispevali k 
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razvoju slovenskih knjižnic in tudi v letu 2018 predano uresničevali vse svoje vloge, od kulturne in 
informacijske do izobraževalne in socialne. 
 
V letu 2018 smo poskrbeli za kvalitetne knjižnične storitve glede uporabe gradiva, opravili smo 
kvaliteten kulturni program, načrtovan obseg vseživljenjskega izobraževanja ter prostočasno uporabo 
prostorov MKL. Presegli smo načrtovanih in pričakovanih vsaj 80.000 aktivnih članov (realiziranih 
84.592), skoraj smo dosegli načrtovanih 2.400.000 obiskov (realiziranih 2.384.793). S 4.366.802 
izposoj smo se približali pričakovanju, ki smo ga zapisali v planu za leto 2018 (4.900.000). Načrtovali 
smo skupno 2.457 kulturnih prireditev za odrasle in otroke in jih v letu 2018 udejanjili skupno 2.532. 
Prav tako smo dosegli plan tudi pri načrtovanih 1.129 izobraževanjih in jih v letu 2018 skupno za 
otroke in odrasle pripravili 1.266. Izvedli smo torej 3.798 brezplačnih dogodkov za uporabnike širom 
naše knjižnične mreže, ki se jih je udeležilo 75.333 oseb (v letu 2017: 74.964). 
 
Vse knjižnice v naši mreži dobro delujejo v lokalnem okolju in veliko sodelujejo z različnimi deležniki in 
akterji (v poglavju o sodelovanju smo našteli preko 800 organizacij, NVO, društev in posameznikov) in 
so sploh v dobri kondiciji. Delavci MKL s svojim strokovnim znanjem sodelujejo v številnih nacionalnih 
strokovnih delovnih skupinah v IZUM, Združenju slovenskih splošnih knjižnic, Ministrstvu za znanost, 
šolstvo in šport, Kulturnem ministrstvu, NUK in Andragoškem centru Slovenije. V letu 2018 so 
zaposleni v MKL izvedli 16 različnih neobjavljenih referatov in predstavitev na posvetovanjih v MKL in 
izven, objavili devet publikacij, 35 informativnih besedil v slovenski periodiki ter 11 strokovnih in 
znanstvenih člankov.  
 
Poleg številnih sodelovanj na lokalnem in nacionalnem nivoju vzpostavljamo in negujemo čim bolj 
pester nabor vključevanj, sodelovanj in izmenjav s tujino. Z nekaterimi evropskimi splošnimi 
knjižnicami (Luisenbad, Berlin, Luksemburg) izmenjujemo primere dobre prakse, sodelujemo s 
Shanghai City Library, Knjižnicami grada Zagreba in Hrvatskim centrom za dječju knjigu ter Učiteljskim 
fakultetom Sveučilišta v Zagrebu. Sodelujemo z mednarodnimi organizacijami IBBY, z BNF Centre 
national de la literature pour la jeunesse La Joie par les livres, Clamart, z IJB München, Univerzo v 
Celovcu – njenim Inštitutom za slavistiko, Nacionalno knjižnico v Pragi in v njenem okviru Slovanska 
knihovna, z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov Ruslo, Nacionalnim centrom za informiranje in 
poklicno svetovanje (NCIPS), ki je slovenski predstavnik v mreži Euroguidance in povezuje različne 
sisteme poklicnega svetovanja v evropsko mrežo svetovalnih centrov, za katero Borza dela MKL 
organizira vodeno predstavitev servisov MKL za tuje poklicne svetovalce. Delujemo v projektu Forum 
Naple (National Authorities on Public Libraries in Europe), v programu sestrskih knjižnic. Sodelujemo 
kot pridruženi partner Mestne knjižnice Kranj v evropskem projektu (Erasmus+ – strateška 
partnerstva) družinske pismenosti »Family Literacy Works!« in v projektu Dublin Literary Award. 
Mestna knjižnica Ljubljana je članica IFLA (International Federation of Library Associations) in kot 
skrbnica zbirke miniaturnih knjig je članica dveh mednarodnih bibliofilskih društev: Miniature book 
society, San Diego, California, ZDA, in Sammlerkreis miniaturbuch e.V. Stuttgart, Nemčija.  
 
Pomemben segment našega dela je oblikovanje projektov kot pomembne dodane vrednosti knjižnice 
lokalnemu okolju. Od 39 izvedenih projektov izpostavljam le nekatere: Organizirali smo velik kulturni 
dogodek v obeležitev stote obletnice Cankarjeve smrti Noč in dan s Cankarjem, štiriindvajset urno 
branje Cankarjevih del, ki so se ga udeležili vidnejši pesniki in pisatelji, direktorji kulturnih ustanov, 
igralci. S projektom Ena knjižnica – ena knjiga smo spodbujali branje kakovostne literature ob pomoči 
več spremljevalnih dejavnosti, kot so npr. literarni sprehodi po Ljubljani. Zelo odmeven dogodek je bil 
zaključek Regijskega domoznanskega natečaja za starejše, s katerim smo zbrali zavidljivo število 
zgodb, spominov starejših na svoje lokalno okolje in ki je prestopil sprva načrtovan regijski okvir ter 
segel kar na nacionalnega. Pri projektih za otroke naj izpostavimo Lego delavnice pripovedovanja 
zgodb z novim in inovativnim konceptom, zastavili smo tudi Borzo zdravja kot odziv na zaznane 
potrebe uporabnikov za posredovanje zdravstvenih informacij in zdravstveno opismenjevanje.  
 
Izvedli smo obeležitev desete obletnice MKL z jubilejno prireditvijo Dan MKL na prostem na Stritarjevi 
ulici, kjer smo se s priznanjem zahvalili županu Zoranu Jankoviću za ustanovitev in odlično podporo 
MKL skozi deset let delovanja, prav tako tudi ustanovni in dolgoletni zaslužni direktorici mag. Jelki 
Gazvoda. Z logotipom »10 let MKL« smo na vseh tiskovinah in publikacijah ter poštnih sporočilih še 
dodatno promovirali jubilejno leto. Pripravili smo promocijski desetletni pregled našega delovanja, ki 
bo v knjižni obliki izšel 2019. 
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Mestna knjižnica Ljubljana je uspešno zaključila poslovno in programsko leto 2018 ob izpolnjevanju 
načrtovanih ciljev in obsega delovanja. Vsi člani kolektiva knjižnice si prizadevamo izvajati knjižnično 
javno službo na najvišjem kvalitetnem nivoju in z vsakim zaključenim letom naše delovanje izvajati na 
ravni, ki jo naši uporabniki pričakujejo od nas. Kot splošna knjižnica glavnega mesta, ki ga odlikuje 
kvalitetna in pestra kulturna ponudba, oblikujemo za uporabnike nepogrešljiv program javne službe, 
razvijamo lastno prepoznavnost in se trudimo naslavljati vse ciljne skupine prebivalcev vseh generacij. 
Za vsa morebitna vprašanja ali pripombe smo na voljo na info@mklj.si.  
 
 
 
          mag. Teja Zorko 
               direktorica 
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1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
Delovanje in razvoj Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) temeljita na določilih Zakona o knjižničarstvu in 
podzakonskih aktov, ki jih ta zakon predpisuje, ter Strokovnih priporočil in standardov za splošne 
knjižnice (za obdobje 2018-2028), Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, 
Strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020 in Strateškega načrta MKL za obdobje 2017-
2021. 
 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 
 

1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08, 
103/08 – popr., 105/08 in 8/15) 

2. Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 s spremembami in dopolnitvami) 
3. Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in podzakonski 

predpisi: Uredba o osnovnih storitvah knjižnice (Uradni list RS, št. 29/03), Pravilnik o pogojih 
za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12), 
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03), Pravilnik o razvidu 
knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03 in 74/17), Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov 
osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih 
knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03) 

4. Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) 
5. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 

7/07 - odl. US, 53/07, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 
61/17, 21/18 - ZNOrg) 

6. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, 
št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 
127/06 - ZJZP) 

7. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 
44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 12/99 - skl. US, 16/99 - popr., 
59/99 - odl. US, 70/00, 100/00 - skl. US, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 16/02 - skl. US, 
51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 60/07, 14/07 - ZSPDPO, 27/08 - odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18) 

 
Na poslovanje knjižnice vplivajo tudi drugi predpisi, npr.: 

1. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 2/04 - ZDSS-1, 23/05, 
62/05 - odl. US, 75/05 - odl. US, 113/05, 21/06 - odl. US, 23/06 - skl. US, 62/06 - skl. US, 
68/06 - ZSPJS-F, 131/06 - odl. US, 11/07 - skl. US, 33/07, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 
65/08, 40/12 - ZUJF) 

2. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, Uradni list Evropske unije, št. 
307/2015, 307/2015, 337/2017, 337/2017, Uradni list RS, št. 14/2018)  

3. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE) 
4. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3, 68/08, 110/13, 56/15 

in 63/16 - ZKUASP) 
5. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 - ZInfP, 51/07 - ZUstS-A, 

67/07) 
6. Računovodski standardi 
7. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 s spremembami in dopolnitvami) 
8. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/04 s 

spremembami in dopolnitvami) 
9. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Urani list RS, št. 40/12 s spremembami in 

dopolnitvami) 
10. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 s spremembami in 

dopolnitvami) 
11. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami in 

dopolnitvami) 
12. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi akti. 

 
Delovanje knjižnice urejajo tudi interni akti, npr.: 
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1. Pravilnik o računovodstvu MKL, 2011 s spremembami  
2. Pravilnik o blagajniškem poslovanju MKL, 2011 z dopolnitvami 
3. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL, 2009 z dopolnitvami 
4. Pravilnik o poslovanju MKL, 2015 
5. Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke v MKL, 2012 
6. Pravila delovanja premične zbirke v Mestni knjižnici Ljubljana, 2018 
7. Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 2008 
8. Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL, 2012 s spremembami in dopolnitvami 
9. Pravilnik o delovnem času v MKL, 2009 s spremembami in dopolnitvami 
10. Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 2012 s spremembami in 

dopolnitvami 
11. Pravilnik o postopkih za ravnanje z osnovnimi sredstvi v MKL, 2012 
12. Pravilnik o oddaji javnih naročil v MKL, 2014 
13. Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v MKL, 2010 
14. Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobinga) ter 

za odpravo njegovih posledic, 2010 s spremembami in dopolnitvami 
15. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2011 s spremembami in dopolnitvami 

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika, 2018 
16. Sklep o antikvarni prodaji knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana, 2011 
17. Sklepi sej sveta MKL 
18. Sklepi sej strokovnega sveta MKL 
19. Sklepi sej strokovnega kolegija MKL 

 
Na delovanje knjižnice vplivajo tudi različne strategije, npr.: 

1. Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013–2020  
2. Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016–2019 
3. Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025  
4. Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana 2013–2020 
5. Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 

 
Knjižnica pri svojem delu uporablja slovenske in mednarodne standarde: 

1. Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028) 
2. SIST ISO 2789: 2013 Informatika in dokumentacija - Mednarodna statistika za knjižnice 

(Information and documentation - International library statistics) 
3. oSIST ISO 11620:2015 Informatika in dokumentacija - Kazalci uspešnosti knjižnic (Information 

and documentation -- Library performance indicators) 
4. SIST-TP ISO/TR 11219:2013 Informatika in dokumentacija - Kakovostni pogoji in osnovna 

statistika za zgradbe knjižnic - Prostor, funkcija in oblikovanje (Information and documentation 
- Qualitative conditions and basic statistics for library buildings -- Space, function and design)  

5. SIST ISO 16439:2014 Informatika in dokumentacija - Metode in postopki za ocenjevanje 
vpliva knjižnic (Information and documentation -- Methods and procedures for assessing the 
impact of libraries) 
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2 FUNKCIJE KNJIŽNICE 
 
- MKL je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju MOL 

(289.518 prebivalcev) s petimi knjižnicami mestnih območij in 15 krajevnimi knjižnicami. 
- Je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo tudi za sedem občin izven 

Mestne občine Ljubljana: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice in Velike 
Lašče (50.492 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami.  

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (574.377 prebivalcev), v 
kateri deluje poleg MKL še osem osrednjih knjižnic: Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode, za katere izvaja štiri območne 
naloge (zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, 
strokovna pomoč knjižnicam na območju, koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja 
domoznanskega gradiva in usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja). 

- Izvaja dejavnost potujoče knjižnice: 47 postajališč bibliobusa. 
- Izvaja dejavnost specialne knjižnice: Slovanska knjižnica – Center za domoznansko dejavnost in 

specialne humanistične zbirke. 
- Izvaja razvojne programe na področju bralne kulture za otroke: Pionirska – Center za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo. 
- Izvaja programe na področju vseživljenjskega učenja: Center za vseživljenjsko učenje. 
- Izvaja programe na področju stalnega strokovnega usposabljanja knjižničarjev: Učni center MKL. 
- Izvaja programe Trubarjeve hiše literature: referenčni prostor za književnost, knjigo in 

družbenokritično refleksijo. 
- Razvija bralno in informacijsko pismenost ter kulturne dejavnosti na celotnem območju, na 

katerem delujejo njene organizacijske enote, knjižnice mestnih območij in krajevne knjižnice. 
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3 DOLGOROČNI CILJI MKL 
 
 
Dolgoročni cilji MKL poudarjajo že dosežene rezultate iz tradicije delovanja vseh njenih enot, 
hkrati pa prednostno zasledujejo razvoj združene knjižnice na podlagi sodobnih strokovnih 
konceptov in poslanstva splošnih knjižnic, ki želijo biti prepoznavne kulturne in informacijske 
institucije v lokalnem okolju (Strateški načrt MKL za obdobje 2017–2021).  
 
»POVSOD V MESTU« 
Povzetek strateškega načrta Mestne knjižnice Ljubljana 
 
Mestna knjižnica Ljubljana bo v naslednjem strateškem obdobju 2017–2021 v svojem lokalnem okolju 
uresničevala kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo ter s tem aktivno sooblikovala 
kakovost življenja prebivalcev, ob tem pa tudi slovenski knjižnični sistem.  
 
Kot osrednja območna knjižnica bo spodbujala sodelovanje splošnih knjižnic v osrednjeslovenski 
regiji, predvsem s ponudbo dobrih praks za knjižnice območja na področju novih tehnologij, sodobnih 
storitev v digitalnem okolju ter usklajevanjem domoznanske dejavnosti na območni ravni (portal 
Kamra, digitalizacija gradiva). 
 
V skladu s standardi in zakonodajo s področja knjižničarstva ter notranjo organiziranostjo bo knjižnica 
vzdrževala in načrtovala uravnoteženo mrežo krajevnih knjižnic in bibliobusnih postajališč in tako 
zagotavljala najboljšo možno dostopnost knjižničnih storitev. V skladu s finančnimi možnostmi si bo 
prizadevala pridobiti nove in dodatne prostore za krajevne knjižnice v MOL in na drugih območjih 
delovanja knjižnice.  
 
Fizični prostor knjižnice je in bo tudi v prihodnje sam po sebi ena od »storitev« MKL, ki omogoča 
različne kulturne, socialne in izobraževalne priložnosti ter nagovarja uporabnike k obisku in 
sodelovanju. Pri oblikovanju knjižničnega prostora bomo izhajali iz štirih vsebinskih sklopov: prostor za 
učenje, prostor za navdih, prostor za druženje in prostor za ustvarjalnost (kreativnice).  
 
S skrbno nabavo gradiva si bo MKL prizadevala oblikovati obsežno, pestro in aktualno knjižnično 
zbirko za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja. Na podlagi kakovostne bibliografske 
obdelave gradiva v vzajemnem bibliografskem sistemu COBISS, pregledne postavitve, odličnega dela 
bibliotekarjev informatorjev in izposojevalcev ter spletnega priporočanja bo nudila širok vir informacij o 
zbirki in omogočila njeno učinkovito uporabo v vseh svojih knjižnicah, z izposojo e-knjig in 
informacijami iz podatkovnih zbirk na daljavo pa bo omogočala večjo dostopnost gradiva, ki ni več 
vezano na fizično lokacijo. 
 
V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi načeli 
bo MKL razvijala informacijske storitve, ki bodo relevantne za vse skupine prebivalcev in jih bodo ti 
potrebovali pri delu, učenju, raziskovanju, medgeneracijskem sodelovanju ali v prostem času kot 
navdih za lastno ustvarjalnost, ter jim omogočala enostavno in prijetno uporabo knjižnice. 
 
Kot virtualna knjižnica bo omogočala dostop do določenih storitev kadarkoli in od koderkoli – storitve 
na daljavo bomo razvijali tako z nakupom podatkovnih zbirk kot v sistemu COBISS in na drugih, 
večinoma javno dostopnih platformah ter za vse sodobne informacijske nosilce. Spletna stran knjižnice 
se bo še naprej razvijala kot osrednja informacijska točka MKL za dostop do e-vsebin. Gradila bo 
podatkovne zbirke iz lastnega gradiva, predvsem za promocijo lokalne zgodovine. 
 
Za lažje vključevanje v družbo bo oblikovala posebne zbirke gradiva in informacij ter razvijala storitve 
in programe za ciljne skupine uporabnikov (osebe s posebnimi potrebami, osebe z različnimi oblikami 
zasvojenosti, različne etnične skupnosti, brezdomci, imigranti). V obdobju 2017–2021 bo posebno 
pozornost namenjala mladim med 15. in 20. letom starosti in starejšim. 
 
Z novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mlade bo spodbujala bralno 
kulturo. Z bralnimi skupinami kot eno najstarejših in najbolj priljubljenih oblik medsebojnega in 
medgeneracijskega sodelovanja pri spodbujanju branja bomo skrbeli za kvalitetne vsebine ter širili 
bralne skupine v vsako knjižnico in lokalno okolje z namenom povezovanja in skupnega branja v 
skupnosti. 
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Unescov naziv Ljubljana – mesto literature bo dolgoročno zaznamoval storitve knjižnice za uporabnike 
na področju literature in branja. 
 
S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi na nivoju mesta in države bo MKL eden od aktivnih 
nosilcev kulturnega življenja v mestu, tudi s programom THL kot referenčnega prostora za književnost 
in knjigo. 
 
Knjižnica bo nadgradila učinkovito poslovanje z uporabniki z enotno vstopno info točko, storitvami za 
samostojno uporabo knjižnice ter uvajanjem novih tehnologij za avtomatizacijo procesov in enostavno 
komunikacijo z uporabniki. 
 
Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala gradivo in informacije o svoji lokalni skupnosti 
in s tem ohranjala lokalno dediščino. Za promocijo lokalne zgodovine bomo oblikovali digitalne 
podatkovne zbirke na različnih platformah (Kamra, dLib.si) in z digitalizacijo zaščitili in ohranjali 
pomembno knjižnično gradivo iz naše zbirke.  
 
Knjižnica se bo v naslednjem strateškem obdobju intenzivno vključevala v procese vseživljenjskega 
učenja z izvajanjem programov neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov, še 
posebej z vsebinami za vsakdanje življenje. Ob podpori napredne informacijsko-komunikacijske 
tehnologije bo razvijala različne oblike znanja za vse starostne in socialne skupine prebivalcev.  
 
Prek svojih storitev bo knjižnica omogočala enakopravno vključevanje vseh generacij v evropsko 
digitalno družbo in podpirala uporabo različnih javnih e-storitev. S tem namenom bo izobraževala 
uporabnike za boljšo digitalno pismenost, uporabo interneta in sodobnih nosilcev informacij in javnih 
e-storitev (e-zdravje, e-pravosodje, e-demokracija itd.) ter oblikovala številne učne aktivnosti v e-
učilnici MKL. 
 
Knjižnica bo imela pregledno notranjo organizacijo in bo vzpostavila mehanizme za stalno 
izboljševanje delovnih procesov in razvijanje odličnosti. S spodbujanjem timskega dela v delovnih 
skupinah, spoštovanjem vsakega zaposlenega in spremljanjem morebitnih tveganj bo vpeljala 
stabilno, a prožno organizacijsko strukturo. Ta bo omogočala notranjo mobilnost zaposlenih in njihov 
strokovni razvoj. Prek Učnega centra MKL bo razvijala izobraževalne vsebine za stalno strokovno 
izpopolnjevanje lastnih zaposlenih in tudi knjižničarjev iz drugih slovenskih knjižnic.  
 
Skrb vodstva za razvoj notranje kulture, ki bo temeljila na pozitivnem odnosu do dela, pripravljenosti 
na spremembe, sproščenih, a spoštljivih odnosih med zaposlenimi, sodelovanju in medsebojni pomoči 
ter družini prijazni in trajnostno naravnani organizaciji (varčevanje z materiali, energijo, časom), bo 
utrdila pripadnost skupni ustanovi in zavezanost skupnim ciljem. 
 
Podpirali bomo različne oblike prostovoljskega dela na posebnih projektih, s čimer bo knjižnica 
pridobila sveže ideje in zunanji pogled iz lokalne skupnosti ter zavzete zagovornike knjižnice. 
 
Pri sodelovanju z različnimi javnostmi bo MKL poudarjala prednosti, ki jih delovanje knjižnice prinaša 
okolju. Povezovala se bo s kulturnimi, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi ustanovami ter aktivno 
sodelovala z drugimi knjižnicami in organizacijami, povezanimi z bibliotekarsko in informacijsko stroko. 
Možnosti za razvoj bo iskala tudi v sodelovanju z domačimi in tujimi organizacijami prek vključevanja v 
partnerstva in sodelovanja v lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektih, zlasti na območju EU.  
 
Knjižnica se bo aktivno vključevala v skupne projekte MOL in bo s svojim delovanjem prispevala k 
prepoznavnosti Ljubljane kot ustvarjalnega mesta znanja in kulture. 
 
Nove oblike komunikacije z javnostmi (socialna omrežja, upravljanje odnosov z uporabniki) bodo 
knjižnici prinesle neposrednejši in bolj dinamičen stik z uporabniki. 
 
Aktivna promocija bo privabljala nove uporabnike in utrjevala ugled in javno podobo knjižnice. Za 
večjo prepoznavnost knjižnice v javnosti in trženje promocijskih izdelkov bomo razvijali blagovne 
znamke ter strokovno in nišno založništvo. 
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4 LETNI CILJI MKL 
 
 
Program dela MKL je v letu 2018 zasledoval cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se 
odražajo v posameznih vsebinskih sklopih. Pri uresničevanju strokovnih usmeritev smo se oprli na 
nova Strokovna priporočila in standarde za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028). 
 
 
Letni cilji na področju strokovnega dela knjižnice: 
 
Letni cilji izhajajo iz strateških usmeritev Strateškega načrta MKL 2017–2021 z osmimi strateškimi 
področji: 
1. MESTO BERE, GLEDA IN POSLUŠA: upravljanje knjižnične zbirke 
2. KNJIŽNICA ZA VSE: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta 
3. PROSTOR ZA UČENJE: znanje zaposlenih je znanje za uporabnike 
4. SPOMIN MESTA: dediščinsko izročilo za danes in jutri 
5. KNJIŽNICA NA DALJAVO: virtualna knjižnica MKL 
6. VIDNA KNJIŽNICA: sodelovanje in promocija za aktivno udeležbo knjižnice v okolju 
7. AKTIVNA KNJIŽNICA: notranja organiziranost in kadri 
8. »KNJIŽNICA PLUS«: razvoj za storitve prihodnosti 
 
˗ praznovanje 10 let delovanja MKL (dogodki, celostna podoba, interni procesi); 
˗ krepitev vidnosti in prepoznavnosti knjižnice z organizacijo strokovnih posvetov (četrto 

posvetovanje Knjižnica, srce mesta in nacionalni domoznanski festival Domfest); 
˗ prenova in modernizacija obstoječih knjižničnih prostorov (prostor kot storitev); 
˗ preoblikovanje in prilagoditev knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov (oddelki za 

multimedijo, za mlade, za starejše, za družine ter prostori za učenje in kreativnice); 
- izboljšana dostopnost knjižničnih storitev za vse prebivalce (večerna odprtost velike čitalnice v 

Slovanski knjižnici, uvedba RFID sistema in oprema gradiva z RFID, nadgradnja in širitev e-
obveščanja); 

˗ ustvarjanje pozitivne uporabniške izkušnje s storitvami za ciljne skupine uporabnikov (tematski 
sklopi prireditev in izobraževanj, personalizirane storitve na spletni strani knjižnice, uvedba 
kreativnic, ponudba med počitnicami) ter njihovo merjenje in vrednotenje prek izvedbe različnih 
anket; 

˗ izvajanje storitev in projektov za dve prioritetni ciljni skupini: mladi (6 projektov, literarni natečaji, 
virtualne razstave) in starejši (2 projekta, zbiranje spominov za Album Ljubljane, Ljubljanske 
zgodbe, cikel domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v gibljivih slikah«, programi za seniorje 
v THL, predstavitev domoznanskih vsebin v dnevnih centrih); 

˗ vzdrževanje obsežne (ob danih finančnih pogojih), pestre in aktualne knjižnične zbirke za 
prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja; 

˗ testiranje pilotne nabave in obdelave knjižničnega gradiva za knjižnico regije (Mestna knjižnica 
Grosuplje); 

˗ oblikovanje posebnih zbirk gradiva in storitev za etnične skupnosti in ranljive skupine prebivalcev 
(gluhi in naglušni, migranti); 

˗ oblikovanje prireditev in izobraževanj ter razvoj knjižnične zbirke za pripadnike tujejezičnih 
prebivalcev in obiskovalcev mesta;  

˗ oblikovanje in izvedba projektov, ki podpirajo štiri zaveze iz Unesco naziva Ljubljana: mesto 
literature (8 projektom iz prejšnjih let so se pridružili 4 novi v letu 2018); celo leto 2018 so potekale 
različne prireditve, ki so bile posvečene Cankarjevemu letu (Nepretrgano štiriindvajseturno branje 
Cankarjevih del – Noč in dan s Cankarjem, Ena knjižnica – ena knjiga); 

˗ sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih akcijah, posvečenih branju in knjižnicam (Dan 
slovenskih splošnih knjižnic, Svetovni dan knjige, Mednarodni dan knjig za otroke, Noč knjige, 
Kulturni dan, Ta veseli dan kulture in Svetovni dan poezije, Brati gore ter Nacionalni mesec 
skupnega branja); 

˗ širjenje bralne kulture izven državnih meja (zamejski slovenski vrtci in šole; evropske splošne 
knjižnice predvsem v sklopu Unescovega naziva Ljubljana: mesto literature) in sodelovanje v 
različnih mednarodnih projektih (Erasmus+); 

˗ prehod na nov sistem za izposojo Cobiss3 in aktivno sodelovanje z IZUM-om pri odpravljanju 
pogostih napak; 

˗ zagotavljanje aktualnih informacij in vsebin za vsakdanje življenje prebivalcev; 
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˗ promocija branja za otroke z izvedbo ur pravljic in projektov (Ciciuhec, Poletavci); 
˗ promocija branja za odrasle, zlasti prek bralnih skupin za različne ciljne skupine uporabnikov; 
˗ vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature (sodelovanje z javnimi 

zavodi in nevladnimi organizacijami);  
˗ usposabljanje uporabnikov za različne oblike pismenosti (medijska, digitalna, zdravstvena, 

glasbena ipd.);  
˗ oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz slovenskih splošnih 

knjižnic in priprava letnega kataloga izobraževanj (Učni center MKL kot specializiran knjižnični 
center za izobraževanje zaposlenih v osrednjih območnih knjižnicah); 

˗ pridobivanje znanj s področja IKT v e-učilnici MKL; 
˗ vključevanje prostovoljcev v različne projekte in dejavnosti knjižnice; 
˗ ozaveščanje prebivalcev Ljubljane o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-

zgodb, izdaja publikacij, nova domoznanska podstran na www.mklj.si, utrjevanje »blagovne 
znamke« Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice); 

˗ izvajanje dejavnosti in projektov v Evropskem letu kulturne dediščine (objava digitalnih zbirk na 
portalu Kamra, digitalizacija gradiva, nova domoznanska podstran na www.mklj.si, domoznanski 
natečaj, medgeneracijski prenos znanja, izvedba 61 različnih dogodkov v mreži MKL); 

˗ oblikovanje ukrepov na podlagi rezultatov in trendov merjenja organizacijske klime in poenotenje 
nekaterih internih procesov; 

˗ krepitev povezanosti knjižnice z lokalnim okoljem prek vključevanja prebivalcev v različne 
dejavnosti knjižnice in vključevanje zagovorništva kot načina promocije knjižnice;  

˗ omogočanje uporabe knjižničnih prostorov organizacijam in posameznikom iz lokalnega okolja; 
˗ nove oblike promocije izven fizičnega prostora knjižnice, zlasti na prostem, »povsod v mestu«; 
˗ merjenje uspešnosti knjižnice z izvedbo anket med uporabniki in zaposlenimi. 
 
  



15 

5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
 

5.1 Organizacija in interni akti 
 

5.1.1 Izvajanje strateškega načrta in interni akti 

 
V letu 2018 smo nadaljevali z izvajanjem strateških usmeritev iz SN 2017–2021. V okviru posameznih 
strateških področij smo v letu 2018 zabeležili nekatere dobre rezultate, npr.: 
 
- Izdelana je prostorska zasnova in načrt opreme za Knjižnico Polje (otvoritev v 2019) in usklajena 

prostorska zasnova za Knjižnico Grba (zaključek gradnje 2020). 
- Razvijamo knjižnične zbirke za etnične skupine (povečan nakup gradiva na knjižnih sejmih v 

sosednjih državah). 
- Za ciljno skupino mladi smo izvajali projekte: Oddaj na natečaj v MKL (kratke zgodbe, poezija, 

drama), Medijska pismenost za mlade, Instrumentarij (glasbeno opismenjevanje). 
- Za ciljno skupino starejši smo na podlagi Smernic za oblikovanje storitev za starejše oblikovali in 

izvajali: Regijski domoznanski natečaj za starejše, Album Ljubljane, Ljubljanske zgodbe, cikel 
domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v gibljivih slikah«, aktivnosti v okviru Borze zdravja 
(Demenci prijazna točka v KOŽ). 

- V okviru projekta Pomlad s knjigo smo od marca do aprila pripravili raznovrstne dogodke za 
promocijo branja, pridružili smo se novi bralni akciji Nacionalni mesec skupnega branja. 

- Posebno pozornost smo namenili uram pravljic za otroke in delu Bralnih skupin ter izobraževanju 
mentorjev (aktivno je delovalo 17 bralnih skupin). 

- V izvedbo različnih dejavnosti smo vključevali prostovoljce. 
- V okviru programa Erasmus+ smo sodelovali kot pridruženi partner v projektu družinske 

pismenosti in s partnerjem iz Slovenije (Mestna knjižnica Kranj) pripravili izobraževalni paket za 
mentorje družinske pismenosti v slovenskih splošnih knjižnicah. 

- Izvajali smo bogat program promocije branja v okviru Ljubljana: mesto literature. 
- Izvedli smo uspešen teden italijanske kulture v okviru projekta Svet med nami/World among us. 
- Vidnost in prepoznavnost knjižnice kot vodilne splošne knjižnice v Sloveniji smo povečali z 

organizacijo dveh strokovnih posvetov: četrto posvetovanje Knjižnica, srce mesta (posvečeno 70-
letnici Pionirske in mladinskega knjižničarstva) in nacionalni domoznanski festival Domfest. 
Prisotnost knjižnice v mestu smo v letu 2018 izpostavljali s CGP in različnimi dejavnostmi ob 
praznovanju 10 let delovanja MKL. 

- Digitalizirali smo dragoceno gradivo od leta 1800 do 1850 iz fonda Slovanske knjižnice. 
- Nadaljevali smo z objavljanjem digitalnih zgodb na portalu Kamra: sklopa Znameniti ljubljanski 

župani (3 digitalne zbirke) in Razvoj Ljubljane (Peglezen na Poljanski cesti v Ljubljani in Promet v 
slovenski prestolnici skozi 20. stoletje). 

- Udeležili smo se pomembnih strokovnih posvetovanj, tudi s prispevki, v Sloveniji in tujini (ZBDS, 
Dan dobrih praks, eServices Provision for the Elderly 55+, Let's go green!). 

- Organizirali smo obiske in oglede knjižnic v mreži MKL s strani domačih in tujih knjižničarjev in 
strokovnjakov (Masarykova univerza iz Brna, Shanghai Library, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Tržič, svetovalka za bolgarski nacionalni projekt Global Libraries). 

- Povsod v mestu: vključevanje novih oblik dejavnosti in promocije izven fizičnega prostora knjižnice 
(Knjižnica ob vodi, Knjižnica na vrtu, Popoldan s knjižnico, Knjižnica na pločniku). 

- Promovirali smo blagovne znamke MKL (zlate hruške, Poletavci, Ciciuhec). 
- Nadaljevali smo uveljavljeno publicistično dejavnost (zbirka Kulturna dediščina za družine, 

Ljubljana med nostalgijo in sanjami, Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig). 
- Storitve in projekte smo oblikovali in izvajali prek delovanja delovnih skupin (v letu 2018 je bilo 

ustanovljenih 5 novih DS). 
- Izvedeni sta bili anketi o izobraževanju zaposlenih v MKL in kakovosti informacij in pomoči v MKL 

ter beleženje obiska in izposoje v čitalnicah v mreži MKL.  
- S čipi smo opremili gradivo za RFID izposojo v Knjižnici Bežigrad, vzpostavili delovne postaje za 

izposojo gradiva ter pripravili tehnično dokumentacijo za nakup knjigomatov za večje knjižnice v 
mreži. Prešli smo na nov sistem izposoje gradiva Cobiss3. 
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- Testno smo izvajali centralizacijo postopkov nabave in obdelave knjižničnega gradiva za splošne 
knjižnice (Pilotna nabava in obdelava knjižničnega gradiva MKL in Mestne knjižnice Grosuplje), ki 
bo postala v omejenem obsegu redna dejavnost knjižnice. 

- V okviru cilja Skrb za zdravje na delovnem mestu (strateško področje Aktivna knjižnica) je bila 
opravljena analiza skrbi za zdravje in varnost zaposlenih v MKL, ki je bila objavljena v strokovni 
reviji Knjižnica. 

 

5.1.2 Zakonodaja in interni akti knjižnice  

 

V okviru strokovnega kolegija (ki se je v letu 2018 sestal na 27 sejah) smo posodobili ali pripravili in 
sprejeli naslednje interne pravilnike oz. dokumente: interna navodila za predlaganje delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, interna navodila glede nove zakonodaje na področju 
varovanja osebnih podatkov (GDPR), navodila zaposlenim za preverjanje računalnikov, navodila 
zaposlenim ob prehodu na segment Cobiss3/Izposoja, pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih 
mobilnih telefonov v MKL, pravilnik za vrednotenje knjig za otroke in mladino, pravila delovanja 
premične zbirke v MKL.  
 
Aktivno smo sodelovali v treh eksternih nacionalnih delovnih skupinah, ki so zadolžene za pripravo 
zakonskih aktov: delovna skupina za pripravo Pravilnika o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot 
javne službe za splošne knjižnice pri Ministrstvu za kulturo, delovna skupina za pregled in dopolnitev 
Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti pri Ministrstvu za šolstvo, delovna skupina za 
pripravo Strokovnih priporočil in smernic za splošne knjižnice 2018–2028 pri Ministrstvu za kulturo. 
Spomladi 2018 smo opravili prehod na nov programski sistem Cobiss3, ob tem smo predlagali številne 
pobude, popravke in prilagoditve glede sistema Cobiss in jih posredovali na IZUM. 
 

5.1.3 Strokovna dejavnost knjižnice 

 
Uspešnost delovanja nekaterih merljivih segmentov našega delovanja spremljamo s spodnjimi 
kazalniki, ki prikazujejo parametre za merjenje in ocenjevanje obsega opravljenega dela, njegove 
kakovosti in dejanskega dosega dejavnosti knjižnice. Kazalnike lahko spremljamo neposredno v 
sistemu COBISS in v računovodskem sistemu MKL, kar zagotavlja njihovo objektivnost in pravilnost. 
 
Veseli nas pozitiven preobrat glede števila novo vpisanih članov, ki je v petih preteklih letih izkazoval 
upad – skupno število novo vpisanih članov v letu 2018 pa je za 32 % višje kot leta 2017, porast 
beležimo v vseh pomembnejših kategorijah članov.  
 
Razloge za porast pripisujemo tako uspešni promociji knjižnice in programom, ki jih izvaja knjižnica za 
različne skupine uporabnikov, kakor tudi demografskim dejavnikom; glede na slednje lahko še nekaj 
naslednjih let pričakujemo postopno rast novo vpisanih srednješolcev. V letu 2018 smo uvedli tudi 
možnost »oddaljenega« spletnega vpisa, ki je predstavljal 2 % vseh novo vpisanih članov, in 
predvidevamo, da bo ta storitev tudi v prihodnje močan promocijski element vpisa novih članov. 
Podatki kažejo, da že vpisani člani dobro sprejemajo mrežo knjižnic MKL, vsak aktivni član je v letu 
2018 obiskal več kot le eno knjižnico MKL. Število aktivnih članov v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 
2018 ostaja na podobni ravni kot v letu 2017.  
 
Kazalnik obiska je prav tako umirjen na primerljivem nivoju skozi daljše časovno obdobje; razen 
rekordne 5 milijonske izposoje leta 2016, ki jo gre vsaj deloma pripisati tudi dokončevanju 
predbolonjskih študijskih programov, smo se v letu 2017 in tudi 2018 v tem pogledu vrnili na običajno 
stanje pred tem. V letu 2018 sicer beležimo 7,35% zmanjšanje izposoje gradiva glede na prejšnje leto 
in posledično tudi primerljivo zmanjšanje obrata gradiva, razloge pa vidimo predvsem v zmanjšanem 
obsegu knjižne produkcije v Sloveniji v letu 2018 in posledično seveda nujno tudi manjšem prirastu 
novega knjižnega gradiva v knjižnici. Ni zanemarljivo tudi drugačno pristopanje uporabnikov do 
glasbenih in filmskih vsebin preko spleta, ki pomenijo nujno manjšo izposojo neknjižnega gradiva, ki 
ga ponujamo v knjižnici. Podobnim razlogom, namreč večji dostopnosti različnih strokovnih in 
študijskih vsebin na spletu, pripisujemo tudi upad zahtevkov za medknjižnično izposojo, ki smo mu 
priča zadnji dve leti. Pričakovano pa so v porastu dostopanja do naročenih elektronskih virov. 
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Ne glede na zgornje ugotovitve pa lahko rečemo, da je knjižnica še vedno prostor živahne uporabe in 
izmenjave, na kar kaže porast števila uporabnikom posredovanih različnih informacij iz gradiva in o 
gradivu, ki je glede na lani višji za dobrih 14 %. Stabilen trend opažamo tudi pri izvedenih prireditvah in 
izobraževanjih ter urah odprtosti, ki so v preteklem letu višje tudi na račun za dve uri podaljšane nočne 
odprtosti 60 uporabniških mest čitalnice Slovanske knjižnice od začetka septembra 2018 dalje. 
 
Kazalniki uspešnosti 
 
Kazalniki uspešnosti 2014 2015 2016 2017 2018 % 
Število članov 81.857 80.506 84.647 84.853 84.592 -0,31% 
Število novo vpisanih 
članov 

12.805 11.486 10.793 9.702 12.821 32,15% 

Število obiskov 2.112.674 2.239.499 2.361.454 2.365.513 2.384.793 0,82% 
Izposoja 4.622.972 4.793.629 5.004.779 4.713.419 4.366.802 -7,35% 
Medknjižnična izposoja 1.538 1.826 2.338 2.001 1.714 -14,34% 
Transakcije  4.674.211 4.842.740 5.052.238 4.756.471 4.371.421 -8,10% 
Posredovanje informacij 275.059 281.353 279.209 220.104 252.616 14,77% 
Prireditve in izobraževanje 3.694 3.850 3.897 3.804 3.798 -0,16% 
Ure odprtosti enot 59.592 60.832,5 60.630,0 60.053,0 60.303,0 0,42% 
Zaloga knjižničnega 
gradiva 

1.689.903 1.703.280 1.722.091 1.739.869 1.760.196 1,17% 

Prirast gradiva 78.661 74.760 68.879 71.546 70.794 -1,05% 
Obrat gradiva 2,756 2,814 3,02 2,709 2,481 -8,42% 
Povprečna cena 17,31 € 18,55 € 18,41 € 19,18 € 19,30 0,63% 
Število naročenih 
elektronskih virov  

8 7 6 6 7 16,67% 

- od tega dostopnih na 
daljavo 

7 7 6 6 7 16,67% 

Število dostopov do 
naročenih elektronskih 
virov 

20.930 22.826 26.941 26.382 27.270 3,37% 

- od tega dostopov na 
daljavo 

11.627 12.422 14.661 14.537 15.527 6,81% 

 
Ob pregledu kazalnikov smo že v lanskem poročilu opozorili, da se je povečal delež prebivalcev MOL 
in da z uveljavitvijo novih Standardov za splošne knjižnice 2018–2028 tudi MKL kot velika splošna 
knjižnica začenja novo poglavje, ko bo na podlagi novih strokovnih priporočil za splošne knjižnice 
vedno bolj merila kvalitativne kazalnike in s tem prek različnih metod ugotavljala svoj vpliv v lokalnem 
okolju. 

5.1.4 Knjižnična mreža in prostor 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju knjižnične mreže in prostora 
V letu 2018 so bile izvedene nekatere prostorske izboljšave ter dopolnitve knjižnične in IKT opreme v 
mreži knjižnic MKL. Večina rešitev sicer ostaja trenutno predvsem v obliki idejnih izhodišč, ker so 
odvisne od finančnih zmožnosti ustanovitelja: 
- Izbrali smo arhitekta in uskladili prostorsko zasnovo in opremo za Knjižnico Polje (začetek 

delovanja knjižnice 2019).  
- Z izbranim projektantom stanovanjskega kompleksa smo uskladili prostorsko zasnovo za 

Knjižnico Grba (zaključek gradnje 2020). 
- Z izbranim arhitektom smo začeli z redefinicijo idejne zasnove Knjižnice Vodice v novem Centru 

Jerneja Kopitarja iz leta 2013 (Knjižnica Vodice – knjižnica kot medgeneracijsko stičišče). 
- V sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL smo pričeli z aktivnostmi za vzpostavitev centralne 

knjižnice na novi lokaciji. 
 

Kazalnik 2017 2018 
Število obiskovalcev MKL 2.365.513 2.384.793 
Število novih članov 9.702 12.821 
Delež včlanjenega prebivalstva 24,6 % 24,9 % 
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Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2017 in 2018: 
Stabilen delež včlanjenega prebivalstva in povečan obisk kažeta na pravilno usmeritev knjižnice, da 
zagotavlja storitve, ki so relevantne za vse prebivalce Ljubljane in okolice. Število novih članov se je v 
letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečalo za 32,15 %, predvsem med osnovnošolci, dijaki, 
zaposlenimi in upokojenci, veseli tudi zaustavljen padec števila na novo vpisanih študentov. V letu 
2018 smo uvedli možnost spletnega vpisa in predvidevamo, da bomo tudi v prihodnje z uporabnikom 
zanimivo storitvijo »na daljavo« promovirali vpis novih članov. Podatki kažejo, da so za prebivalce 
lokacije knjižnic ustrezne in knjižnični prostori privlačni.  
 
 
Knjižnična mreža 
 
Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 20 knjižnic (pet območnih enot s 15 krajevnimi knjižnicami) v MOL 
in 13 krajevnih knjižnic v sedmih občinah pogodbenih partnericah, specialna knjižnica, arhivska 
knjižnica, hiša literature ter bibliobus s 47 postajališči potujoče knjižnice. 
 
- Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana  

• Knjižnica Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana  
• Knjižnica dr. France Škerl, Vojkova 87a, Ljubljana  
• Knjižnica Glinškova ploščad, Glinškova ploščad 11a, Ljubljana  
• Knjižnica Savsko naselje, Belokranjska 2,Ljubljana  

- Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška 61, Ljubljana  
• Knjižnica Fužine, Preglov trg 15, Ljubljana  
• Knjižnica Jarše, Clevelandska 17–19, Ljubljana 
• Knjižnica Polje, Zadobrovška 1, Ljubljana – Polje  
• Knjižnica Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana 
• Knjižnica Zalog, Agrokombinatska 2, Ljubljana  

- Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana  
• Knjižnica Nove Poljane, Povšetova 37, Ljubljana 
• Knjižnica Poljane, Zarnikova 3, Ljubljana  

- Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47/a, Ljubljana 
• Knjižnica Grba, Cesta na Brdo 63, Ljubljana  
• Knjižnica Rudnik, Dolenjska c. 11, Ljubljana  
• Knjižnica Ig  
• Knjižnica Dobrova,  
• Knjižnica Šentjošt,  
• Knjižnica Polhov Gradec, 
• Knjižnica Škofljica,  
• Knjižnica Frana Levstika,  
• Knjižnica Rob, 
• Knjižnica Horjul,  
• Knjižnica Brezovica 
• Knjižnica Podpeč,  
• Knjižnica Rakitna, 
• Knjižnica Notranje Gorice  

- Knjižnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana  
• Knjižnica Gameljne, Srednje Gameljne 50, Ljubljana – Šmartno  
• Knjižnica Šentvid, Prušnikova 106, Šentvid  
• Knjižnica Vodice 

- Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke, Einspielerjeva 1, 
Ljubljana  

- Potujoča knjižnica s postajališči, Kersnikova 2, Ljubljana. 
 
V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature (THL), Stritarjeva 7, Ljubljana. 
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Knjižnični prostor 
 
Ker ima MKL veliko knjižnično mrežo z okrog 17.000 m2 prostorov, so potrebni stalni posegi za 
vzdrževanje primerne urejenosti, čistoče in tudi sodobnosti prostorov ter njihove ustreznosti z vidika 
zahtev delovne zakonodaje ter zakonodaje o varstvu in zdravju pri delu. Vsako leto za ta namen 
porabimo precejšnja sredstva, ker se trudimo, da bi bile naše knjižnice čim bolj vabljive za uporabnike 
in bi jih ti z veseljem uporabljali. Morebitni zanemarjeni in preveč obrabljeni prostori bi bili zagotovo 
relevanten razlog za mnogo manjši obisk uporabnikov. Prav tako moramo skrbeti za zdravo delovno 
okolje naših zaposlenih. V nadaljevanju je pregled večjih del, ki smo jih za redno vzdrževanje opravili v 
letu 2018: 
 
 
Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Bežigrad in Slovanska knjižnica 
V stavbi smo na zasilne izhode namestili tipke za samodejno odklepanje. Pregledali in označili smo 
električno napeljavo. 
Knjižnica Črnuče 
Za Knjižnico Črnuče smo pridobili 30 m2 dodatnega prostora. Prostor smo povezali s knjižnico in ga 
gradbeno uredili. Dokupili smo potrebno pohištvo ter zamenjali iztrošeni izposojevalni pult ter ob tem 
pobrusili parket. Namestili smo tudi video nadzor. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Na stavbi Centra kulture Španski borci, v kateri je Knjižnica Jožeta Mazovca, je bila jeseni sanirana 
streha. Narejene so bile tudi obrobe proti zamakanju na terasi knjižnice.  
 
Knjižnica Prežihov Voranc.  
Knjižnica Ig 
Preuredili smo oddelek za otroke in mladino in razširili igralni kotiček. 
Knjižnica Frana Levstika 
Z dodatnim pohištvom za gradivo smo preuredili postavitev gradiva. Z nakupom projektorja in 
projekcijskega platna smo pridobili dodaten prostor za obiskovalce prireditev. 
Knjižnica Škofljica 
Zaradi velikega povpraševanja po gradivu in velikem številu obiskovalcev prireditev ter obrabe 
obstoječega pohištva in opreme smo dokupili dodatno pohištvo (regale za gradivo na odraslem 
oddelku, dodatne stole za obiskovalce prireditev). Prepleskali smo stopnišče in čitalnico. 
Knjižnica Podpeč 
Leta 2018 smo z dokupom pohištva dokončali prenovo, ki smo jo večji del izvedli že konec leta 2017.  
Knjižnica Brezovica 
Knjižnico smo v celoti prebelili, dokupili pa smo tudi nekaj knjižničnega pohištva. 
Knjižnica Rakitna 
Za knjižnico smo kupili tri obojestranske regale, en enostranski regal ter korito za slikanice. 
 
Slovanska knjižnica 
Postavili smo steno z urejenim prehodom med evidenco izposoje in skladiščem v drugem nadstropju 
stavbe. Zapora omogoča regulacijo različnih nivojev temperature na evidenci izposoje in skladišča. S 
tem smo uredili primerne pogoje dela zaposlenih na evidenci izposoje in primerno zaščito občutljivega 
dragocenega in drugega gradiva v skladišču ter to gradivo dodatno zaščitili v času podaljšane 
odprtosti knjižnice. 
 

5.1.5 Odprtost knjižnic 

 
Odprtost območnih enot, krajevnih knjižnic in Potujoče knjižnice temelji na Uredbi o osnovnih storitvah 
knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003) in Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice 
(2018–2028). Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL enotno ureja odprtost knjižnic v mreži MKL 
glede na njihovo velikost (Priloga 1: Odprtost krajevnih knjižnic med letom in poleti). 
 
Ocenjujemo, da so bile enote MKL v letu 2018 odprte za uporabnike v ustreznem obsegu glede na 
zakonodajo in kadrovske zmogljivosti knjižnice. Knjižnice v mreži MKL so bile večinoma, razen 
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najmanjših, odprte vse dni leta, razen ob nedeljah in praznikih. V juliju in avgustu 2018 so bile 
knjižnice odprte po poletnem delovnem času.  
 
MKL je bila v letu 2018 odprta 60.303 ur, kar je nekoliko več kot v letu 2017 (60.053 ur). V letu 2018 
so bile nekatere knjižnice zaprte za uporabnike le v času izvajanja inventur, ob prehodu na segment 
Cobiss3/Izposoja, ob prenovi (Knjižnica Črnuče) ter v času stavke (24. 1. 2018). V letu 2018 smo 
uvedli podaljšano odprtost čitalnice v Slovanski knjižnici. 
 
Priloga 1: Odprtost krajevnih knjižnic med letom in poleti 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Aneks o delitvi prostora Bralnice smo z Zavodom En Knap pod enakimi pogoji sodelovanja podaljšali 
do julija 2019 in tako ohranili dosedanjo odprtost. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Prežihov Voranc: v primerjavi z letom prej je bil spremenjen poletni urnik: knjižnica je bila 
med tednom za uporabnike odprta vsak dan od 8.00 do 19.30, razen ponedeljkov, ko je z 
obratovanjem pričela ob 12.30, in četrtkov, ko je z obratovanjem začela tako kot med letom, ob 10.00. 
Sobotni delovni čas je ostal nespremenjen. 

Slovanska knjižnica 
Od 3. 9. 2018 dalje je knjižnica podaljšala večerno odprtost velike čitalnice od 20.00 do 22.00 ure. 
 
Potujoča knjižnica 
Vsak dan, od ponedeljka do petka popoldan, obiskujemo postajališča po vnaprej določenem letnem 
razporedu. Skupno število postajališč je 47, povprečen čas postanka na posameznem postajališču je 
približno 60 minut. V dopoldanskem času, ob petkih, obiskujemo tudi prijavljene skupine vrtcev v 
okviru projekta Ciciuhec in projekta Bobri. Šest delovnih dni bibliobus zaradi različnih razlogov ni 
obiskal postajališč po urniku (okvara bibliobusa, sneg, udeležba na mednarodnem srečanju 
bibliobusov v Pecsi na Madžarskem). Skupno je bila Potujoča knjižnica za uporabnike odprta približno 
702 uri. 
 
 

5.2 Dejavnosti knjižnice 
 

5.2.1 Razvoj in območnost 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju razvoja in območnosti 
- Služba za razvoj in območnost (SRO) je sodelovala v projektih poenotenja poslovanja v MKL. 
- Koordinirala je pripravo in sodelovala pri izdelavi nekaterih temeljnih dokumentov knjižnice 

(program dela 2019, letno poročilo 2017), zbrala in obdelala je statistične podatke in opravila 
analize anket.  

- Sodelovala je pri pripravi idejnih načrtov za nove knjižnice v mreži MKL. 
- Sodelovala je pri pripravi javnih razpisov.  
- Koordinirala je izvajanje mentorskih programov. 
- Knjižnicam je zagotavljala pomoč pri nadgradnji obstoječih knjižničnih storitev in načrtovala nove 

storitve in dejavnosti, predvsem na področju napredne IKT in storitev za ciljne skupine 
uporabnikov. 

- Zaposlenim in uporabnikom je nudila pomoč in jih izobraževala. 
- Vodila in sodelovala je v različnih delovnih skupinah. 
- Aktivno je sodelovala s prispevki in predstavitvami na strokovnih srečanjih. 
- Aktivno je sodelovala pri uvajanju sistema za izposojo gradiva Cobiss3. 
- Aktivno je sodelovala pri pripravi strokovnih posvetovanj Knjižnica, srce mesta in Domfest. 
- Izvajala je program OOK 2017 (digitalizacija gradiva, objava digitalnih zgodb na portalu Kamra) in 

sodelovala pri vključevanju knjižnic osrednjeslovenske regije v projekte MKL. 
- Izvedli smo nakup in vzpostavili nove strežnike, diskovno polje in nove virtualne strežnike. 
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- Uvedli smo RFID izposojo v Knjižnici Otona Župančiča in Knjižnici Bežigrad. 
 
Služba za razvoj in območnost 
Službo za razvoj in območnost (SRO) sestavljata Oddelek za razvoj in območnost ter Oddelek za 
informatiko. SRO skrbi za koordinacijo strokovnega dela med območnimi enotami, službami, centri in 
oddelki, za uresničevanje ciljev Strateškega načrta 2017–2021 in za izvajanje ciljev strateških področij: 
Knjižnica na daljavo: virtualna knjižnica MKL, Vidna knjižnica: sodelovanje in promocija za aktivno 
udeležbo knjižnice v okolju in »Knjižnica plus«: razvoj za knjižnico prihodnosti. 
 
Naloga SRO je priprava temeljnih dokumentov MKL. V letu 2018 smo pripravili: letno poročilo o delu 
2017, polletno poročilo o delu 2018, program dela 2019 in zbirnik statističnih podatkov 2017 ter 
sodelovali pri pripravi promocijskega poročila MKL za leto 2017. Izvedli smo različne poizvedbe in 
pridobili statistične podatke za potrebe enot, služb in oddelkov MKL ter za raziskovalne potrebe 
študentov in objave podatkov v medijih. Sodelovali smo z zaposlenimi in jim posredovali statistične 
podatke za njihove strokovne prispevke in študijske namene. Zaposleni v SRO so vključeni v delo ali 
vodijo številne DS v MKL. 
 
V letu 2018 smo v SRO izvajali dejavnosti in vodili projekte:  
- V letu 2018 smo nadaljevali s pregledom gravitacijskih območij krajevnih knjižnic MKL in 

načrtovanjem mreže MKL na podlagi prostorske analize mreže (PAM). SRO koordinira pripravo 
idejnih načrtov za nove in prenovljene knjižnice v mreži MKL. Sodelovali smo tudi pri izdelavi 
izhodišč za vzpostavitev knjižnice za mlade in centralne knjižnice. 

- Oblikovan je bil dokument Borza zdravja v MKL: Smernice za delovanje, ki na celovit način 
obravnava posredovanje zdravstvenih informacij in zdravstveno opismenjevanje v MKL (glej 7 
Projekti). 

- V okviru projekta »Biti digitalno pismen« – digitalno opismenjevanje smo nadaljevali z nizom 
izobraževalnih sklopov za nova znanja, v letu 2018 je bil poudarek na prostočasnih in uporabnih 
vsebinah, potrošniški pismenosti ter varnosti na spletu. 

- Spletna učilnica je v letu 2018 služila kot okolje za izobraževanje, učna gradiva (interaktivni video 
vodiči) in samopreverjanje znanja na področju IKT za zaposlene v MKL. Na novo je bila v letu 
2018 postavljena spletna učilnica za uporabnike MKL, ki bo delovala med Arnesovimi učilnicami 
na naslovu https://ucilnice.arnes.si/. S spletno učilnico za uporabnike želimo spodbuditi uporabo e-
učenja med uporabniki knjižnice, dvigniti raven znanja, promovirati uporabo e-učenja in uporabo 
IKT rešitev med uporabniki, dopolniti tradicionalne načine poučevanja in zagotoviti ustrezna 
gradiva udeležencem v ekološki obliki (brez nepotrebnega tiskanja na papir). Uporabniki bodo 
lahko dostopali do pdf in word dokumentov, hiperpovezav ter videoposnetkov. Polnile se bodo 
učne vsebine, ki jih izvajamo v MKL.  

- Delovna skupina (nosilec Oddelek za informatiko) je pripravila izhodišča za prenovo intraneta (glej 
7 Projekti). 

- V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo je bil na spletni 
strani MKL objavljen dokument Obiskovalci prireditev za odrasle in njihova izkušnja. 

- Sodelovali smo pri pripravi novosti in implementaciji nekaterih rešitev za spletno stran MKL. 
- Pregledali smo delovanje DS v MKL – ob tem so bila pripravljena dodatna navodila za 

vzpostavitev novih in prenehanje delovanja obstoječih DS.  
- Delovna skupina za premične zbirke (koordinacija SRO) je pripravila in objavila vse potrebne 

dokumente za delovanje premičnih zbirk v posebnih okoljih (domovi za starejše, občinski domovi, 
centri za mlade, bolnišnice) in jih objavila na spletni strani MKL. 

- Delovna skupina za bibliotekarski izpit (koordinacija SRO) je pripravila program mentorstva za 
bibliotekarje in knjižničarje, navodila za mentorje in sklop izobraževanj za mentorje, ki je jeseni 
2018 potekal v Učnem centru MKL. 

- Pripravili smo interna učna gradiva za zaposlene: Priročnik za uporabo prenosnikov DELL, 
Uporabniški priročnik za storitev Moja knjižnica, Navodila za uporabo opreme v večnamenski 
dvorani KOŽ, Navodila za registracijo v storitev Moj Telekom, Navodila za pripravo podpisa v 
Outlook z novim logotipom, Navodilo za plačilo dolga z uporabo storitve e-plačila UJP, Navodila 
za spletni vpis v storitev Moja knjižnica, Navodila za pregled uporabniških računalnikov, Navodila 
za negotovinsko plačilo z avtomatskim prenosom na POS terminal ECR, Postopki za prijavo 
napak za tiskalnike v najemu (Pavlin), Priročnik za uporabo nove spletne različice odjemalca 
Outlook in Navodila za podaljševanje izposoje gradiva v storitvi Moja knjižnica. 

- Sodelovali smo pri pripravi kataloga izobraževanj in izvedbi delavnic za vodje »Kaj moraš kot 
vodja vedeti o MKL 2018«. 
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- Izvajali smo izobraževanja za uporabnike: Iskanje virov (SSU), Excel, Natisni svoj 3D-model, S 
klikom v družbo znanja, Prikaz 3D-tiska, Delavnica 3D-tiska v okviru projekta Codeweek in 
Posvetovalni pogovor z mentorjem – računalništvo. 

- Pripravili in izvedli smo izobraževanja za zaposlene: Pregled neizposojenega gradiva, Uporaba 
eko-karte pri izdelavi strateškega načrta knjižnice (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik), 
Zajemanje podatkov in statistične preglednice, Excel, Biti mentor, Svetovanje za branje in 
(ne)formalna biblioterapija, Cobiss3 – Orodje za izvoz podatkov, napredovanja v bibliotekarstvu in 
imenovanje v nazive, infotočka e-gradiv javnih oblasti (sklop, organiziran v okviru vzpostavljanja 
specializiranega Učnega centra za strokovna znanja knjižničarjev v osrednjih območnih 
knjižnicah), izvedba več ciljnih predstavitev dobrih praks iz referatov kongresa ALA 2017 (NUK, 
Društvo bibliotekarjev Maribor, ZBDS), Obdelava fotografij – Gimp in FastStone Viewer, Uvod v 
uporabo e-učilnice, 3D-tiskanje, Word 2010 – začetna delavnica, Word 2010 – nadaljevalna 
delavnica, Outlook 2010, Predstavitev e-učilnice po enotah MKL, Uporaba tabličnih računalnikov. 

- Na nacionalnem nivoju smo sodelovali pri pripravi modela specializiranih knjižničnih centrov 
(NUK), v delovni skupini za pripravo Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe (Ministrstvo za kulturo), v delovni skupini za pripravo strateških usmeritev OOK (v 
okviru Centra za razvoj knjižnic NUK), v ožji skupini za COBISS (v okviru Združenja splošnih 
knjižnic), ter v delovni skupini za pripravo skupne spletne strani slovenskih splošnih knjižnic (v 
okviru Združenja splošnih knjižnic in OOK). 

- V letu 2018 smo izvedli projekt digitalizacije starejšega domoznanskega gradiva za objavo na 
portalu Digitalne knjižnice Slovenije, vsebine bodo v obliki posebnih zbirk objavljene tudi na 
domoznanskem portalu Kamra in domoznanski podstrani knjižnice. 

- Pripravili smo digitalne zbirke za portal Kamra v okviru projektov Razvoj Ljubljane, Znameniti 
ljubljanski župani in v okviru skupne teme domoznanskih zgodb iz knjižnic regije, Bilo je nekoč v 
našem kraju.  

- Za ciljno skupino starejših uporabnikov smo pripravili regijski natečaj za najboljšo domoznansko 
zgodbo.  

- Ustanovljena je bila nova DS za starejše, ki bo v celotni mreži MKL skrbela za uveljavljanje 
Smernic za starejše. 

- Koordinirali smo pripravo in izvedbo nacionalnega domoznanskega festivala Domfest. 
- Koordinirali in evalvirali smo beleženje informacij ter med uporabniki izvedli anketo o kvaliteti 

posredovanih informacij (vrednotenje informacij) ter objavili analizo ankete. 
- V drugi polovici 2018 smo ponovili beleženje uporabe čitalnic v mreži MKL (zadnje beleženje je iz 

leta 2014). 
- V novem SN 2017–2021 smo v okviru strateškega področja »AKTIVNA KNJIŽNICA: notranja 

organiziranost in kadri« oblikovali cilj »Prostovoljsko delo v MKL«. V letu 2018 bomo nadaljevali in 
razširili vključevanje prostovoljcev v različne projekte MKL. 

- Po prehodu na Cobiss3/Izposoja smo skrbno spremljali in testirali statistične preglednice in izpise 
za zajemanje podatkov ter glede na potrebe pripravili v Učnem centru MKL usposabljanja za 
uporabo teh segmentov Cobiss3. 

- SRO je v letu 2018 pripravila pregled obstoječega sodelovanja in podala predlog za sodelovanje z 
evropskimi splošnimi knjižnicami v sklopu Unescovega naziva Ljubljana: mesto literature in 
kandidature za EPK. 

- Aktivno smo sodelovali pri projektu NAPLE sister libraries (objave). 
- Sodelovali smo pri promociji knjižnice na Noči knjige, Dnevu MKL in Dnevu za Poletavce. 
- SRO je koordinirala prijave na lokalne in nacionalne razpise MOL, MK, MIZŠ, JAK, Združenje 

splošnih knjižnic, ZBDS. 
- Aktivno smo sodelovali pri pregledu nacionalnih dokumentov in pripravi pripomb in predlogov 

(Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice 2018–2028). 
- Sodelovali smo v organih in delovnih telesih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (član 

Uredniškega sveta revije Knjižnica, član Uredniškega odbora revije Knjižnica, član Upravnega 
odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana, članica Izvršnega odbora DBL, predsednik 
Častnega razsodišča ZBDS). 

 
V SRO poteka koordinacija Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja (RSVK) v MKL, v okviru 
katerega sodelujejo tri knjižnice: Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Otona Župančiča in Slovanska 
knjižnica. 
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V MKL beležimo zelo raznolike oblike strokovnih obiskov in izvajanja mentorstva. V letu 2018 smo 
oblikovali interni dokument, ki na kratko opredeljuje tri glavne oblike mentorstva v MKL: za študente, 
novozaposlene (po novem pravilniku o bibliotekarskem izpitu) in prostovoljce.  
V letu 2018 smo pripravili programe za različne skupine: 
 
- Študenti: praksa študentov bibliotekarstva (9), sociologije (1), pedagogike in andragogike v CVŽU; 

opravljeni so bili uvodni razgovori s študenti bibliotekarstva za pripravo nalog na teme, ki jih je 
razpisala MKL; trimesečni program mobilnosti študentov Erasmus+ za dve študentki z 
Masarykove univerze iz Brna. 

- Knjižničarji in drugi strokovni delavci: strokovni obiski knjižničarjev iz Slovenije in tujine. 
- Strokovna izmenjava z Mariborsko knjižnico: tridnevni strokovni obisk informatika iz Mariborske 

knjižnice. 
 
V SRO poteka koordinacija, prijava na razpise in priprava javnih naročil za vse projekte digitalizacije 
MKL. MKL je do 31. 12. 2018 na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije objavila 114.450 (2017: 
114.375, 2016: 114.251) polno besedilnih dokumentov (od tega 114.184 posameznih člankov, 218 
knjig, 32 naslovov zgodovinskega časopisja in 16 naslovov znanstvenega časopisja), kar je 
predstavljalo 14 % celotne zbirke besedil na dLib.si. V letu 2018 je bilo vpogledov vanje 599.574. 
Vpogledov v metapodatke je bilo v letu 2018 385.145. Vir: dLib eSTATISTIKA. 
(Statistični podatki dLib eSTATISTIKE žal ne odražajo primerljivih podatkov s preteklimi leti, saj je Služba za 
razvoj in upravljanje digitalne knjižnice NUK v letu 2017 bistveno spremenila način beleženja uporabe portala, 
zapleti pri statističnem beleženju uporabe portala dLib pa so bili prisotni tudi v letu 2018).  
 
V sodelovanju s konzorcijem COSEC smo skrbeli za pogajanja s ponudniki elektronskih virov za 
potrebe MKL, osrednjeslovenskega območja in slovenskih OOK. 
 
Zaposleni v SRO smo se aktivno udeleževali strokovnih posvetovanj in objavljali v strokovnih 
publikacijah (glej točki 5.9 in 5.10). Udeležili smo se: posvetovanje ZBDS (Maribor), Zagotavljanje e-
storitev za starejše 55+ (Ljubljana), Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z 
uporabo IKT (Ljubljana), EINFOSE multiplier event (Ljubljana), Regionalno srečanje DEKD in TKD 
(Ljubljana), Kako in kaj počnemo v ZBDS (Maribor). 
 
 
Oddelek za informatiko  
Redno delo oddelka: 
- vzdrževanje strežniške strojne in programske opreme; 
- vzdrževanje spletnih strežnikov in spletnih strani; 
- vzdrževanje mrežne opreme; 
- vzdrževanje telefonskega sistema; 
- sodelovanje z zunanjim izvajalcem pri vzdrževanju strežniške strojne in programske ter mrežne 

opreme, telefonije; 
- sodelovanje z zunanjimi partnerji (nakup računalniške, mrežne, programske, telekomunikacijske 

opreme, drobnega materiala, servis opreme, urejanje podatkovnih in telefonskih naročnin, 
videonadzora, najema opreme); 

- priprava razpisa za 3-letni nakup RFID opreme, RFID čipov in knjigomatov in priprava razpisa za 
4-letni nakup IKT opreme; 

- nakup DLP 3D-tiskalnika in 3D-skenerja; 
- vzdrževanje in servis računalnikov in periferne opreme; 
- čiščenje IKT opreme; 
- skrb za vzpostavitev, vzdrževanje ter vpogled v videonadzorne sisteme v mreži knjižnic MKL; 
- sodelovanje s tehnično službo pri vzdrževanju protivlomnih alarmov v mreži knjižnic MKL; 
- vzpostavitev IKT delovnih mest za zaposlene, uporabnike, info terminale; 
- stalna podpora zaposlenim preko sistema Helpdesk in dežurnega telefona v času odprtosti 

knjižnic; 
- priprava učnih gradiv za zaposlene in izobraževanje zaposlenih; 
- priprava učnih gradiv za uporabnike in izobraževanje uporabnikov; 
- priprava delovnega okolja za novo zaposlene, zaposlene, ki menjajo delovno mesto, ali ob 

prenehanju delovnega razmerja (vnos uporabniških imen, pravic); 
- seznanjanje z novostmi na področju IKT;  
- sodelovanje v številnih delovnih skupinah MKL;  
- nadzor dela zunanjih izvajalcev pri prenovi knjižnic na področju IKT in fizičnega varovanja; 
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- priprava statistik in poročil o delovanju oddelka; 
- skrb za zmanjševanje stroškov na področju najema zunanjih storitev (sprememba telefonskih 

naročnin za mobilne telefone, zmanjšanje stroškov najema fotokopirnih strojev, pogodb za 
vzdrževanje spletnih strani); 

- podpora delovnim procesom zaposlenih; 
- podpora delovanju kritične in druge programske opreme in servisov (COBISS3, Vasco, Urbana, 

MYPC, Papercut, Eduroam/Libroam, Izterjava gradiva, Time&Space, PIF, Biblos); 
- podpora COBISS3 izposoji, RFID sistemom in sistemu Urbana; 
- e-učilnica (vzpostavitev in konfiguracija e-učilnice, nalaganje testnih vsebin na e-učilnico, 

prevajanje komponent, predstavitve e-učilnice zaposlenim); 
- podpora programov Vasco in Time&Space, administracija uporabnikov v teh programih; 
- tehnična podpora na prireditvah; 
- priprava inventur, podpora in priprava statistik pri inventuri gradiva; 
- uvajanje nove sodelavke in študenta; 
- sodelovanje pri inventuri osnovnih sredstev; 
- sodelovanje pri izterjavah finančnih dolgov in gradiva; 
- sodelovanje pri preopremi gradiva z RFID nalepkami; 
- sodelovanje pri računovodski inventuri; 
- sodelovanje z računovodstvom pri urejanju IKT inventarja; 
- podpora uporabnikom pri nastavitvi brezžičnega omrežja ali težavah z uporabo knjižničnih 

računalnikov; 
- načrtovanje delavnice elektronike za osnovnošolce (izbor opreme in materialov); 
- podpora delovanju najetih tiskalnikov podjetja Pavlin d. o. o.; 
- sodelovanje z IZUM-om pri nadgradnji COBISS3; 
- sodelovanje na nacionalnem nivoju v delovni skupini informatikov OOK; 
- sodelovanje v projektni skupini informatikov Mestne občine Ljubljana. 

 
Projekti: 
- podpora prehoda na COBISS3; 
- nakup in vzpostavitev novih strežnikov, diskovnega polja in vzpostavitev novih virtualnih 

strežnikov; 
- uvedba avtomatskega prenosa negotovinskih terjatev na POS; 
- razvoj programske opreme knjigomatov za COBISS3; 
- uvedba RFID izposoje v Knjižnici Otona Župančiča in Knjižnici Bežigrad; 
- sodelovanje pri načrtovanju novih knjižnic: Knjižnica Grba in Knjižnica Polje; 
- izdelava programske rešitve za povezavo aktivnega imenika MKL s PHP okoljem Laravel; 
- vzpostavitev elektronskih ključavnic v Knjižnici Bežigrad in Slovanski knjižnici ter videonadzora za 

podporo večerni odprtosti knjižnice; 
- uvedba sodnih izterjav dolgov članov. 
 
V letu 2018 je Oddelek za informatiko rešil 1.381 tehničnih težav, prijavljenih na Helpdesk, in za to 
porabil 536 delovnih ur (v letu 2017: 1.035 tehničnih težav, 515 ur). 
 
 
Območnost 
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge 
območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). V SRO smo v okviru izvajanja nalog 
območnosti pripravili letno poročilo 2017 in program 2019, izvajali in koordinirali smo vnos vsebin za 
regijski portal KAMRA in izvajali program 2018: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
V letu 2018 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino za zbirko 
PressReader (dostop omogočen od leta 2015 dalje). Zbirka se je izkazala za zelo ustrezno za potrebe 
uporabnikov slovenskih splošnih knjižnic. Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko 
skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. Zbirke predstavljamo s pomočjo promocijskih multimedijskih 
gradiv, poseben poudarek je namenjen zbirki PressReader, ki omogoča branje več kot 7.000 časnikov 
in revij s celega sveta, med drugim tudi slovenskega Večera, Dnevnika in Nedeljskega dnevnika. 
Sklenjena je bila naročnina na zbirko založnika Tax-Fin-Lex, ki je vsebinsko nadomestila ponudbo 
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založnika Lexpera (dostop do njihovih vsebin smo knjižnicam območja omogočili do 31. 10. 2018). 
Dostop do zbirk je bil omogočen le preko oddaljenega dostopa. Med prioritete je sodila tudi za 
končnega uporabnika brezplačna medknjižnična izposoja (MKI) za strokovno in študijsko gradivo. 
Primerjalna statistka stroškov po sklenitvi sporazuma z distributerjem, podjetjem EKDIS, ki skrbi za 
distribucijo vseh paketov v okviru izvedbe brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika 
na območju celotne Slovenije še vedno kaže, da je bil prehod na novega ponudnika (v letu 2016 
nismo podaljšali pogodbe z dotedanjim distributerjem, Pošto Slovenije) smotrna poteza, saj so stroški 
na posamezni paket še vedno cenovno zelo ugodni. Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva 
smo v letu 2018 zagotavljali tudi z obveznim izvodom. 
 
Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 
Nadaljevali smo izobraževanja za knjižničarje regije z internimi izvajalci na področju specialnih znanj. 
Knjižnicam območja smo tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega centra MKL 
ponudili predvsem na tematiko napredne uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov 
(MS Excel), napredne uporabe orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki ter 
njihove predstavitve (MS Word, oblikovanje tiskovin z orodjem MS Publisher), strategij iskanja 
knjižničnega gradiva, priprave razstav, oblikovanja tiskovin, knjigoveških znanj in svetovanja za branje. 
Posebno izpostavljamo delavnico napredovanja v bibliotekarstvu, vsebine s področij e-virov, e-
demokracije, e-zakonodaje in e-zdravja, ter predstavitev in promocijo knjižnic na družbenih omrežjih. 
Pričeli smo s praktičnim usposabljanjem in promocijo vsebin Informacijske točke za e-gradiva javnih 
oblasti za koordinatorje izvajanja posebnih nalog OOK z drugih območij Slovenije v okviru Učnega 
centra MKL, kar je korak k prepoznavanju Učnega centra MKL kot izobraževalnega centra tudi za 
potrebe usposabljanja za znanja, potrebna za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice. 
Posodobljeni so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, 
kakor tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območij, ki jih pokrivajo 
knjižnične mreže posameznih regij, ki bodo, glede na potrebe, podlaga za nadaljnje analize območja 
OOK. Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju 
lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov. Skupaj z Mariborsko 
knjižnico, Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje smo oblikovali 
izhodišča za vzpostavitev skupnega portala slovenskih splošnih knjižnic, kjer želimo na enem mestu 
združiti podatke, vsebine in informacije za različne ciljne skupine (strokovno javnost, splošno javnost, 
financerje ipd.), ter pridobili zunanjega ponudnika za tehnično izvedbo. Portal bo zaživel v letu 2019. V 
letu 2018 smo zaključili s pilotnim projektom skupne nabave in obdelave, v katerega je bilo vključenih 
8 knjižnic, od tega 4 OOK, med njimi tudi MKL z Mestno knjižnico Grosuplje. Projektno sodelovanje 
MKL z grosupeljsko knjižnico se je nadaljevalo tudi po juniju 2018. V skladu z aktivnostmi strateškega 
obdobja smo v različne projekte MKL aktivno vključevali knjižnice območja. MKL je sodelovala s 
šolskimi knjižnicami na območju in pri skupnem razvoju bibliopedagoških dejavnosti za učence in 
dijake (v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Pionirske – centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo). Pripravili smo četrto mednarodno posvetovanje z naslovom »Knjižnica, srce mesta: ob 
70-letnici Pionirske in mladinskega knjižničarstva«, na temo poslanstva mladinskega knjižničarstva. V 
letu 2018 je pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« zelo uspešno sodelovalo šest knjižnic 
območja (Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Medvode, 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), štiri izmed njih pa so 
ponovno sodelovale tudi pri projektu NajPoletavci. Aktivno smo se s knjižnicami območja vključevali 
tudi v delo nacionalnega spletnega portala Dobreknjige.si s priporočanjem kakovostne literature. 
Izvajali smo program izmenjave strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico 
Ljubljana, v letu 2018 je informatik iz Mariborske knjižnice obiskal MKL. 
 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Vsebinski načrt Kamre za leto 2018 je bil izpolnjen s strani MKL, s strani knjižnic regije pa ponovno 
presežen, čemur je botrovalo financiranje projektov digitalizacije vsebin za portal Kamra iz sredstev 
izvajanja nalog območnosti. Namesto projekta »Moja ulica«, ki je uspešno tekel vse od leta 2010, smo 
zasnovali nov projekt z naslovom »Bilo je nekoč v našem kraju«, v okviru katerega smo skupaj s 
knjižnicami regije iskali zanimive zgodbe, povezane z lokalno zgodovino ter prebivalci posameznega 
kraja, jih zapisali ter objavili na portalu Kamra. Kot rezultat dobrega sodelovanja z regijo smo 
uporabnikom portala Kamra ponudili 19 novih digitalnih zbirk (od tega 8 iz MKL) in podzbirk s 
pripadajočimi 1.573 multimedijskimi elementi (471 iz MKL). Vsebine, ki jih objavljamo na portalu 
Kamra, smo promovirali preko ustaljenih kanalov. Za ciljno skupino starejših uporabnikov smo 
pripravili natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja, ki je potekal na nacionalnem nivoju (čeprav 
je bil planiran kot projekt za Osrednjeslovensko regijo), najboljše zgodbe smo nagradili in objavili na 
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spletni strani MKL ter na portalu KAMRA. Izvedli smo izobraževanje vnašanja vsebin na Kamro za 
novo vnašalko iz ene od knjižnic regije. Koordinirali smo pripravo in izvedbo nacionalnega 
domoznanskega festivala Domfest z naslovom »Domoznanstvo v lokalni skupnosti – prostor sinergije 
in sodelovanja«, ki je predstavil sodelovanje različnih deležnikov (knjižnic, arhivov, muzejev X) na 
področju domoznanske dejavnosti in kulturne dediščine, z njim pa smo se aktivno vključili v dejavnosti, 
povezane z Evropskim letom kulturne dediščine, ki je potekal v letu 2018. V letu 2018 smo izvedli 
obširnejšo digitalizacijo starejših gradiv in raritet, dragocenosti nacionalnega, kulturnega in 
raziskovalnega pomena iz obdobja celotnega 19. stoletja, vsebine so v celotnem obsegu objavljene na 
portalu Digitalne knjižnice Slovenije, vsebinske sklope pa nameravamo objaviti tudi v obliki posebnih 
zbirk na domoznanskem portalu Kamra in domoznanski podstrani knjižnice. Prvotno načrtovani korpus 
tovarniških časopisov smo zaradi kompleksnosti razreševanja avtorskih pravic prenesli v leto 2019. V 
letu 2018 smo koordinatorji domoznanske dejavnosti iz vseh slovenskih OOK za potrebe načrtovanja 
projekta trajnega ohranjanja digitalnega gradiva v sodelovanju z Digitalno knjižnico Slovenije zbirali 
podatke o količini trenutno shranjenega digitalnega gradiva v slovenskih splošnih knjižnicah. 
 
Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni z 
Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se dogovorile o internem 
postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 13., 14. in 15. člen Navodil 
NUK. Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo pripravili navodila za postopke usmerjanja izločenega 
knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenske regije.  
 
Podrobno poročilo izvajanja nalog osrednje območne knjižnice je priloga tega vsebinskega poročila in 
njegov sestavni del. 
 
 

5.2.2 Upravljanje knjižnične zbirke 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju pridobivanja in bibliografske obdelave gradiva  
Knjižnica je z nakupom knjižničnega gradiva v letu 2018 zagotovila 7.764 novih naslovov knjižničnega 
gradiva, s čimer ohranja kakovost in aktualnost knjižnične zbirke in omogoča najširšo dostopnost do 
novih dosežkov človekovega ustvarjanja. Skupno z drugimi načini pridobivanja gradiva je bil dosežen 
letni prirast 15.267 naslovov. 
S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije so bile v prirast vključene vse kakovostne 
izdaje slovenskih založb in samozaložnikov, relevantne za potrebe splošne knjižnice. 
Nakupljena so bila vsa kakovostna dela slovenskih avtorjev in prevodi tujih del, ki jih je 
subvencionirala Javna agencija za knjigo in so ustrezala poslanstvu splošne knjižnice ter potrebam 
uporabnikov. 
Prirast 2018 obsega skupno 70.794 enot knjižničnega gradiva, od tega z nakupom 60.487 enot. S tem 
je dosežen obseg 173 enot nakupa na 1.000 prebivalcev, skupno z drugimi načini pa je dosežen 
prirast 205 enot na 1.000 prebivalcev. 
Knjižnica tudi v letu 2018 ohranja visok nivo ponudbe časopisja, pridobili smo 885 naslovov v osrednji 
knjižnici, z nakupom 234 naslovov. Skupno je bilo v vseh enotah mreže na voljo 3.079 letnikov 
serijskih publikacij, z nakupom 2.009. 
 
 

Kazalnik 2017 2018 
Prirast na 1000 prebivalcev 208 205 
Razmerje med nakupom naslovov leposlovja in stroke (v 
odstotkih) 

45-55 36-64 

Razmerje med nakupom naslovov za mladino in odrasle 
(v odstotkih) 

22-78 25-75 

Obrat knjižnične zbirke 2,709 2,481 
Odstotek odpisa v odnosu do prirasta 78,2 71,4 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2017 in 2018: 
Povprečje prirasta (kazalnik 205 enot na 1.000 prebivalcev) še ni potrdil pričakovanega ponovnega 
trenda naraščanja prirasta. Založniška produkcija v slovenskem jeziku 2018 ni količinsko ustrezala 
vsem potrebam MKL po novem knjižničnem gradivu. 
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Razmerje med nakupom naslovov leposlovja – 36 % in stroke – 64 % ustreza razmerju standardov za 
splošne knjižnice, ki v večjih knjižnicah predvideva višji odstotek naslovov strokovnega gradiva v 
odnosu do leposlovja. 
Tudi razmerje med nakupom naslovov za mladino in odrasle ustreza priporočenemu razmerju 
standardov za splošne knjižnice (30 % – 70 %). Odstopanje je odraz založniške produkcije 
kakovostnih mladinskih izdaj, ki ne dosega potreb MKL kot največje splošne knjižnice. 
Nižji obrat knjižničnega gradiva kaže na manj učinkovito razmerje med knjižnično zbirko in ustreznim 
izločanjem zastarelega gradiva ter doseženo izposojo knjižničnega gradiva v letu 2018.  
 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
Bibliografska obdelava rednega prirasta poteka v Službi za pridobivanje in obdelavo knjižničnega 
gradiva, bibliografska obdelava domoznanskega gradiva pa v Slovanski knjižnici. Bibliografska 
obdelava knjižničnega gradiva v letu 2018 je obsegala 5.374 novih zapisov in 10.011 redaktiranih 
zapisov ter 69.421 zaščitenih inventarnih enot knjižničnih novosti na fizičnih nosilcih, opremljenih za 
izposojo. MKL je za sistem Biblos in COBISS v letu 2018 prispevala centralno katalogizacijo 535 novih 
naslovov e-knjig. 
 

5.2.3 Pridobivanje gradiva, bibliografska obdelava in zaščita gradiva 

 
Mestna knjižnica Ljubljana upravlja s knjižnično zbirko, ki je na dan 31. 12. 2018 obsegala 1.760.196 
enot. 
 
 

Zaloga gradiva po tipih gradiva (izvodi) 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

1.502.008 200.201 57.987 1.760.196 
Priloga 2: Zaloga po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva)  
 
 
Inventurni popisi in odpis knjižničnega gradiva 
V letu 2018 je bil v okviru petletnega načrta opravljen inventurni popis knjižničnega gradiva v štirih 
krajevnih knjižnicah: Črnuče, Dobrova, Ig in Polhov Gradec.  
V te popise je bilo vključenih 91.850 enot knjižničnega gradiva, to je 5,2 % knjižnične zbirke. 
Knjižnica je na podlagi inventur in drugih rednih pregledov knjižnične zbirke v letu 2018 odpisala 
50.560 enot knjižničnega gradiva, kar predstavlja 2,87 % knjižnične zbirke, oziroma 71,4 % prirasta 
gradiva v letu 2018: 
- 8.047 enot odpisa (12,8 %) predstavlja zastarelo gradivo, izločeno zaradi neaktualnosti; 
- 36.051 enot (71,3 %) je bilo odpisanih zaradi obrabe in uničenja; 
- 6.462 enot (12,8 %) pa je bilo odpisanih zaradi ugotovljenega primanjkljaja inventurnih popisov in 

pregledov zbirke. 
Pri izločanju zaradi neaktualnosti knjižnica en izvod trajno ohrani v repozitoriju po kriterijih iz pravilnika 
o Repozitoriju MKL. V letu 2018 je bilo v repozitorij prelocirano 562 naslovov neaktualnega gradiva. 
 
 

Odpis knjižničnega gradiva (izvodi – tipi gradiva) 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
42.925 4.827 2.808 50.560 

Priloga 8: Odpis gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva) 
 
E-knjige 
V letu 2018 je knjižnica zakupila 782 dodatnih licenc za e-knjige na portalu Biblos. Od skupaj 2.880 
naslovov je članom MKL dostopnih 1.928 naslovov e-knjig s portala Biblos (67 %), izbranih po kriterijih 
nabavne politike MKL.  
V letu 2018 si je e-knjige izposodilo 2.193 članov MKL – 2,6 % članstva (2017: 2.311 članov – 2,7 % 
članstva; 2016: 1.585 članov – 1,94% članstva). Dosegli smo 20.347 izposoj e-knjig (2017: 16.525; 
2016: 13.909; 2015: 8.955). 
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Prirast knjižničnega gradiva (po zvrsteh): 
 

Prirast izvodov po tipih gradiva 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
56.829 3.079 10.886 70.794 

Priloga 3: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva) 
 

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – stroka / leposlovje 
Stroka Leposlovje SKUPAJ 
8.081 7.186 15.267 

Priloga 4: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – stroka / leposlovje) 
 
 

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – za otroke / za odrasle 
Za otroke Za odrasle SKUPAJ 

3.157 12.110 15.267 
Priloga 5: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – za otroke / za odrasle) 
 
 
Prirast izvodov knjižničnega gradiva – način nabave 
 

 Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Knjige 48.736 1.243 12 6.838 56.829 

Neknjižno gradivo 9.746 67 0 1.073 10.886 

Serijske publikacije 2.005 721 3 350 3.079 

SKUPAJ 60.487 2.031 15 8.261 70.794 
Priloga 7: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – način nabave) 
 
 
Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva  
 
Število novih bibliografskih zapisov  5.374 
Število redaktiranih zapisov 10.011 

 
 

5.3 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju dela z uporabniki in dostopnosti knjižničnih storitev 
V strateškem načrtu 2017–2021 ter v programu dela za leto 2018 smo si zastavili cilje, ki bodo 
uporabnikom in obiskovalcem knjižnic zagotovili: 
- Mesto bere, gleda in posluša: s skrbno nabavo in obdelavo gradiva si prizadevamo oblikovati 

obsežno in aktualno knjižnično zbirko za prebivalce in obiskovalce Ljubljane in primestnih občin. 
- Knjižnica za vse: odgovarjamo na potrebe prebivalcev in obiskovalcev z oblikovanjem novih 

storitev tako v fizičnem kot v virtualnem svetu. 
- Knjižnica na daljavo: omogočamo uporabnikom dostop do določenih e-storitev, kjerkoli in 

kadarkoli: samostojen spletni vpis v knjižnico, izposoja e-gradiv in oddaljen dostop do elektronskih 
podatkovnih zbirk. 

- Spomin mesta: krepimo zavest prebivalcev o pomembnih in obrobnih zgodovinskih dejstvih mesta 
s predstavitvami domoznanstva in dediščinskega izročila. 

- Vidna knjižnica: gradimo in razvijamo partnerstva ter sodelovanja z različnimi dejavniki v lokalnem, 
regionalnem in nacionalnem okolju. Z načrtno promocijo utrjujemo svojo vidnost in prepoznavnost. 
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Kazalnik 2017 2018 
Število novih članov 9.702 12.821
Število obiskovalcev 2.365.513 2.384.793
Število obiskov na prebivalca 6,9 7,0
Število sledilcev na družbenih omrežjih 7.415 8.019
Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj 74.964 75.333
Izposoja gradiva na dom na člana 55,5 51,3

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2017 in 2018: 
Negativni trend zmanjševanja števila novo vpisanih članov, zabeležen v zadnjih letih, se je v letu 2018 
zasukal v pozitivno smer in se v primerjavi z letom poprej povečal za 32 %. Razloge lahko najdemo v 
uvedbi avtomatiziranega samostojnega vpisa preko spleta za nove člane, ki ga ponujamo od marca 
2018, ter v promocijskih akcijah knjižnice s ponudbo brezplačnega vpisa za nove člane (Arena mladih, 
8. februar in Dan splošnih knjižnic) ter drugih projektih, ki so MKL širši javnosti predstavili kot 
pomembno kulturno ustanovo. Zadovoljujoč je tudi podatek o številu obiskovalcev prireditev, število 
prireditev sicer od leta 2017 načrtno zmanjšujemo, svoj trud pa usmerjamo v kakovost izvedenih 
dogodkov in ob tem beležimo povečano število obiskovalcev, kar nakazuje dobro planiranje in 
potrditev kvalitetnejših programov. V skladu s svetovnim razvojem in porastom spletnih vsebin ter 
spletnih komuniciranj se konstanto povečuje obisk naše spletne strani ter število sledilcev na naših 
družbenih omrežjih, kjer vsebine stalno prilagajamo aktualnim trendom. 
 
 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
- Nov sistem izposoje COBISS 3/Izposoja smo v MKL uvedli 16. aprila 2018. Nosilec in 

administrator sistema je IZUM Maribor.  
- Delovna skupina za spremljanje postopkov izposoje je pripravljala pobude za izboljšanje ali 

prilagoditev novega sistema COBISS 3, ki smo jih posredovali na IZUM.  
- Na področju dela s pritožbami, pohvalami in informativnimi vprašanji smo odgovorili na 362 

vprašanj in prošenj uporabnikov knjižnice (2017: 294) in na 74 prošenj za oglaševanje v prostorih 
knjižnice različnih ponudnikov, ki so prispeli na info@mklj.si.  

- V obrazec pohval in pritožb na spletni strani smo prejeli 27 (2017: 21) vprašanj o postopkih pri 
poslovanju. Na zasebna sporočila na Facebook profilu smo jih prejeli 20 (2017: 25).  

- Devetnajst sodelavcev iz MKL je pripravilo 730 vsebinskih in slikovnih predstavitev gradiva: knjige, 
glasbo, filme, igrače (2017: 843). Priporočeno gradivo objavljamo na spletni strani in ustvarjamo 
spletni katalog priporočenega gradiva. Od leta 2013 smo objavili 5.510 predstavitev gradiva. Šest 
sodelavcev je priporočeno gradivo objavljalo na nacionalnem portalu Dobreknjige.si. 

- Vračilo gradiva v drugi knjižnici, kjer članom ponujamo možnost vračila izposojenega gradiva v 
katerikoli MKL knjižnici proti plačilu (0,30 EUR/enoto). V letu 2018 smo zabeležili 46.796 na tak 
način vrnjenih enot gradiva (2017: 39.254). 

- Pri storitvi Knjiga na dom, brezplačna dostava in odvoz gradiva na dom starejšim, bolnim in 
invalidnim, smo redno obiskovali trinajst članov (2016: 12) in opravili 91 obiskov (2017: 70) ter jim 
tako izposodili 591 enot gradiva (2017: 1.056). Storitev opravlja pet zaposlenih v MKL. 

- Pripravili smo in poslali po klasični pošti 35.856 obvestil o poteku izposoje gradiva tistim članom, ki 
so prekoračili rok za vračilo izposojenega gradiva (2017: 37.821). 

- Nadaljevali smo z izterjavo finančnih dolžnikov in dolžnikov gradiva. V letu 2018 smo uvedli sodno 
izterjavo tistih članov, ki ob izterjavah v preteklih letih niso poravnali dolgov. V postopek sodne 
izterjave smo predali 429 članov, od tega jih je svoj finančni dolg poravnalo 185. 

- V skladu z zakonodajo ZVOP in brisanjem neaktivnih članov smo iz baze podatkov brisali 22.846 
neaktivnih članov (2017: 14.297), ki več kot leto niso uporabljali knjižnice in njenih storitev. 

- V skladu z zakonodajo ZVOP smo na področju varovanja osebnih podatkov izvajali mesečni 
nadzor zaposlenih pri delu z bazami osebnih podatkov v sistemu Cobiss. Pregled smo izvedli med 
60 (2017: 65) naključno izbranimi zaposlenimi. 

- V pričetku leta, marca 2018, je IZUM slovenskim knjižnicam ponudil možnost samostojnega vpisa 
na daljavo, v MKL se je na ta način vpisalo 241 novih članov. 

- Vsak mesec smo objavili na novo nabavljene e-knjige, ki so na voljo za izposojo članom MKL na 
portalu Biblos. V letu 2018 smo članom omogočili izposojo 1.928 izvodov e-knjig. 

- Mesečna e-obvestila o prireditvah v knjižnicah je prejemalo 3.244 posameznikov (2017: 3.056), 
168 (2017: 146) jih je bilo naročenih na prejem e-obvestil o priporočenem gradivu. 
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- Zaradi uvedbe Cobiss 3/Izposoja smo v začetku leta izpeljali obnovitvena izobraževanja za 
zaposlene, ki delajo na izposoji. 

- V knjižnicah smo med uporabniki izpeljali anketo Kakovost informacij in pomoči v Mestni knjižnici 
Ljubljana ter pripravili analizo ankete.  
 

Prireditve in izobraževanja  
Prireditvena in izobraževalna dejavnost knjižnice je namenjena članom in uporabnikom pri 
spoznavanju in podajanju širših vsebin, v prvi vrsti pa predvsem bralni kulturi, promociji branja in 
aktivaciji knjižničnega gradiva. V ta namen smo pripravili in izvedli naslednje aktivnosti:  
- Ciciuhec, beremo z malčki, kjer je sodelovalo 7.322 otrok iz 380 vrtčevskih skupin (2017: 7.364 

otrok iz 384 skupin). Za izvajanje projekta smo usposabljali vzgojitelje na številnih izobraževanjih v 
vrtcih in izvajali predavanja za starše. 

- Poletavci – poletni bralci, poleti je bralo 2.159 otrok (2017: 1.758). Poletavce smo promovirali na 
Otroškem literarnem festivalu v organizaciji Vodnikove domačije v juniju. 

- NajPoletavci, najstniki stari od 13 do 16 let, poleti jih je z branjem sodelovalo 165 (2017: 115). 
- Že utečene ure pravljic smo ponekod popestrili z gibanjem (Pravljična gibalnica in Ura pravljične 

joge), otrokom od dveh let naprej smo namenili igralne ure s knjigo ter lutkovno-ustvarjalna 
srečanja. Nadaljevali smo z urami pravljic za otroke v Labirintu umetnosti v fužinskem parku. 

- V Katalogu programov obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti za srednješolce smo 
dijakom Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani omogočili, da se usposabljajo za pomoč pri izvedbi 
ur pravljic v knjižnicah. K sodelovanju smo povabili tudi prostovoljce in jih usposobili za pomoč na 
urah pravljic. 

- Otroci do treh let si lahko izposojajo bralni kovček Moja prva knjižnica, ki služi staršem kot prva 
pomoč pri bralnem opismenjevanju najmlajših. 

- Z namenom spodbujanja družin z otroki 0–6 let k obiskovanju knjižnic smo vzporedno z redno 
dejavnostjo Ciciuhec, beremo z malčki, otrokom ponudili, da ob vsaki izposoji otroške knjige s 
svojo člansko izkaznico dobijo žig. Ob izpolnjenem kartončku so otroci prejeli vrečko z vrvico, z 
likom Ciciuhca. Z akcijo smo želeli še aktivneje vključiti starše in jih navaditi na redno obiskovanje 
knjižnice skupaj z otroki. 

- V Minicity BTC smo postavili in z izbranimi knjigami opremili police za otroke in starše, ki 
obiskujejo malo mesto za otroke. 

- V okviru Festivala Bobri, ki je bil posvečen poeziji, smo v knjižnicah izvedli štirinajst dogodkov ter 
gostili 250 otrok iz VVZ in OŠ. Pripravili smo seznam knjig za rubriko Bober bere dobre knjige v 
katalogu Bobri in organizirali Bobrove menjalnice knjig za obiskovalce knjižnic. 

- Pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo zaposleni promoviramo branje, predstavljamo knjižnico 
in dejavnosti, ki jih izvajamo. Na voden obisk smo sprejeli 169 skupin s 4.482 dijaki 1. letnikov 
srednjih šol in 136 skupin z 2.978 sedmošolci (2017: 175 skupin s 4.612 dijaki, 131 skupin z 2.932 
sedmošolci).  

- S spletnim kvizom Robinzonijada za otroke in mladostnike od 9. do 15. leta spodbujamo 
informacijsko pismenost s področja uporabe preverjenih virov podatkov ter informiramo o bogatih 
referenčnih bazah, ki jih ustvarjamo slovenske knjižnice. Zabeležili smo 56 reševalcev, ki so 
poslali 324 rešitev (2017: 42 reševalcev, 420 rešitev). 

- S slovenskim knjižnično-muzejskim MEGA kvizom želimo učencem 2. in 3. triletja osnovne šole 
predstaviti naravno in kulturno dediščino, spodbuditi branje poučnih knjig in obiskovanje kulturnih 
ustanov. V letu 2017/18 smo prejeli 14.188 rešitev (2016/17: 16.223 rešitev). 

- V želji, da bi spodbudili kreativno ustvarjanje pri mladih med 15. in 25. letom, smo razpisali 
literarne natečaje na temo proze, poezije in dramatike pod skupnim imenom Oddaj na natečaj. 
Prejeli smo 42 kratkih zgodb, 186 haikujev s fotografijami in 7 dramskih del (2017: 41 kratkih 
zgodb in 16 haikujev s fotografijami). 

- Sedemnajst bralnih skupin se je redno srečevalo v knjižnicah MKL. Vodili so jih zaposleni in 
prostovoljci. Delovali sta bralni skupini, kjer je pogovorni jezik angleščina in nemščina. 

- Mesto bere X azijske pisave, projekt branja za odrasle. Sodelovalo je 399 bralcev (2017: 332), 
napisali in oddali so 2.729 mnenj o prebranih knjigah (2016: 2.217). 

- Za promocijo sodobnega slovanskega leposlovja smo drugič izvedli bralno akcijo Sodobni 
slovanski romani – Od Triglava do Vardarja, sezname je oddalo 40 bralcev.  

- V letu praznovanja 100-letnice smrti Ivana Cankarja smo v MKL poskrbeli za širok nabor 
dogodkov za odrasle in otroke, kar 40 različnih, kjer smo opozarjali na pomembnost in aktualnost 
velikega slovenskega ustvarjalca.  
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- Izpostavljamo bralno akcijo Maček v žaklju, paketno izposojo kvalitetnih knjig med poletnimi 
meseci. V letu 2018 smo izposodili 7.057 paketov in 28.236 knjig (2017: 6.543 paketov, 26.470 
knjig). 

- Izdali smo letni Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig z naslovom »Eden je svet« in 
podelili najboljšim izbranim knjigam, izdanim v letu 2017, priznanja ter znake zlata hruška.  

- V poletnih mesecih smo že tretjič v sodelovanju z zavodom Šport Ljubljana pripravili in urejali za 
poletne obiskovalce Knjižnico ob vodi na kopališčih Kodeljevo in Kolezija.  

- Potujoča knjižnica je s svojo prisotnostjo in gradivom opozarjala na pomembnost branja na 
skupnih dogodkih in praznovanjih MKL. 

- V aprilu smo se v tematskem sklopu Pomlad s knjigo pri vseh dejavnostih osredotočili na 
promocijo bralne kulture, med drugim na praznovanje 2. aprila, mednarodnega dneva knjig za 
otroke, in Noč knjige, ki smo jo s posebnim programom praznovali v knjižnicah. Pripravili smo 46 
literarnih dogodkov. 

- Izvedli smo vsakoletni projekt Svet med nami/World among us, tokrat Teden italijanske kulture, v 
katerem smo pripravili 38 dogodkov za 946 udeležencev.  

- Izpeljali smo skupne prireditve in predstavitve: Dan MKL na Stritarjevi ulici z zaključkom projekta 
Mesto bere, kjer smo promovirali predvsem branje, pripravili kulturni program ter podelili nagrade 
za sodelujoče pri Mesto bere (okoli 500 obiskovalcev); zaključna prireditev Dan za Poletavce – 
poletne bralce v znamenju Ljubljana – mesto literature, je potekala na Ploščadi Kozolec (okoli 600 
obiskovalcev). 

- Predstavljali smo se na: Areni mladih, Kulturnem bazarju, Slovenskem knjižnem sejmu; s 
programom v knjižnicah v času Festivala za 3. življenjsko obdobje, na prireditvi MOL Vrnimo 
ljudem knjigo. 

- Zlate hruške smo januarja predstavili v tematsko prirejeni izložbi Knjigarne Konzorcij in na 
njihovem oddelku za otroke, s Knjigarno Konzorcij smo sodelovali še pri knjižni razstavi Bologna 
po Bologni ter projektih Poletavci, NajPoletavci in Mesto bere. 

- Pripovedovalski festival Pravljice danes 2018 smo v marcu obogatili z desetimi spremljevalnimi 
dogodki za otroke in odrasle. 

- V knjižnicah smo še posebej obeležili dneve, kot so: Dan slovenskih splošnih knjižnic, Svetovni 
dan knjige, Mednarodni dan knjig za otroke, Noč knjige, Kulturni dan, Ta veseli dan kulture in 
Svetovni dan poezije, Brati gore ter Nacionalni mesec skupnega branja. Obiskovalcem smo 
ponujali odpisano gradivo in pripravili kulturni program. Dan slovenskih splošnih knjižnic (20. 11.) 
se je razširil na teden dogodkov, novim članom smo en dan ponudili brezplačen vpis in pripravili 
kulturne dogodke. 

- V letu 2018, proglašenem za Evropsko leto kulturne dediščine, smo v knjižnicah pripravili vrsto 
dogodkov za vse ciljne skupine: predvsem predavanja, pogovorne večere, predstavitve knjig in 
številne razstave, pa tudi digitalne vsebine in natečaj za starejše z domoznansko vsebino. Skupno 
kar 61 dogodkov. 

- Za vse, ki se dogodkov v naših knjižnicah niso mogli udeležiti, smo posneli (video in/ali avdio) 
večje število izbranih prireditev in jih objavili na domači spletni strani, na našem podcastu na 
spletni strani. V letu 2018 smo posneli in objavili 182 posnetkov (2017: 75). 

- S posebnim kolesom za promocijo knjižnice smo izvedli več promocij po mestu ob posebnih 
dnevih MKL. V zabojniku kolesa smo prevažali gradivo. 

- V letu 2018 smo bili aktivni na dogodkih četrtnih skupnosti, s predstavitvami krajevnih knjižnic 
zunaj zidov knjižnic. Pripravili smo popoldneve z zanimivim programom za vse starostne skupine 
in mimoidoče opozarjali na lokalne knjižnice. 

Več o prireditvah za odrasle in otroke v poglavju 5.3.6, o izobraževanjih v poglavjih 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 
5.4.2.1, 5.4.2.2 ter v poglavju 5.3.7. o dejavnostih posameznih območnih enot, oddelkov in centrov. 
 
Spletna stran in družbena omrežja 
Redno smo objavljali vsebine na spletni strani in skrbeli za njeno aktualnost. Na domači spletni strani 
smo na delovni dan v povprečju objavili trinajst novih člankov. Objavljali smo nove kvize pri 
Robinzonijadi, novo gradivo pri Mesto bere in ostale redne objave: prireditve, priporočeno gradivo, 
novice in informacije. Zaključili smo prenovo Ljubljanskih zgodb in objavili ter promovirali njen nov 
portal. Posodobili smo tudi vsebine na angleški spletni strani in dodali izbor prireditev. 
Na spletni strani smo poleg vzdrževanja in posodabljanja spletne strani skrbeli tudi za nadgradnjo in 
korekcijo spletnih aplikacij. Posodabljali smo Joomlo in njene posamezne vtičnike. Dodatno smo 
optimizirali mobilno predstavitev spletne strani. 



32 

Za vse, ki se dogodkov v naših knjižnicah niso mogli udeležiti, smo posneli večje število izbranih 
prireditev in jih objavili na našem YouTube profilu ter na spletni strani. V letu 2018 smo posneli, 
pripravili in objavili 182 posnetkov (2017: 75). 
Dnevno smo pripravljali in objavljali tudi vsebine za objavo na družbenih omrežjih: na Facebooku 
povprečno 33 objav na mesec, na Twitterju 38, na YouTubu pet objav ter na Instagramu osem objav 
na mesec. Na družbenih omrežjih opažamo povečano zanimanje in komuniciranje uporabnikov 
(komentarji, mnenja, zanimanje, vprašanja). 
 
 

Družbena omrežja 
 2017 2018 
 št. objav št. sledilcev št. objav št. sledilcev 
Facebook 331 5.126 393 5.392 
Twitter 584 1.201 444 1.281 
Youtube 75 132 182 182 
Instagram 139 892 97 1.164 

 
 
 

5.3.1 Članstvo 

 
Število aktivnih članov je v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2018 ostalo na podobni ravni kot v letu 
2017. Deleža aktivnih članov, starih do 15 let ter odraslih, se nista bistveno spremenila. Število 
aktivnih članov se je zmanjšalo v kategoriji študentov, in sicer za 3 %, medtem ko so se povečale 
kategorije osnovnošolcev (za 7 %), srednješolcev (za 8 %), zaposlenih (za 3 %) in upokojencev (za 6 
%); števila aktivnih članov ostalih kategorij so ostala na podobni ravni vrednosti kot v letu 2017.  
 
Skupno število novo vpisanih članov v 2018 je bilo za 32 % višje kot leta 2017, porast beležimo v vseh 
pomembnejših kategorijah članov. Rast pripisujemo tako uspešni promociji in programom, ki jih izvaja 
knjižnica za različne skupine uporabnikov, kakor tudi demografskim vzrokom; glede na slednje lahko 
še nekaj naslednjih let pričakujemo postopno rast novo vpisanih zlasti v kategoriji srednješolcev. V letu 
2018 smo uvedli možnost spletnega vpisa (241), ki je predstavljal 2 % vseh novo vpisanih članov. 
Predvidevamo, da bo to tudi v prihodnje uporabnikom zanimiva storitev »na daljavo«, ki lahko 
promovira vpis novih članov. 
 
Glede na vse potencialne člane (prebivalci občin, kjer deluje MKL) je aktivnih članov 25 % oz. 250 
aktivnih članov na 1.000 prebivalcev, če upoštevamo podatke o prebivalstvu na dan 1. 1. 2018; delež 
se v letu 2018 ni bistveno spremenil. 
 
Podatki kažejo, da že vpisani člani dobro sprejemajo mrežo knjižnic MKL, vsak aktivni član je v letu 
2018 obiskal več kot le eno knjižnico MKL. 
 
 
 

Članstvo 
 2017 2018 SKUPAJ 
 otroci odrasli otroci odrasli 2017 2018 
aktivni 17.449 67.404 17.313 67.279 84.853 84.592 
novo vpisani 2.833 6.869 3.371 9.450 9.702 12.821 
Priloga 9 – Članstvo po krajevnih knjižnicah 
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5.3.2 Obisk 

 
Obisk zaradi izposoje gradiva na dom merimo po mednarodnem standardu ISO 2789 in vključuje 
transakcije: izposoja, podaljšanje dobe izposoje, vračanje, naročila in rezervacije. Obisk se beleži 
znotraj časovnega intervala 60 minut. Skupni obisk, ki ga beležimo s sistemom COBISS, je bil v letu 
2018 za 1 % nižji kot leta 2017. Obisk zaradi izposoje na dom je bil v letu 2017 za 1,4 % nižji kot leta 
2017; število obiskov mlajših od 15 let je bilo za 1,2 % nižje kot v letu 2017, število obiskov odraslih pa 
se je zmanjšalo za 1,4 %. Izposojo gradiva za čitalniško rabo beležimo dosledno le v krajevnih 
knjižnicah, kjer to omogočajo prostorske možnosti. Gradivo je dostopno za uporabo v knjižnici vsem 
obiskovalcem; podobno je tudi s čitalniškimi mesti. Podatki o obisku v tem primeru predstavljajo le 
strojno izmerjene rezultate, medtem ko je dejanski obisk sorazmerno višji. V letu 2018 je bilo izvedeno 
drugo beleženje uporabe čitalniških mest v MKL po metodologiji ISO 2789 in priporočilih Centra za 
razvoj knjižnic v NUK. Na podlagi te meritve ocenjujemo, da je čitalnice MKL v letu 2018 obiskalo 
474.701 uporabnikov (396.344 leta 2014); rezultat smo pridobili z ekstrapolacijo po že omenjeni 
metodologiji in število uporabnikov čitalnic ni zajeto v spodnji tabeli. Naslednje meritve bomo izvedli v 
letu 2022. 
 
Primerjava podatkov o obisku v odnosu s številom prebivalcev kaže, da je vsak prebivalec območja, 
kjer deluje MKL, v letu 2018 7-krat obiskal knjižnico. 
 
Skupno število obiskovalcev prireditev in izobraževanj je bilo v letu 2018 na podobni ravni kot leto 
poprej, prav tako tudi skupno število vseh obiskovalcev. 
 
 

Obisk 

 
otroci  odrasli  SKUPAJ 

 
2017 2018  2017 2018  2017 2018 

izposoja na 
dom 

185.759 183.470  1.203.932 1.187.159   1.389.691 1.370.629 

izposoja v 
knjižnici 

70 79  4.089 3.684   4.159 3.763 

obisk 
prireditev in 
izobraževanj 

35.023 36.590  39.941 38.743  74.964 75.333 
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uporaba 
interneta 
(MyPC in 
Libroam)* 

- -  - -  888.559 927.643 

servisi - -  8.140 7.425  8.140 7.425 

SKUPAJ 220.852 220.139  1.256.102 1.237.011  2.365.513 2.384.793 
* - Podatke o uporabi MyPC in prijavah v Libroam zbiramo skupno in jih ne delimo na otroke in 
odrasle.  
 
Priloga 10: Obisk po krajevnih knjižnicah 
 
Skupno število obiskov zaradi uporabe interneta se je v letu 2018 povečalo za 4,4 %. Obisk zaradi 
uporabe računalnikov se je v letu 2018 zmanjšal za 13 %; v letu 2018 smo zabeležili 868.352 obiskov 
zaradi dostopa do brezžičnega omrežja Eduroam, ki deluje od konca leta 2010. Število dostopov v 
Eduroam se je povečalo za 6,3 % glede na leto 2017 (820.521). Eduroam je vzpostavljen v vseh 
krajevnih knjižnicah. Uporabniki se vedno bolj odločajo za uporabo lastnih računalnikov v knjižnici, 
zaradi večje dostopnosti IT in dobrih povezav, ki jih nudi knjižnica. 
 
Obisk spletnega mesta smo v letu 2018 merili z orodjem Google Analytics. Podatki kažejo okrnjeno 
podobo zaradi nesprejemanja piškotkov zaradi varovanja osebnih podatkov, število virtualnih obiskov 
pa je za 13 % nižje kot v letu 2017.  
 

Obisk spletnega mesta knjižnice 
 2017 2018 % glede na 2017 
Število obiskov 316.568 274.711 -13,22% 

- od tega izven prostorov knjižnice 212.644 186.272 -12,40% 
Število ogledov strani 718.019 616.760 -14,10% 
Število unikatnih obiskovalcev 93.918 76.074 -19,00% 
Povprečen čas obiska strani 0:03:12 0:02:48 -12,50% 

 
 

Način dostopa število odstotek 
Direkten obisk 124.583 45,4% 
Obisk prek spletnih iskalnikov (Google, Najdi.si) 128.822 46,9% 
Obisk prek strani s povezavo na www.mklj.si 21.306 7,8% 

 

5.3.3 Izposoja gradiva 

 
Izposoja gradiva na dom se je v letu 2018 zmanjšala za 7,4 %. Izposoja knjig je bila nižja za 6,5 %, 
neknjižnega gradiva za 13,6 % in serijskih publikacij za 4,2 %. 
Podrobnejši pregled deležev izposoje v letu 2018 kaže, da so si bralci v veliki meri izposojali knjige (87 
%), delež izposoje neknjižnega gradiva je bil 11 %, serijskih publikacij pa 2 %. Tretjina na dom 
izposojenih knjig je bila namenjena otrokom, dve tretjini pa odraslim; podobno razmerje je tudi pri 
izposoji neknjižnega gradiva, medtem ko so si odrasli izposodili večino serijskih publikacij (93 %). 
Izposoja je bila 13 enot gradiva na prebivalca območja, kjer deluje MKL. 
Predvidevamo, da so razlogi za manjšo izposojo gradiva kot v letu 2018 predvsem manjši prirast 
gradiva, ki je odvisen predvsem od knjižne produkcije v tekočem letu.  
 
 

 

Izposoja gradiva na dom 
knjige serijske p. neknjižno g. SKUPAJ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
otroci 1.366.683 1.235.749 6.194 6.379 174.893 148.031 1.547.770 1.390.159 

odrasli 2.686.462 2.552.298 82.912 78.991 396.275 345.354 3.165.649 2.976.643 

SKUPAJ 4.053.145 3.788.047 89.106 85.370 571.168 493.385 4.713.419 4.366.802 

Priloga 11: Izposoja po krajevnih knjižnicah 
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Beleženje uporabe gradiva v čitalnicah MKL 
Glede na priporočeno metodologijo smo v MKL med 19. in 24. 11. 2018 beležili uporabo gradiva v 
čitalnicah in na čitalniških mestih v območnih enotah in večjih krajevnih knjižnicah knjižnične mreže 
MKL. Prejšnje meritve smo izvedli leta 2014 po enaki metodologiji. V testnem tednu 2018 smo 
zabeležili 9.524 izposoj gradiva (10.716 leta 2014) in 9.129 obiskov (7.622 leta 2014) zaradi uporabe 
gradiva v čitalnicah MKL, kar na letni ravni pomeni 474.701 obisk (396.344 leta 2014) zaradi uporabe 
gradiva v čitalnicah in 495.235 izposoj gradiva (557.232 leta 2014). Uporaba gradiva se je glede na 
leto 2014 zmanjšala za 11 %, obisk pa se je povečal za 20 %. Dinamiko izposoje in obiska pripisujemo 
večji dostopnosti e-gradiv ter samostojni uporabi knjižnice, ki jo uporabniki prepoznavajo kot tretji 
prostor, ki ni vezan zgolj na klasično knjižnično storitev. Beleženje uporabe gradiva v čitalnicah MKL 
bomo ponovno izvedli v letu 2022. 
Zavedamo se, da sicer nismo uspeli zabeležiti vse uporabe gradiva v čitalnicah, kakor bi to bilo možno 
z avtomatiziranim beleženjem, vendar imamo kljub temu realno sliko učinkov dela knjižnice.  
 

5.3.4 Medknjižnična izposoja 

 
Število medknjižnično izposojenega gradiva je upadlo na raven iz obdobja 2014–2015; predvidevamo, 
da zaradi večje spletne dostopnosti strokovne literature in usposobljenosti uporabnikov, da 
samostojno dostopajo do nje. 
 

Medknjižnična izposoja 
 pasiva aktiva SKUPAJ 
 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Število fizičnih enot 412 318 1.514 1.325 1.926 1.643 

Število elektronsko posredovanih dokumentov  18 16 57 55 75 71 

SKUPAJ 430 334 1.571 1.380 2.001 1.714 
 
 

5.3.5 Posredovanje informacij 

 
Informatorji Mestne knjižnice Ljubljana so v letu 2018 posredovali bralcem 252.616 informacij o 
gradivu oziroma iz gradiva. Za beleženje informacij uporabljamo lastno računalniško aplikacijo. Na 
osnovi pregleda obiska in izposoje smo za beleženje izbrali šest tednov, in sicer tri z visoko frekvenco 
obiska, dva s srednjo in enega z nizko. Vmesnik aplikacije je nameščen na namizju delovnih 
računalnikov. Izpolnjevanje obrazca o informaciji traja manj kot 10 sekund, kar omogoča zaposlenim 
hiter in neposreden vnos podatkov tudi ob večjem številu obiskovalcev. Aplikacija omogoča tudi 
kasnejši vnos informacije ter naknadno urejanje vnosov. Programska rešitev je rezultat znanja naših 
zaposlenih v Oddelku za informatiko in je pomembna pridobitev za MKL. Povprečno razmerje je bilo 
po meritvah v letu 2018 10 izposoj na dom na eno informacijo. Zaposleni ocenjujejo, da kljub hitri in 
preprosti uporabi aplikacije pomemben del informacij ostaja nezabeležen zaradi dinamične narave 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2017 2018

Izposoja - namembnost

odrasli

otroci

87%

2%
11%

Izposoja - vrste gradiva

knjige

serijske p.

neknjižno g.



36 

dela in intenzivne dejavnosti zlasti ob dnevnih konicah obiska in izposoje. V letu 2018 nismo izvedli 
drugega beleženja informacij zaradi prehoda na segment Cobiss3/Izposoja, zaradi česar so bile 
knjižnice v tednu meritev zaprte. Letno ekstrapolacijo smo naredili po alternativni metodologiji, ki 
omogoča usklajeno primerjavo. V predstavljeno število zaradi metodološke primerljivosti niso všteta e-
naročila (134.346), katerih število se v zadnjih letih občutno viša, v letu 2018 se je zvišalo za 7 %.  
 
Količinske podatke, ki jih predstavljamo v poročilu, smo v letu 2018 nadgradili z raziskavo o kakovosti 
informacij in pomoči v MKL. V ta namen smo med uporabniki izvedli anketo, ki je pokazala, da 
vprašani visoko ocenjujejo referenčno storitev in natančnost odgovorov na njihova referenčna 
vprašanja. Analiza ankete, ki je objavljena na spletni strani MKL, kaže rezultate, ki predstavljajo 
zaposlenim priznanje za njihovo delo ter izziv in pomembno pričakovanje kakovosti referenčne storitve 
v prihodnje. 
  

Beleženje informacij 19. - 25. 
02. 

16. - 22. 
04.* 

04. - 10. 
06. 

10. - 16. 
09. 

15. - 21. 
10. 

10. - 16. 
12. 

 
št. uporabniških imen 114 - 108 111 110 116 

 
vsi dogodki 6.906 - 4.173 4.757 5.188 4.912 

 
informacije 6.579 - 3.837 4.419 4.879 4.576 

 
interno delo 327 - 336 338 309 336 

povprečno trajanje (sek) informacije 209 - 228 228 216 225 

povprečno trajanje (min) informacije 0:03:29 - 0:03:48 0:03:48 0:03:36 0:03:45 

realizirano 

lastno 6.415 - 3.732 4.309 4.788 4.498 

tuje 10 - 2 9 5 7 

lastno + tuje 13 - 4 4 5 4 

nerealizirano 141 - 99 97 81 67 

način informiranja 

osebno  5.262 - 3.194 3.572 3.961 3.626 

telefon 386 - 157 197 255 257 

e-mail 931 - 486 650 663 693 

tip gradiva 

mladina 1.955 - 855 1.373 1.581 1.204 

odrasli 4.425 - 2.888 2.894 3.173 3.241 

mladina + odrasli 199 - 94 152 125 131 

COBISS 
izposoja /c/ 55.022 - 43.270 45.946 47.804 46.100 

obisk /c,r,o/ 16.734 - 13.171 14.772 15.753 15.292 
*- Beleženje ni bilo izvedeno zaradi zaprtosti knjižnic ob prehodu na Cobiss3/Izposoja. 
 
 
 

Aktivnost 2017 2018 % 

rezervacija neprostega gradiva 48.652 45.410 -6,66 % 
rezervacija neprostega gradiva preko 
COBISS+ in mCOBISS 

71.249 65.646 -7,86 % 

rezervacija prostega gradiva 37.706 32.899 -12,75 % 
rezervacija prostega gradiva preko 
COBISS+ in mCOBISS 

125.455 134.346 7,09 % 

vračilo gradiva v drugi knjižnici 39.254 46.796 19,21 % 
 
Priloga 12: Število rezervacij in naročil v krajevnih knjižnicah 
 
Podatki kažejo trend večanja uporabe e-knjižnice pri naročilu gradiva: število rezervacij prostega 
gradiva preko oddaljenega dostopa (servis Moja knjižnica) se je povečalo za 7 %, posledično se je 
zmanjšal delež rezervacij, ki jih opravijo uporabniki v knjižnicah ob fizičnem obisku. Naročilo prostega 
gradiva od doma tudi v času, ko je knjižnica zaprta, pomeni večjo angažiranost zaposlenih pri pripravi 
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naročenih gradiv za bralce, ki jih gradivo nato že čaka pri evidenci izposoje. Zaposleni pregledujejo e-
naročila večkrat na dan, tako je storitev bralcem prijazna, saj lahko hitro dobijo iskano gradivo. Storitev 
vračilo gradiva v drugi knjižnici smo začeli izvajati v prvi polovici leta 2015; število se je glede na leto 
2017 povečalo za 19 %. Iz dobljenih rezultatov sklepamo, da je storitev naletela na dober odziv med 
uporabniki. 
 
MKL (Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Otona Župančiča in Slovanska knjižnica) sodeluje v 
Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja in je v letu 2018 posredovala po elektronski pošti 37 (leta 
2017: 114) odgovorov. Uporaba spletnega Referenčnega servisa na nacionalni ravni pada. 
 
 

5.3.6 Prireditve 

 
 
Prireditve za odrasle 
Pri izvedbi prireditvenih dogodkov sodelujemo s številnimi sorodnimi kulturnimi ustanovami, javnimi 
zavodi itd. Poglavitni namen prireditvene dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana je omogočanje 
brezplačnega dostopa do bogatega spektra kulturnih vsebin in opozarjanje širše javnosti na pomen 
kulturne in izobraževalne vloge knjižnice v sodobni urbani kulturi. MKL se s svojo ponudbo prireditev, 
ki bogatijo kulturno ponudbo mesta Ljubljane, povezuje tako z lokalno skupnostjo oziroma svojimi 
uporabniki v mestu Ljubljana kot tudi v širši regiji. 
 
Prireditvena dejavnost MKL za odrasle je namenjena spodbujanju širših kulturnih vsebin, vendar je 
največji poudarek namenjen literarnim vsebinam in promociji bralne kulture in knjige, kar sovpada z 
uvrstitvijo mesta Ljubljane med mesta, ki nosijo naziv Unescovega mesta literature. Mesto bere ostaja 
naš osrednji projekt, ki je namenjen literarnim vsebinam in dogodkom; s pomočjo bralnih skupin 
promoviramo branje kvalitetne domače in tuje literature. V ospredju programa v sedmi sezoni bralnega 
projekta je bila sodobna literatura, izbranih knjig avtorjev in avtoric azijskih držav. Namen tega 
bralnega projekta je aktivno sooblikovanje razvoja bralne kulture in bralnih navad prebivalcev 
Ljubljane in širše. 
 
Pomlad s knjigo je bil eden izmed naših pomembnejših projektov preteklega leta, ki se prav tako 
posveča promociji bralne kulture. V obdobju od druge polovice marca do konca aprila, ko se zvrstijo 
najpomembnejši mednarodni literarni dnevi: Slovenski dnevi knjige, Svetovni dan poezije, Mednarodni 
dan knjig za otroke oz. Svetovni dan mladinske književnosti, Svetovni dan knjige in Noč knjige, smo se 
z okrepljenim in enotnim literarnim programom posvetili promociji leposlovne literature, poezije, 
mladinske književnosti in drugih raznovrstnih dogodkov, ki prispevajo k promociji bralne kulture. 
Pripravili smo številna srečanja in pogovorne večere z literarnimi ustvarjalci, bralna srečanja, 
gledališke predstave, knjižne razstave itd. Skupaj smo pripravili 46 dogodkov. Pomemben segment 
naše literarne ponudbe predstavlja tudi Trubarjeva hiše literature, saj so jedro njene ponudbe literarne 
vsebine kot tudi kakovostna strokovna predavanja družboslovnih vsebin, pogovorni večeri, okrogle 
mize itd. 

V preteklem letu smo z razstavami, literarnimi dogodki in strokovnimi predavanji obeležili tudi 100. 
obletnico smrti Ivana Cankarja. V bogatem ciklusu literarnih in drugih dogodkov smo pripravili 40 
raznovrstnih dogodkov, kar je največ med vsemi javnimi zavodi in drugimi kulturnimi ustanovami na 
območju mesta Ljubljane. 
 
Leto 2018 je bilo tudi Evropsko leto kulturne dediščine, zato smo se pridružili tej evropski pobudi s 70 
raznovrstnimi kulturnimi dogodki. Namen te iniciative je bil spodbuditi doživljanje evropske kulturne 
dediščine kot naše skupne dobrine ter izboljšati ozaveščenost o skupni zgodovini, vrednotah in 
pripadnosti evropskemu prostoru.  
 
V projektu Svet med nami / World among us v MKL vsako leto izvedemo teden kulturnih in 
izobraževalnih dogodkov, posvečenih posameznim državam. V letu 2018 smo v sodelovanju z 
Veleposlaništvom republike Italije predstavili bogat predstavitveni teden italijanske kulture, v katerem 
se je zvrstilo kar 38 dogodkov. V tedenskem ciklu smo predstavili vrsto zanimivih literarnih dogodkov 
in strokovnih predavanj, glasbenih dogodkov, razstav in tudi vrsto pravljičnih ur za otroke.  
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Nadaljujemo tudi z našimi dolgoletnimi projekti, kot sta Strip, ob bok knjižnim klasikom in Tuja 
domačnost, ki sta postala del naše redne dejavnosti. Projekt Tuja domačnost smo glede na aktualnost 
begunske problematike in migracijska gibanja v državah EU razširili tudi na druge narode in družbene 
skupine (begunce, etnične manjšine, ekonomske emigrante). 
 
Zaradi aktualnih tematskih sklopov (Cankarjevo leto in Evropsko leto kulturne dediščine) in širjenja 
projektov, ki so namenjeni bralni kulturi in aktualnim družbenim temam, smo rahlo povečali število 
literarnih dogodkov in ohranili število strokovnih predavanj na približno enakem nivoju kot v preteklih 
letih. Občutno se je povečalo število glasbenih dogodkov in s tem posledično tudi obiskanost tovrstnih 
prireditev. Zaradi varčevanja in prevelikega obsega skupnega programa pa smo rahlo znižali število 
nekaterih drugih dogodkov (potopisna predavanja, filmske predstave itd.). Rahlo se je zmanjšal obisk 
in število prireditev v Knjižnici Bežigrad, Knjižnici Jožeta Mazovca in Trubarjevi hiši literature. Občutno 
pa se je povečal obisk v Knjižnici Šiška, Slovanski knjižnici in Knjižnici Prežihov Voranc. V Knjižnici 
Otona Župančiča, naši centralni knjižnici, pa obisk in število dogodkov ohranjamo na enaki ravni. 
Zaradi dobrega obiska in odziva uporabnikov smo povečali skupno število glasbenih dogodkov.  
 
 
Število kulturnih prireditev za odrasle (po področjih: bralni večeri, koncerti, razstave itn.):  
 
 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 441 8.948 

Razstave 216 1.337 

Strokovna in poljudna predavanja 335 10.637 

Potopisna predavanja 90 2.943 

Glasbene prireditve 31 1.092 

Filmske in video projekcije 30 882 

Gledališke predstave 13 451 

Ustvarjalne delavnice 68 756 

Natečaji in tekmovanja 0 0 

Drugo 48 2.405 

SKUPAJ 1.272 29.451 

 
Priloga 13: Število kulturnih prireditev za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 
 
 
Prireditve za otroke 
V primerjavi z letom 2017 smo v letu poročanja malenkostno zmanjšali (– 0,7 %) število prireditev za 
otroke, le-te pa je obiskalo dobre tri odstotke (+ 3,2 %) udeležencev več. Zmanjšali smo število 
razstav (– 23,1 %), izvedenih ur pravljic in bralnih ur (– 1,7 %) ter ustvarjalnih delavnic (– 5,9 %). Vsa 
zmanjšanja so bila izvedena v skladu s programom dela 2018, kjer večjih odstopanj nismo zabeležili, 
razen pri ustvarjalnih delavnicah. Načrtovali smo jih 116, izvedli pa 143 (+ 23,3 %), razlog za to je bilo 
sodelovanje s KUD galerijo C.C.U. in Društvom Gumb, katerih program je sofinancirala Mestna občina 
Ljubljana. Čeprav nismo načrtovali, smo število vseh literarnih dogodkov povečali za 80 % (2017: 24; 
2018: 43). Do povečanja je prišlo predvsem v Knjižnici Otona Župančiča, kjer smo zaradi intenzivnejše 
promocije Literarnih sprehodov po Ljubljani (brošura Kulturno-vzgojna ponudba v MKL in promocija v 
sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2018) izvedbo le-teh v primerjavi z letom 2017 povečali za več 
kot trikrat (2017: 5; 2018: 16). Mladinske knjižničarke iz Knjižnice Prežihov Voranc in Knjižnice 
Bežigrad (Gledališče Beži) so pripravile dve novi predstavi, s katerima so gostovale v naših knjižnicah, 
zato tudi pri izvedbi predstav v primerjavi z letom 2017 beležimo porast (2017: 20; 2018: 28), kar je 
deloma v skladu z načrtovanim programom. Dve tretjini vseh prireditev so izvedli zaposleni, predvsem 
mladinski knjižničarji (2017: 64,2 %, 2018: 65,0 %), preostalo tretjino pa zunanji izvajalci, strokovnjaki 
z različnih področij (2017: 35,8 %, 2018: 35,0 %). 
 
Število kulturnih prireditev za otroke (po področjih: literarni dogodki, razstave itn.):  
 



39 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 43 1.610 

Razstave 40 230 

Ure pravljic, bralne ure 812 13.640 

Predstave  28 1.883 

Ustvarjalne delavnice 143 1.972 

Uganke, kvizi 194 3.939 

SKUPAJ 1.260 23.274 
Priloga 14: Število kulturnih prireditev za otroke po krajevnih knjižnicah 
 
 

5.3.7 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 

 
Naše prvo in osnovno poslanstvo je skrb za zbirko gradiva, zato v poročilu za leto 2018 še posebej 
izpostavljamo, kako smo ravnali z gradivom. Kako smo ga urejali, opremljali in aktualizirali in z njim 
navduševali obiskovalce za branje, poslušanje in ogledovanje. 
 
Redno delo z zbirkami 
- Poleg stalne skrbi za urejenost gradiva na policah smo pregledovali gradivo v knjižnicah in 

skladiščih, se seznanjali z novim gradivom ter ga predstavljali sodelavcem in uporabnikom. 
- Gradivo smo opremljali z nalepkami in pazili na ustrezno spreminjanje statusov za gradivo, 

odpisovali smo zastarelo, uničeno in izgubljeno gradivo.  
- Ob prejemu podarjenega gradiva smo se ukvarjali s pregledovanjem, opremljanjem in 

posredovanjem le-tega. Naše dnevno delo je zajemalo pregled in obveščanje o rezervacijah in 
naročilih, pregled in seznanjanje z novo izdanim gradivom ter pobude pri naročanju gradiva. 

- Redno smo skrbeli za vezavo in popravila poškodovanega aktualnega gradiva. 
- O gradivu in iz gradiva smo posredovali informacije v knjižnici, po telefonu in elektronski pošti ter 

jih beležili v aplikacijo za zbiranje tovrstnih informacij. 
- Veliko dela smo vložili v promocijo in aktivacijo gradiva med uporabniki, opozarjali na gradivo z 

rednimi priložnostnimi knjižnimi razstavami in s pripravo priporočilnih seznamov ob različnih 
dogodkih in na različne teme. 

- Vsakodnevno smo beležili in vnašali periodične publikacije, pregledovali postavitev na policah, 
oblikovali posebne zbirke in abecedirali.  

- Za spodbujanje izposoje gradiva so bili poletni paketi pripravljenega gradiva: Maček v žaklju, 
posebej namenjeni otrokom, mladim in odraslim. 

- Knjižnično gradivo (knjige, filme, glasbo in igrače) smo priporočali na spletni strani pod razdelkom 
Priporočamo, sodelovali smo na vseslovenskemu portalu Dobreknjige.si. 

- Članom smo na portalu Biblos omogočali brezplačno izposojo e-knjig v slovenskem jeziku. 
- Ob dogodkih smo obiskovalce s seznami opozarjali na gradivo. Predvsem pri projektu Mesto bere 

ter Sodobni slovanski romani ter pri literarnih srečanjih, kot so bralne skupine. 
- S posebnimi nalepkami smo označevali gradivo, ki je bilo v letu 2018 namenjeno projektom: 

Mesto bere, Ciciuhec, beremo z malčki, Sodobni slovanski romani, zlata hruška. 
- V sodelovanju s Kinodvorom smo začeli z označevanjem kvalitetnih filmov in risank za otroke in 

mlade. 
- V antikvarni prodaji v več kot petih knjižnicah smo po ugodnih cenah prodajali odpisano in 

darovano gradivo, ki je v dobrem stanju in ni aktualno za našo zbirko. 
- Veliko gradiva smo podarili raznim društvom, zavodom, šolam, knjižnicam ter posameznikom ob 

posebnih dogodkih. Prav tako smo obiskovalcem večkrat letno podarjali knjige, ki smo jih odpisali 
iz zbirke. 

- V vseh knjižnicah smo redno izbirali in pripravljali knjige za naš skupni repozitorij. 
- V vsaki večji knjižnici imamo vsaj po eno posebno zbirko gradiva, ki smo jim tudi v letu 2018 

namenjali posebno pozornost: kinološka zbirka, miniaturne knjige, zbirka zdravstvenega kotička, 
kitajska zbirka, igroteka, samostojni popotnik. V letu 2018 smo pridobili novo zbirko nemškega 
leposlovja v sodelovanju z Goethe-Institut Ljubljana. 

- Zaposleni so se sproti seznanjali z novim gradivom in izbor občasno predstavili sodelavcem. 
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- Spremljali smo novo izdane naslove leposlovja in strokovne literature ter drugega knjižničnega 
gradiva na tržišču ter se udeleževali sejmov, kot so knjižni sejem v Frankfurtu, Slovenski knjižni 
sejem ter Frankfurt po Frankfurtu in Bologna po Bologni v Knjigarni Konzorcij. 

- Posvečali smo se izbiri in promociji neknjižnega gradiva (filmi, glasba in igrače), s stališča 
aktualnosti in kvalitete ponudbe, še posebej zbirki igrač, in pripravili dogodke za aktivacijo 
tovrstnega gradiva. 

- Gradivo smo članom prinašali tudi na dom. Storitev Knjiga na dom omogoča brezplačen obisk 
knjižničarja na domu tistih, ki sami v knjižnico več ne zmorejo, obisk in izposoja sta v porastu. 

- Za ljubljanske vrtce in nekatere domove za starejše občane smo redno pripravljali kolekcije knjig 
in jih tako oskrbovali s kvalitetno izbiro gradiva, v Domu starejših Bežigrad pa redno izposojamo 
dva elektronska bralnika, z naloženimi e-knjigami. 

- Naročanje in odpovedovanje serijskih publikacij smo opravljali glede na potrebe in želje bralcev ter 
glede na pokritost s posameznim naslovom znotraj mreže naših knjižnic. 

- Zaradi uvedb knjigomatov v prihodnjih letih gradivo opremljamo z RFID nalepkami, v letu 2018 
smo opremili celotno zbirko v Knjižnici Bežigrad. 

- Inventure gradiva smo opravili v knjižnicah: Črnuče, Dobrova, Ig in Polhov Gradec. 
 
Dejavnosti za odrasle 
V letu 2018 smo številne kulturne dogodke posvetili 100. obletnici smrti Ivana Cankarja in se pridružili 
ostalim kulturnim ustanovam po Sloveniji pri poudarjanju te pomembne obletnice.  
- Literarna srečanja s predstavitvami avtorjev in knjig. 
- Bralne skupine, za vse vrste bralcev, tudi v angleškem in nemškem jeziku.  
- Knjižne razstave nagrajenih del in avtorjev za slovenske literarne nagrade (Kresnik, Rožančeva 

nagrada, Dnevnikova fabula, Veronika, Desetnica idr.). 
- Redne knjižne razstave ob posebnih dnevih, obletnicah, temah in praznikih. 
- Seznami priporočene literature v tiskani in elektronski obliki. 
- Okrogle mize o literaturi ali strokovnih temah ter pogovorni večeri. 
- Strokovna in poljudna predavanja ter potopisna predavanja. 
- Slikarske, kiparske in fotografske razstave ter domoznanske razstave. 
- Tečaji za računalniško opismenjevanje za starejše. 
- Tečaji in delavnice tujih jezikov. 
- Fotografske in video delavnice. 
- Delavnice o uporabi družbenih omrežij. 
- Ustvarjalne delavnice ročnih spretnosti. 
- Mentorstvo na točkah vseživljenjskega učenja. 
- Udeležba in predstavitev Mestne knjižnice Ljubljana na: Festivalu Bobri, Kulturnem bazarju, 

Festivalu za tretje življenjsko obdobje, Areni mladih ter na Slovenskem knjižnem sejmu. 
- Dan MKL s praznovanjem 10. obletnice ustanovitve Mestne knjižnice Ljubljana ter zaključek 

projekta Mesto bere na Stritarjevi ulici. 
- Obeleženje posebnih dni, pomembnih za knjižnice: Dan splošnih knjižnic, Dan slovenskih splošnih 

knjižnic, Svetovni dan knjige, Mednarodni dan knjig za otroke, Kulturni dan, Ta veseli dan kulture, 
Svetovni dan poezije, Nacionalni mesec skupnega branja in obletnice ustvarjalcev. 

- Praznovali smo deset let od ustanovitve zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. 
 
Dejavnosti za otroke  
- Ure pravljic v slovenskem jeziku ter v tujih jezikih. 
- Redne knjižne razstave otroškega in mladinskega leposlovja in strokovnih knjig ob obletnicah, 

praznikih in posebnih dnevih. 
- Priprava seznamov priporočenega branja za otroke in starše. 
- Priporočanje kakovostne literature na podlagi Priporočilnega seznama za branje kakovostnih 

mladinskih knjig in izbranih zlatih hrušk. 
- Lutkovne in gledališke predstave. 
- Ustvarjalne in izobraževalne delavnice. 
- Izobraževalni tečaji: računalniški, šahovski, tuji jeziki, fotografski, glasbeni in video. 
- Vodeni obiski vrtčevskih otrok, osnovnošolcev in dijakov.  
- Literarnih sprehodi po Ljubljani. 
- Literarni kvizi in uganke za predšolske in osnovnošolske otroke. 
- E-uganke na podstrani za otroke na domači strani knjižnice. 
- Izvajanje bibliopedagoške dejavnosti s projektom Ciciuhec – beremo z malčki, v sodelovanju s 

starši in z VVZ v MOL in okoliških občinah.  
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- Izvajanje in promocija poletnega spodbujanja branja med otroki s projektom Poletavci – poletni 
bralci. 

- Promocija in ogled bibliobusa za skupine predšolskih in šolskih otrok. 
- Program v knjižnicah v času Festivala Bobri.  
 
Dejavnosti za mladostnike 
Iz smernic za delo z mladimi v MKL, ki smo jih pripravili leta 2016 na pobudo MOL, da zavodi v 
Ljubljani posebno pozornost posvetijo mladim, razvijamo vrsto dejavnosti in projektov. 
- Rastem s knjigo (projekt JAK).  
- Nacionalni poletni bralni projekt za spodbujanje branja NajPoletavci. 
- Oddaj na natečaj v MKL – natečaj kreativnega pisanja. 
- Izvedba in promocija nacionalnega MEGA kviza. 
- Spletni kviz Robinzonijada na domači strani knjižnice. 
- Promocija in ogled Trubarjeve hiše literature za osnovnošolce in dijake. 
 
 
V letu 2018 izpostavljamo: 
 
Knjižnica Bežigrad 
Redno delo z zbirkami 
- Spomladi smo gradivo v KB opremili z RFID nalepkami in RFID tehnologijo pričeli uporabljati pri 

izposoji. Pred tem smo pregledali in uredili gradivo v skladišču. 
- Odpisali smo 8.874 enot gradiva. 
- Pregledali smo zalogo serijskih publikacij in gradivo opremili za RFID izposojo. V KB smo poenotili 

postavitev in možnost izposoje.  
- Pregledana je bila celotna zbirka glasbenih CD plošč. Uredili smo komplete z inventarizacijo ali 

lepljenjem priloge na ovitek. 
- Prejeli smo 12.261 darovanih knjig od uporabnikov. Del smo umestili v zbirko, prodali v antikvarni 

prodaji ali podarili obiskovalcem v Mini bukvarnah. Knjige smo oddali tudi: Vrtcu Jelka, Knjižnici ob 
vodi, Labirintu – centru za pomoč zasvojencem Kranj, Strelskemu društvu Tabor, Društvu Vita, 
bralcem na prireditvah Popoldne s knjižnico in Vrnimo knjigo ljudem. Skupaj okoli 800 knjig. 

- Popravili smo 867 enot gradiva, v vezavo smo dali 269 knjig. 
- Za Dom starejših Bežigrad redno pripravljamo in izposojamo kolekcije knjig. 
- V antikvarni prodaji smo prodali okoli 3.500 knjig. 
- V Knjižnici Črnuče smo opravili inventuro knjižničnega gradiva. 
- Za naše posebne zbirke: Igroteko, Platoteko in zbirko Kristine Brenkove pripravljamo promocijske 

letake in priporočila ter jih promoviramo. 
- Izvedli smo beleženje čitalniške uporabe gradiva in uporabo čitalniških mest. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Pripravili smo 25 predavanj, ki jih je obiskalo 500 udeležencev: dvanajst potopisnih, štirinajst 

literarnih dogodkov, tri glasbene prireditve ter drugo. Vsebinsko smo sledili zastavljenim 
tematskim ciklom. Izpostavili bi: 
o Literarne dogodke smo povezali z letom kulturne dediščine, izpostavljamo predvečer 

kulturnega praznika, ko smo v goste povabili Evgena Bavčarja. 
o Cikel meteoroloških predavanj v sodelovanju s Slovenskim meteorološkim društvom. 
o Tradicionalne novoletne čajanke z delavnico izdelave voščilnic širimo tudi v krajevne knjižnice.  
o V sodelovanju s psihologinjo Tanjo Grunfeld pripravljamo mesečne literarne pogovore – 

Knjižna doživetja.  
o Pripovedovalska večera za otroke in za odrasle. 
o V Savskem pletemo in kvačkamo pripravljamo skupaj z Društvom invalidov LJ Bežigrad. 
o V okviru platoteke smo izvedli dvodnevni sejem gramofonskih plošč za 300 obiskovalcev. 
o Cankarjevo leto smo obeležili z gledališko predstavo in dvema razstavama. 

- Na področju izobraževanja izpostavljamo: 
o Cikel PoVEZana za starše z najmlajšimi otroki. 
o Jezikovne tečaje v sodelovanju s Središčem za samostojno učenje. 
o Delavnice Govorica telesa v sodelovanju z Borzo dela. 
o Cikel Matura'18 za maturante. 
o Sodelovanje s Slovenskim društvom za nevrolingvistično programiranje. 



42 

- Pripravili smo štiri promocijske dneve: Popoldan z Igroteko v Knjižnici dr. France Škerl, Popoldan 
s Knjižnico Savsko naselje, Popoldan s Knjižnico Glinškova ploščad in Popoldan s Knjižnico 
Črnuče. Sodelovali smo na dnevih četrtnih skupnosti in prireditvi Mladih zmajev. 

- V avli KB smo pripravili štiri razstave, na stopnišču šest ter na leposlovnem oddelku štiri. V vsaki 
krajevni knjižnici smo postavili pet razstav, poudarek je bil na domoznanskih vsebinah. Enajst 
razstav so pripravili zaposleni.  

- V Knjižnici Glinškova ploščad smo pripravili dve razstavi ilustratork: Bojana Dimitrovski in 
Marjanca Jemec Božič z otvoritvama, obogatenima z dejavnostmi za otroke.  

- Knjižnica Savsko naselje s ŠENTom sodeluje pri projektu Socialna aktivacija. Pripravili so 
program s predstavitvijo knjižnice in mreže MKL. 

- Platoteko predstavljamo v okviru dejavnosti RSK, izvedli smo dvodnevni bolšji sejem 
gramofonskih plošč s koncertom Etbina Stefančiča.  

- Na Glinškovi ploščadi smo poleti knjižnico razširili na vrt. 
- Ur pravljic so se udeleževale bodoče vzgojiteljice, ki se šolajo v IC Cene Štupar. Knjižnico smo 

predstavili študentom BINK ter udeležencem izobraževanj IC Cene Štupar. 
- Redne dejavnosti v knjižnicah pripravljata CVŽU in Borza dela. 
- Sodelovali smo na prireditvah ČS Posavje, ČS Bežigrad in Mladi zmaji. 
 
Dejavnosti za otroke 
- Pripravili smo dva literarna dogodka: povabili smo avtorja Janeza Simna Mlakarja, na drugem smo 

v sklopu Pripovedovalskega festivala pripovedovali in poslušali zgodbe. 
- Izobraževalne četrtke organiziramo v KB. Prvi četrtek v mesecu potekajo delavnice spoznavanja 

živali, drugi matematike, tretji Poskočne zgodbe, animacije in risanja stripov, in četrti delavnice 
improvizacijskega gledališča ter Lego delavnice. 

- V vseh knjižnicah enkrat tedensko potekajo ure pravljic. Pripravili smo 141 ur pravljic, ki jih je 
obiskalo 1.464 otrok. Ure pravljic smo popestrili z gledališkima predstavama Kekca v izvedbi 
zaposlenih in predstavo v znakovnem jeziku. V Savskem naselju smo na zadnjo uro pravljic 
povabili babico naše mlade članice. 

- Pripravili smo štiri večje razstave in več priložnostnih, s katerimi aktiviramo gradivo. Posebej 
izpostavljamo gradivo, opremljeno z nalepkami zlata hruška, Ciciuhec ter angleška bralna značka, 
velike tiskane črke. 

- V okviru Rastem s knjigo nas je obiskalo 29 skupin sedmih razredov (566 učencev). 
- V Knjižnici dr. Franceta Škerla smo izvedli mesečne izobraževalne delavnice Pridi se igrat! in 

delavnice Izdelaj svojo igračo, za promocijo Igroteke. 
- V Knjižici Savsko naselje smo izvedli niz petih ustvarjalnih delavnic. 
- Vsako leto pripravimo priporočilne sezname bralne značke za predšolske otroke in osnovnošolce.  
- Pripravljamo Miškovo literarno uganko za osnovnošolce. 
- V okviru projekta Ciciuhec nas je obiskalo ali smo mi obiskali, 75 skupin otrok bežigrajskih vrtcev 

(1.094 otrok). Pripravili smo nekaj zaključnih prireditev in gostili njihove razstave. 
- Gostili smo lutkovno predstavo v znakovnem jeziku, ki je nastala v produkciji kulturne sekcije 

Društva gluhih in naglušnih Ljubljana.  
- Pripravili in večkrat izvedli smo predstavo Kekec hišnega gledališča Beži, s katero smo gostovali 

po več knjižnicah in v domu upokojencev. 
- Knjižnico Glinškova ploščad in Knjižnico dr. France Škerl v dopoldanskem času obiskuje veliko 

skupin vrtcev, ki uporabljajo tudi pravljično sobo. 
- V Knjižnici Savsko naselje smo ob razstavi Čebelica vabili k branju knjig in ustvarjanju na temo. 

Bralci so imeli v knjižnici ves čas na voljo material za ustvarjanje. Zbirki in ustvarjanju smo 
namenili tudi dve uri pravljic. Izdelke smo razstavili ob Popoldnevu s knjižnico in nagradili 
sodelujoče otroke. Ob razstavi knjige Bojane Dimitrevski smo pred tem na urah pravljic spoznavali 
Indijo in pravljice ter ustvarjali. Na otovoritvi smo razstavili dela otrok in jih nagradili.  
 

Dejavnosti za mladostnike 
- V okviru projekta Rastem s knjigo SŠ nas je obiskalo 41 skupin (1.022 dijakov), tudi dijaki Zavoda 

za gluhe in naglušne. Igroteko so si ogledali vsi dijaki drugega letnika smeri vzgojitelj predšolskih 
otrok Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana (štirje razredi, 87 dijakov). V okviru obveznih 
izbirnih vsebin pri urah pravljic sodeluje dijakinja Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.  

- Za mladostnike smo pripravili 88 paketov počitniškega branja Maček v žaklju. 
- Mladini smo namenili gledališko predstavo Tatjane Rupnik Hladnik s Kamišibaj gledališčem in 

gledališko skupino Pionirskega doma. 
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Knjižnica Jožeta Mazovca 
Redno delo z zbirkami 
- Samostojno smo popravili 1.428 poškodovanih enot gradiva, v vezavo smo dali 100 knjig. 
- Strokovno periodiko v drugem nadstropju KJM smo postavili v nove regale in pridobili prostor za 

udoben bralni kotiček. 
- V Knjižnici Fužine smo s SPOK postavili premično zbirko avdio gradiva na temo angleške 

popularne glasbe. 
- S knjižnimi darovi smo dopolnjevali zbirke, vanje smo vključili 400 enot iz darov. Za skupne 

projekte in druge priložnosti smo prispevali 230 podarjenih knjig, del smo usmerili v antikvarno 
prodajo. Ostale knjižne darove smo ponudili obiskovalcem. 

- Z novimi nalepkami smo preopremili še preostalo gradivo v Knjižnici Jarše.  
- Posebej smo v KJM z razstavo promovirali notno gradivo. Za Knjižnico Zalog smo naslove 

notnega gradiva izbrali in kupili v sodelovanju z glasbeno šolo, ki ima prostore zraven knjižnice. 
- V KJM smo izločili in odpisali 12.128 enot gradiva. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- S projektom Iz roda v rod smo s starejšimi, ki imajo praktična in rokodelska znanja, tovrstno 

kulturno dediščino posredovali obiskovalcem medgeneracijskih delavnic. Pripravili smo pet 
ustvarjalnih delavnic, dve strokovni predavanji, eno filmsko projekcijo in osem razstav. 

- Cankarjevo leto smo obeležili s petimi dogodki in druženjem na literarnem večeru ob skodelici 
kave v Knjižnici Fužine. 

- S srečanji sta nadaljevali bralni skupini Pogovor ob knjigi v Knjižnici Zalog ter Bralne vezi v 
Knjižnici Jožeta Mazovca. 

- Druženje in izobraževanje odraslih ob šahu je dvakrat mesečno potekalo v KJM. 
- Izvajali smo mesečna bibliopedagoška srečanja z varovanci s posebnimi potrebami iz Centra za 

usposabljanje J. Levca v Jaršah, s projektom Življenje je zgodba, tokrat na temo ljudskih zgodb z 
vsega sveta. 

- Srečanja Pogovori v nemškem jeziku v Knjižnici Polje imajo stalen krog udeležencev, v letu 2018 
smo zaradi interesa povečali število srečanj na dvakrat mesečno. 

- V Info točki Borze dela v Knjižnici Fužine je sodelavka nadaljevala z delavnicami na temo iskanja 
zaposlitve ter izvajala individualno karierno svetovanje. 

- Dežurali smo v Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja, ki nudi pomoč uporabnikom z 
informacijami preko spleta. 

- Sodelavec iz Knjižnice Polje je sodeloval v okviru CVŽU pri izvedbi šestih izobraževalnih delavnic 
3D-tiskanja, od tega so bile tri namenjene zaposlenim v MKL. 

 
Dejavnosti za otroke 
- KJM izstopa po obisku prireditev, posebej po obisku skupin iz vrtcev v knjižnici, največ v Zalogu in 

Polju, še posebej decembra 2018, ko je Knjižnico Polje obiskalo kar 24 skupin. 
- Ure pravljic v nemščini so potekale v Knjižnici Polje, v angleščini pa v KJM, Jaršah ter Zadvoru. 
- V Labirintu umetnosti na Fužinah smo poleti izvajali ure pravljic na prostem.  
- Skupine otrok iz vrtcev in šol so v naših knjižnicah predstavile svoje likovne izdelke, teh je bilo 

največ v Knjižnici Polje. 
- Pripravili smo knjižne uganke, poudarek je bil na kulturni dediščini in Cankarjevem letu. 
- Iz pravljice v zeleno mesto ter Ustvarjalnice so bile delavnice, ki smo jih z Galerijo C.C.U pripravili 

za spodbujanje ekološke zavesti in recikliranja materialov. 
 
Dejavnosti za mladostnike 
- V zelo uspešno in obiskano prireditev za mladostnike smo razvili Sobo pobega, ki jo pripravlja 

sodelavka. V letu 2018 je bila izvedena večkrat z različnimi tematikami: počitniška soba, 
pesnikova soba, soba na temo mladinskih knjig, soba izginulega pisatelja. Soba pobega je bila 
izvedena še za otroke med počitnicami, ob Dnevu MKL in ob Festivalu Bobri na izbrano temo. 

- Izpeljali smo projekt Svet mladih, kjer mladi v naših prostorih predstavljajo svoje izdelke. 
- V KJM so mladim namenjene šahovske delavnice pod vodstvom šahovskega mojstra.  
- V Knjižnici Polje in bližnji OŠ je sodelavec vodil izobraževalne delavnice 3D-tiskanja.  
- V Knjižnici Fužine je potekala učna pomoč za osnovnošolce ob sodelovanju prostovoljcev iz 

projekta Skala iz Zavoda Janeza Smrekarja. 
 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
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Prireditve smo združili v cikle z namenom zmanjšanja števila dogodkov ter izboljšanja kakovosti in 
ponudbe za obiskovalce. 
 
Redno delo z zbirkami 
- Pridobili smo dodatno leposlovje v nemškem jeziku ter gradivo opremili z oznakami Goethe 

Instituta, omogočili prost dostop do e-vira: OnLeihe in uredili Goethe kotiček v pritličju KOŽ. 
- Zunanjemu izvajalcu smo predali 341 enot gradiva, prav toliko smo ga popravili sami. 
- Ob različnih priložnostih in akcijah smo skupno podarili 9.893 enot gradiva. 
- Podarjeno gradivo smo umestili v zbirko, antikvarno prodajo ali podarili. Iz darov smo pridobili 

11.359 enot gradiva, v antikvarni prodaji smo jih prodali okoli 5.000. 
- Pripravljali smo tematske razstave strokovnega gradiva v Zdravstvenem kotičku. 
- Uvedli smo nove UDK skupine: joga, poljudna psihologija, trgovina in marketing, oblike vzgoje, 

nevrologija/psihiatrija. 
- Opremili smo hrbtišča neknjižnega gradiva z abecednim redom in žanrsko oznako ter barvno 

oznako letnice izdaje. 
- Na otroškem oddelku smo gradivo za starejšo mladino, oznaka SM, prestavili na konec vsake 

postavitvene skupine in ga tako združili. Pridobili smo zbirko gradiva za otroke v portugalščini. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Pripravili smo 118 literarnih dogodkov, 111 strokovnih in poljudnih predavanj, deset potopisnih 

predavanj, dvanajst glasbenih prireditev, pet filmskih projekcij, dve gledališki predstavi, trinajst 
razstav in devetnajst drugih dogodkov.  

- Januarja smo obeležili 140. obletnico rojstva Otona Župančiča in pripravili pogovorni večer z 
vnukinjo pesnika, dr. Alenko Župančič, organizirali strokovno vodenje po Župančičevi zbirki s 
kustosinjo Mestnega muzeja Ljubljana, Dragico Trobec, ter izvedli Župančičev kalejdoskop s 
pripovedovalsko skupino Vodnikovih 9. 

- Pričeli smo z novimi cikli predavanj: Prva svetovna vojna (Igor Grdina), Kriza svobode (Borut 
Ošlaj) in pogovornimi večeri Srečanja s Ksenijo Horvat. Posebej obiskan je bil večer Srečanj z 
igralko Mileno Zupančič ter pisateljem Brankom Šömnom. 

- Nadaljevali smo s cikli Nova Frekvenca in gostili tri vrhunske glasbenike: Marka Črnčeca, Petra 
Ugrina in Lovra Ravbarja.  

- Izvedli smo cikel filozofskih pogovorov s Tatjano Rozman, z društvom Up smo organizirali cikel 
predavanj o zasvojenosti. Nadaljevali smo s predavanji o jogi v vsakdanjem življenju s 
predavateljico Vojko Bole Hribovšek.  

- Izvedli in zaključili smo večletne cikle predavanj o ruski literaturi in kulturi (Miha Javornik), o velikih 
glasbenih ustvarjalcih (Mitja Reichenberg), o čustvih in medsebojnih odnosih (Leo Ivandič) in 
pogovorne večere z Jubilanti (voditeljica Ignacija J. Fridl). 

- Leto Ivana Cankarja smo obeležili s številnimi dogodki: impro predstava Cankarjevih črtic, filmska 
projekcija Na klancu, fotografska razstava Bince Lomovšek Velikan s Klanca, predavanja, 
pogovorni večeri ter predstavitve knjig: Marcel Štefančič, Ivan Cankar, esej o največjem. 

- Pri predstavitvah novih knjig izpostavljamo Kratkoslovnico in Slovnico na kvadrat Kozme Ahačiča, 
Neverend Aleša Štegra ter literarni večer s Prešernovim nagrajencem, pesnikom Borisom A. 
Novakom.  

- Vzpostavili smo Demenci prijazno točko, pripravili seznam priporočenega gradiva, razstavo, 
usposobili zaposlene za ravnanje z dementnimi osebami za posredovanje ustreznih informacij. 

- V okviru redne dejavnosti Zdravstvenega kotička smo izvajali mesečno merjenje krvnega tlaka in 
sladkorja s pomočjo študentov Medicinske fakultete. 

- V Knjižnici Poljane so bile postavljene tri razstave: likovna Moje poti (avtorica N. Tozon), Azija v 
očeh popotnikov ob projektu Mesto Bere in razstava Kresnikovih nominirancev iz preteklih let. 

- V Knjižnici Nove Poljane izpostavljamo lastno razstavo miniaturnih igrač in razstavo članice 
knjižnice, akademske slikarke Anje Šmajdek: Gobe trosi ne - podobe. 

 
Dejavnosti za otroke 
- Redne ure pravljic so izvajali zaposleni v KOŽ in Pionirski. 
- Izvedli smo tečaj šaha za začetnike z desetimi srečanji. 
- Pravljično gibalnico za otroke in starše, joga po motivih iz prebranih zgodb, smo izvajali mesečno. 
- Enkrat mesečno smo z zunanjo izvajalko izvajali animacije iz Lego sestavljenih zgodb. 
- Z Zvezo društev slepih in slabovidnih smo sodelovali pri projektu Začuti Ljubljano in izvedli 

delavnico ter predstavitev knjižnice. 
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- Organizirali smo otroško predstavo Mehurčki ob 140-letnici rojstva Otona Župančiča v izvedbi 
Gledališča Bičikleta. 

 
 
Dejavnosti za mladostnike 
- Izvajali smo projekta Rastem s knjigo, obiskalo nas je preko 1.700 ljubljanskih srednješolcev. 
- Pripravili smo gradivo in priporočilne sezname z oznako Najst za akcijo Maček v žaklju. 
- Projekt Tehnoteka: delavnica Vesele elektronike ter delavnice 3D-tiskanja v izvedbi CVŽU MKL. 
- Izvajamo projekt Instrumentarij za mladostnike in mlade glasbene ustvarjalce. 

 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Redno delo z zbirkami 
- Sredi marca smo pripravili prodajo knjig v tujih jezikih. Akcija je naletela na izjemen odziv. 

Uspešna je bila tudi antikvarna prodaja v Knjižnici Ig. 
- V sodelovanju z Občino Velike Lašče smo pred knjižnico v Velikih Laščah postavili menjalnico 

knjig, t. i. Bralnico pod lipo. Za gradivo v knjigobežnici skrbi Knjižnica F. Levstika, ki vodi 
statistične podatke o kroženju zbirke. 

- Najodmevnejša akcija za aktiviranje starejšega gradiva je Maček v žaklju. V letu 2018 smo 
izposodili 3.514 paketov knjig oziroma 14.127 knjig ter 440 paketov DVD-jev. Novost je bila nova 
skupina mladi odrasli. 

 
Dejavnosti za odrasle 

Pripravili smo nekaj prireditev z obsežnejšim programom, ki smo ga uresničili v sodelovanju z 
zunanjimi izvajalci in partnerji:  
o Noč knjige je bila že tretje leto zapored na pločniku pred knjižnico. Programu za otroke je 

sledilo strokovno predavanje Tadeja Brateta in zaključek Oddaj na natečaj v MKL s podelitvijo 
nagrad. Prvič smo pripravili razstavo na prostem. Povezovalna tema dogodkov je bila tramvaj 
v Ljubljani ob obletnici njegove ukinitve.  

o V Tednu italijanske kulture smo gostili: koncert baročne glasbe v izvedbi skupine Nova Schola 
Labacensis, fotografsko razstavo italijanskih pisateljev in strokovno predavanje dr. Irene 
Prosenc o italijanskem literatu Primu Leviju. 

o V Cankarjevem letu smo gostili: fotografsko razstavo Velikan s Klanca in stripovsko Podobe 
življenja, avtorjev Zorana Smiljanića in Blaža Vurnika. Predstavili smo pisatelja Carlosa 
Pascuala, ki ustvarja v Sloveniji, pri bralni skupini Knjiga spregovori smo brali Podobe iz sanj. 

- Organizirali smo literarne dogodke: 
o Srečanja bralnih skupin: Bralne čajanke pod vodstvom Sonje Pirman v Knjižnici Škofljica in 

Knjižnici Grba ter Knjiga spregovori z Iztokom Osojnikom v KPV. Vodili smo bralne skupine: v 
Domu starejših Horjul, v Centru starejših N. Gorice in Domu starejših Škofljica. 

o Ob svetovnem dnevu poezije smo gostili ustvarjalko Heleno Košir in združili poezijo in glasbo. 
o Literarno sta bila obarvana Stritarjev in Levstikov večer v sodelovanju z Občino Velike Lašče v 

Knjižnici Frana Levstika. Na Stritarjevem večeru je bila gostja Agata Tomažič, na Levstikovem 
večeru je predaval Janko Kos. 

o Predstavljali smo knjižne novosti in njihove avtorje. Zanimiva je bila premierna predstavitev 
romana Slepe miši, pisatelja Dušana Merca. 

- Zvrstila so se številna strokovna predavanja: 
o V KPV smo izvedli štiri cikle: Pravna pomoč za starejše, cikel Paradontalno zdravje, 

predavanja o vzgoji psov in pogovorne večere Nezapisano.  
o Zaradi kakovosti ali velikega odziva izpostavljamo: dve predavanji Ksenije Lapornik v Knjižnici 

Škofljica: Postavljanje mej (reči ne) brez občutka krivde in Moja energija, moj največji kapital, 
ter predavanji Rajke Bračun Sove v Knjižnici Dobrova z naslovom Dobrovska cerkev v času 
baroka in Kazen v vzgoji Marka Juhanta v Knjižnici Brezovica. 

- Zelo dobro sprejete so bile ustvarjalne delavnice za odrasle, kot oblika medgeneracijskega 
sodelovanja in druženja. Potekale so v Knjižnici Grba, Knjižnici Brezovica, Knjižnici Podpeč in 
Knjižnici Ig. 

- Med potopisnimi predavanji izpostavljamo predavanja Andreje Avberšek, Darje Taise Cerkvenik o 
Aziji, Katarine in Roka Hočevarja, Valentine Pavlič in predavanja Jake Gabrovška. 

- V KPV smo izvedli več fotografskih, slikarskih, kiparskih in izobraževalnih razstav. V krajevnih 
knjižnicah so se v sodelovanju z likovnimi društvi vrstile razstave lokalnih ustvarjalcev. 
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- V Knjižnici Ig smo v sodelovanju z Društvom Fran Govekar Ig organizirali Govekarjeve večere, z 
odprtjem slikarske ali fotografske razstave, ter srečanja z literarnimi ustvarjalci. S tem se krepi 
medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje z lokalno skupnostjo. 

- V Knjižnici Škofljica smo ob dnevih knjige gostili igro Baronica, Valvasor in Lisičje Marije Kenik 
Gregorič, v stik z ljudskimi koreninami pa smo stopili z Glasbeno šolo Orfej.  

- Med bolj zanimivimi prireditvami v KPV je bila predstavitev nagrajenega dokumentarnega filma o 
enem največjih srbskih slikarjev Savu Šumanoviću, ki je nastal na podlagi zapisov Slovenke 
Marije Demšar. Predvajanje filma smo izvedli na pobudo hčera gospe Demšar in ZRC SAZU-ja. 

Dejavnosti za otroke 
- V vseh knjižnicah so potekale ure pravljic, v KPV tudi ura pravljic za otroke od 2. let starosti dalje, 

po njej je sledilo igranje z igračami iz naše zbirke.  
- Na Noč knjige smo povabili okoliške vrtce, da so narisali risbe na temo Če bi tramvaj vozil danes, 

s katerimi smo okrasili prizorišče pred knjižnico.  
- V projektu Dajmo jim vetra smo izpostavili Kekca, ki ga je Josip Vandot zapisal pred 100 leti. 

Naslov delavnic je bil Kekec gre na morje.  
- Začeli smo z Lego delavnicami pripovedovanja zgodb, ki so bile dobro sprejete. 
- V KPV in Knjižnici Ig smo pričeli z bralnimi uricami Beremo s tačkami v sodelovanju z društvom 

Tačke pomagačke. Dejavnost je dobro sprejeta, termini so zapolnjeni do konca šolskega leta. 
- Pripravljali smo pakete Maček v žaklju za otroke in jim izposodili 1.943 paketov. 
- Knjigolov je dejavnost, kjer otroci na igriv način spoznavajo postavitev gradiva v knjižnici. 

Dejavnost je potekala v Knjižnici Prežihov Voranc, Knjižnici Rudnik in Knjižnici Brezovica.  
- V okviru projekta Multi-kul-praktik smo organizirali dvodnevni program o francoski kulturi in družbi. 

Otroci so prisluhnili pravljici, se učili francoske pesmi, organizirali smo delavnico izdelave parfuma, 
gledališko predstavo v francoskem jeziku s slovenskimi podnapisi ter družinski dan z igranjem in 
spoznavanjem Francije. 

- V Knjižnici Škofljica so se izvajale ure pravljične joge.  
- Pravljično-ustvarjalne delavnice v angleškem jeziku Dream in English so potekale v različnih 

krajevnih knjižnicah enkrat mesečno. 
- Organizirali smo gledališke in lutkovne predstave kot zaključek projekta Ciciuhec. Predstave so 

izvedli otroci lokalnih gledaliških društev, profesionalna gledališča, nekaj pa sodelavke iz KPV. 
 
Dejavnosti za mladostnike 
- V Knjižnici Prežihov Voranc smo organizirali najstniške delavnice s Šola Lila. Srečanja so potekala 

enkrat mesečno, teme so bile: odnosi, hobiji, zdrav način življenja. 
- Za Robinzonijado smo pripravili devet kvizov, v KPV smo izvedli zaključno prireditev. Sodelovalo 

je 56 reševalcev, ki so poslali 324 rešitev kvizov. Leto prej 42 reševalcev, rešenih kvizov 420. 
- Obiskalo nas je 999 osnovnošolcev ter 794 srednješolcev v okviru projekta Rastem s knjigo. 
 
Knjižnica Šiška 
Redno delo z zbirkami 
- Odpisali smo 5.719 knjig, sami smo popravili 1.969 poškodovanih knjig, zunanjemu izvajalcu smo 

predali 109 poškodovanih enot knjižnega gradiva. 
- Uporabniki so nam podarili 459 enot knjižnega gradiva. Darovalcev je bilo 25.  
- Različnim društvom in organizacijam smo posredovali 724 enot gradiva, uspešno smo izvajali 

antikvarno prodajo. 
- Maček v žaklju: pripravili in izposodili smo 1.461 paketov za otroke, mlade in odrasle. 
- V Knjižnici Šentvid smo se ukvarjali s korekturami programa za RFID izposojo gradiva in poročali 

o pomanjkljivostih za izboljšavo programa za knjigomat.  
 
Dejavnosti za odrasle  
Prireditve: 
- Ob kulturnem prazniku 8. 2. smo v Knjižnici Šiška pripravili projekcijo filma Valovi Andreja 

Zdraviča in pogovor z avtorjem, vizualnim umetnikom in Prešernovim nagrajencem. Sodelavka je 
predstavila Prešernovo življenje in delo v literarni prireditvi Sprehod skozi Prešernov čas. 

- Ob 10-letnici preselitve Knjižnice Šiška v nove prostore in 10-letnici MKL smo pripravili razstavo 
140 let od ustanovitve Narodne čitalnice v Spodnji Šiški in z arhivskimi fotografijami in 
fotografijami dokumentov predstavil vse obletnice. 

- V Cankarjem letu smo v Knjižnici Šentvid pripravili literarni večer Ivan Cankar kot pesnik z 
recitacijo njegove poezije. V Knjižnici Šiška smo imeli ob obletnici smrti proslavo Cankar na 
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obisku, sodelovali so učenci OŠ Valentin Vodnik. Organizirali smo razstavo ilustratorja Damjana 
Stepančiča Mi vsi smo hlapec Jernej.  

- Od osemnajst literarnih prireditev izpostavljamo predstavitev knjige pisatelja Andreja Blatnika 
Ugrizi in premierno predstavitev romana Bibavica pisateljice Mirane Likar. 

- Na trinajstih razstavah smo skušali zajeti čim širši spekter likovnih, fotografskih in oblikovalskih 
razstav ter razstavljati tako profesionalne kot amaterske ustvarjalce. Pripravili smo tudi nekaj 
izobraževalnih in domoznanskih razstav.  

- Zanimiva in odmevna je bila razstava Ivana Erbežnika, slikarja iz prve polovice 20. stol, prvega 
ilustratorja Kekca. Otvoritveni večer je predstavil knjižice angleškega prevoda Kekčeve zgodbe o 
Kekcu in Pehti, ki jo krasijo Erbežnikove ilustracije. 

- V sodelovanju z Društvom krajinskih arhitektov smo postavili razstavo natečajev tega društva. 
Otvoritveni večer je predstavljal pogovor z dosedanjimi predsedniki društva.  

- V sodelovanju z Združenjem proti spolnemu zlorabljanju smo postavili razstavo Nekaterih stvari ni 
mogoče nikdar več zbrisati!, katere namen je bil ozaveščanje javnosti. 

- Poseben projekt je predstavljala slikarska razstava Pasijon slikarja Jošta Snoja, s slikami, ki so jih 
navdahnile pesmi njegovega očeta Jožeta Snoja. Otvoritveni večer je izzvenel kot literarni večer 
in dialog dveh ustvarjalcev – očeta in sina.  

- Organizirali smo 34 predavanj, izpostavljamo tri: Shakespearsko avtorsko vprašanje Tomaža 
Kovačiča, predavanje Matica Kocijančiča Politična in družbena škandaloznost Cankarjevih 
Hlapcev, predavanje M. Lipovška Podaljševanje življenja z znanostjo in tehnologijo pa je 
predstavilo najnovejše trende na tem področju. 

- V sodelovanju z Novo Akropolo smo organizirali dve predavanji: Stjepan Palajsa je predstavil 
Rimsko nekropolo v Šempetru, Klavdija Blažun pa je obravnavala simbolno sporočilo fresk 
pompejske Vile misterijev v predavanju Uganka pokopanih pompejskih fresk.  

- Mag. Marko Ogris je nadaljeval cikel predavanj Srečanja ob humanistiki. 
- Med petimi potopisnimi predavanji izpostavimo Janeza Mihovca in Blaža Gvajca ter Nino Cenkar. 
- Z Medgeneracijskim društvom Tromostovje smo nadaljevali srečanja Skupine starih ljudi za 

samopomoč, ki se je sestajala enkrat tedensko. 
- V Knjižnici Gameljne smo organizirali sedem potopisnih predavanj. Izpostavljamo potopis Sare 

Jakopič S kombijem po zahodni Afriki. 
- V Knjižnici Vodice smo razširili program z literarnimi dogodki, razstavami in strokovnimi 

predavanji: s predstavitvijo knjige Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače, domoznansko razstavo Dr. 
Valentin Zarnik: Oče slovenskih taborov, petimi strokovnimi predavanji na temo kulturne 
dediščine in 100-letnice konca 1. svetovne vojne ter petimi potopisi. 

- Pripravili smo predavanje Dušice Kunaver Slovenska ljudska dediščina v pripovedi in pesmi v 
okviru projekta Evropsko leto kulturne dediščine ter v okviru Svetovnega dneva knjige.  

- Ob Festivalu za tretje življenjsko obdobje smo v Knjižnici Šentvid pripravili strokovno predavanje 
Violete Irgl Ker hočem (za)dihati, specialistke zakonske in družinske terapije, in Jane Debeljak, 
voditeljice televizijskih oddaj o zdravju.  

- Z Društvom Blaž Potočnikova čitalnica smo v Knjižnici Šentvid priredili Večer poezije, v katerem 
se nam je predstavila legendarna Elda Viler s svojo pesniško zbirko Takšna kot sem.  

- Izjemno in dobro pripravljeno je bilo strokovno predavanje s kulinarično delavnico Decembrski 
praznični običaji in jedi na Japonskem s kulinarično delavnico priprave sušija.  

Izobraževanja: 
- Izvedli smo dva nadaljevalna tečaja španščine, ki ju je vodila Teresa Kores, in nadaljevalni tečaj 

kitajščine, ki ga je vodila Sara Jakopič. 
- Izvedli smo enajst izobraževalnih delavnic v Knjižnici Šiška, zanimiva in dobro pripravljena je bila 

delavnica Komunikacija z barvami, črtami in oblikami Anastazije Babič, in tri izobraževalne 
delavnice v okviru Eko tedna v Knjižnici Šentvid. 

 
Dejavnosti za otroke 
Vsebinsko smo poudarek pri programu za otroke in mlade namenili letu Evropske kulturne dediščine in 
100-letnici Cankarjeve smrti. Večino dejavnosti smo izvedli zaposleni. 
- Lutkovne igrice za otroke od drugega leta dalje in njihove starše, izvaja jih Waldorfski vrtec 

Mavrica. 
- Vzgojnice so namenjene otrokom od tretjega do šestega leta in njihovim staršem, ki spoznavajo, 

kaj so pravila, dolžnosti in navade. Letošnje teme: galerija, Gregorijevo, kdo nosi očala, čokolada.  
- Ure pravljic zaradi velikega števila obiskovalcev izvajamo dvakrat tedensko, imeli smo 953 

obiskovalcev. 
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- Beremo s Tačkami: v sodelovanju z Društvom Tačke pomagačke knjižnico obiščejo psi, izšolani 
za terapevtski program R.E.A.D. Zanimanje je veliko, izvedli smo štirinajst delavnic. 

- Kot dopolnilo ponudbi Kinološkega kotička v Knjižnici Šiška že vrsto let izvajamo Kinološke urice. 
Otroci se seznanijo s kinologijo in kinološko kulturo. Knjižničarka-kinologinja, ki vodi delavnico, 
odgovarja na vprašanja in delavnico zaokroži s pravljico o kužku. 

- Organizirali smo predstavitev otroške slikanice Šapa se predstavi z avtorico Mojco Trampuš in 
terapevtsko psičko Šapa. Obe obiskujeta našo knjižnico v okviru dejavnosti Beremo s tačkami.  

- Kitajščina za otroke se navezuje na našo zbirko knjižničnega gradiva Okno Kitajske. Na 
delavnicah se otroci srečajo s pismenkami in fonetiko kitajskega jezika. Naučijo se nekaj besed, 
spoznavajo običaje ter življenje na Kitajskem. Delavnico vodi sodelavka, diplomirana sinologinja.  

- Med jesenskimi počitnicami smo gostili Društvo GUMB, z delavnicami: Plavajoče ladje, Vetrnice, 
Senčne lutke. Obiskalo jih je 67 otrok. 

- Pred slovenskim kulturnim praznikom smo za dve skupini OŠ izvedli literarna dogodka o Francetu 
Prešernu. 

- V predbožičnem času smo povabili Gledališče Smejček s predstavo Ovčka, ki je prišla na 
večerjo.  

- V okviru Festivala Bobri smo imeli dve uri pravljic na temo poezije: Bober posluša in spoznava 
poezijo in obenem tudi pripravili Bobrovo menjalnico knjig. 

- Na slovenski kulturni praznik, 8. 2., smo začeli s kvizom Robinzonijada v informacijski družbi, 
nadaljevali z uro pravljic Založbe Zala, izvedli ustvarjalno delavnico na temo Ivana Cankarja in 
spoznavali nove in stare otroške igre. Na ta dan so bile vse prireditve odlično sprejete in 
obiskane. Na uro pravljic je prišlo 50 obiskovalcev. 

- Med zimskimi počitnicami smo organizirali dve delavnici v dopoldanskem času: Vzgojnice in 
Kitajske pismenke iz papirja. 

- V Knjižnici Šiška nas je zaradi projekta Ciciuhec in Rastem s knjigo obiskalo 1.179 otrok. 
- Gostili smo umetniški krožek OŠ Valentina Vodnika in jim pripravili umetniške vsebine.  
- V naših prostorih smo gostili izvajalce Zagovorništva za otroke, ki so pod okriljem Varuha 

človekovih pravic izvajali srečanja s svojimi varovanci. 
 

Dejavnosti za mladostnike 
- Na Rock'n'roll delavnicah mladi spoznavajo glasbo, kdaj je nastala, kakšne so značilnosti, sledi 

praktični del: osnove igranja rock'n'rolla na kitari in v bendu. Udeleženci delavnice prinesejo svoje 
inštrumente, s katerimi pod vodstvom strokovnjaka ustvarjajo rock'n'roll glasbo.  

- Izvedli smo 26 vodenih obiskov srednješolcev v okviru projekta Rastem s knjigo. 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
Redno delo z zbirkami 
Katalogizacija in pridobivanje gradiva: 
- Kreirali smo 1.914 novih zapisov za različne vrste gradiva (v načrtu 2.000). Vzrok za nižjo 

realizacijo je v nepredvidenem zmanjšanju števila katalogizatorjev (odhod sodelavke) in 
nepredvidenem povečanem obsegu dela sodelavcev (menjava večjega števila postavitvenih 
nalepk serijskih publikacij zaradi prehoda na C3 izposojo).  

- Kreirali smo 186 novih zapisov v normativni bazi CONOR (v načrtu 100). 
- Pridobili smo 172 enot knjižnega domoznanskega gradiva preko neformalne nabave (v načrtu 

100). 
Urejanje fonda: 
- V obstoječi knjižnični zbirki smo dopolnili ali kreirali nove zapise za 1.261 enot domoznanskega 

gradiva (kreiranje novega zapisa oz. vnos ustrezne oznake v zapis obstoječega gradiva na 
podlagi domoznanske vsebine; v načrtu 1.100). 

- Spremenili smo dostopnost 76 enotam gradiva (na dom/v čitalnico; v načrtu 100).  
- Zvezali smo 154 enot letnikov serijskih publikacij (v načrtu 140). 
- Opravili smo osnovno restavriranje 72 enot poškodovanega gradiva (v načrtu 50). 
- Opremili smo 2.994 enot gradiva iz tekoče nabave s postavitvenimi nalepkami in zamenjali stare 

nalepke pri 1.450 enotah gradiva. 
- V kletnem skladišču smo pričeli z odstranjevanjem plesni, razširjene na večji del knjižničnega 

gradiva. Čiščenje izvajajo posamezniki, ki so v MKL napoteni iz naslova izvrševanja dela v 
splošno korist.  

Posebne zbirke: 
- Repozitorijska zbirka: Pregledali smo 6.072 enot manj izposojanega gradiva, v repozitorij smo 

uvrstili 562 enot (v načrtu 350). Iz repozitorijske zbirke smo izposodili 106 enot. 
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- Miniaturke in ekslibrisi: zbirko miniaturk smo delno uredili po državah izvora; v program Galis smo 
vnesli 300 enot ekslibrisov (v načrtu 300) in jih objavili na spletni strani Museums.si. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- Ob partnerskem sodelovanju z mednarodnim klubom slovanskih rojakov, društvom RUSLO, smo 

izvedli deveti Cikel ruskega filma. Predvajali smo štiri ruske filme s slovenskimi podnapisi in 
začetnim uvodom v izvedbi člana društva. K sodelovanju smo šestič zapored pritegnili slovenske 
splošne knjižnice, z nami je sodelovalo dvanajst knjižnic: iz Maribora, Ljutomera, Kopra, Cerknice, 
Medvod, Gornje Radgone, Idrije, Izole, Raven na Koroškem, Šentjurja, Velenja in Celja (2017: 
enajst). 

- Sedmo leto zapored smo pripravili cikel domoznanskih večerov, kjer s pomočjo starejših filmskih 
zapisov, predavateljev in priložnostnih tematskih razstav iz bogatega gradiva knjižnice odkrivamo 
poglede na Ljubljano, njeno zgodovino in nekdanji utrip. V letu 2018 smo obravnavali različne 
vidike ljubljanskega družabnega življenja. Spoznali smo osnovne poteze predvojnih oblik druženja, 
ljubljansko promenado, nekdaj priljubljeno glasbo in ples ter ljubljanske gostilne, gostilničarje, 
pravila obnašanja in vlogo žensk v tem okviru. 

- V sklopu cikla razstav Ljubljana med nostalgijo in sanjami smo organizirali tri domoznanske 
razstave: s priznanim fotografom Primožem Hiengom smo pripravili fotografsko in knjižno razstavo 
na pustno tematiko z naslovom Ta norčavi pustni čas in spremno predavanje o slovenskih pustnih 
šegah in navadah. S strokovnjakom za dendrologijo iz Arboretuma Volčji Potok Matjažem 
Mastnakom smo pripravili fotografsko in knjižno razstavo o Souvanih in njihovem parku v Volčjem 
Potoku in spremno predavanje o tej znameniti ljubljanski družini. V sodelovanju s knjižnico Vodice 
smo pripravili večjo domoznansko razstavo o ljubljanskem rodoljubu in pravniku Valentinu Zarniku 
(1837–1888). Prikazana je bila v Vodicah, Slovanski knjižnici in v Knjižnici Otona Župančiča. 

- Na podlagi gradiva iz naše bogate zbirke smo pripravili manjše razstave o Konstantinu Wurzbachu 
(1818–1893), Luizi Pesjak (1828–1898), Janezu Ludviku Schönlebnu ob 400-letnici rojstva in 
Ivanu Cankarju ob 100-letnici smrti. V sodelovanju z Veleposlaništvom Češke republike, 
Oddelkom za slavistiko FF in kulturno-umetniškim društvom Police Dubove smo pripravili razstavo 
o češki književnost v slovenskih prevodih. 

- Ljubljančanu Janezu Ludviku Schönlebnu, ki smo ga v slovenskem prostoru po zaslugi SAZU 
ponovno odkrili v letu 2018, smo namenili strokovno predavanje, na katerem je Monika Deželak 
Trojar opozorila na razgibano življenjsko pot in obširen opus tega kranjskega polihistorja, 
zgodovinarja, pridigarja in teologa. 

- Postavili smo stalno razstavo Na današnji dan pred sto in enim letom. V vitrino smo razstavili 
časopis Slovenec iz leta 1917, v katerem se datumi in dnevi v tednu ujemajo z letom 2018. 

- V sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje smo gostili razstavo Pulj pred prvo svetovno vojno, ki so 
jo pripravili kolegi iz Gradske knjižnice i čitaonice Pula; gostili smo literarno razstavo Sto 
slovanskih romanov, ki so jo pripravili v Forumu slovanskih kultur. 

- Za promocijo posebne zbirke exlibrisov smo pripravili spominsko grafično razstavo slikarja in 
grafika Ervina Kralja. 

- Izdali smo dve številki sedmega letnika domoznanske revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami 
ter zanju pridobili sofinanciranje MOL. Prvo številko smo v celoti namenili Ivanu Cankarju in 
njegovemu razmerju do Ljubljane; druga vsebuje dva prispevka o ljubljanskih ulicah in cestah ter 
prispevek o Napoleonovem zakoniku, ki je krojil podobo pravne ureditve naših dežel v okviru 
Ilirskih provinc. Zaposleni v Slovanski knjižnici smo prispevali dva prispevka, zunanji sodelavci tri. 

- Na regijski portal Kamra smo prispevali štiri digitalne zbirke, in sicer načrtovane vsebine o 
ljubljanskih županih (Josef Suppan in Karel Dežman: ljubljanska župana v letih 1869–1874; 
Ljubljana med letoma 1967 in 1978: mesto vodita inženirja metalurgije; Marjan Rožič na čelu 
Ljubljane: uresničevanje slogana Mesto po meri človeka) in razvoju Ljubljane (Promet v slovenski 
prestolnici skozi 20. stoletje). Na Kamri smo objavili tudi 18 novic in skupno 112 multimedijskih 
elementov.  

- Na spletni strani MKL smo pripravili virtualni razstavi o 170-letnici marčne revolucije in o zbirki 
glasbenih tiskov iz Slovanske knjižnice. 

- Organizirali smo projekt Sodobni slovanski romani za promocijo prevodov južnoslovanskih 
avtorjev in ga pospremili z literarnim večerom z Đurđo Strsoglavec, prevajalko in profesorico 
južnoslovanskih književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ter Urbanom Vovkom, literarnim 
kritikom, pisateljem in prevajalcem. Pogovor je vodila organizatorica kulturnih programov 
Slovanske knjižnice Erika Marolt. 

- Organizirali smo 24-urno prireditev Noč in dan s Cankarjem, na kateri je 79 slovenskih kulturnikov 
in sedemnajst sodelavcev MKL bralo Cankarjeva besedila. Zbrali smo 95 dovoljenj za objavo 
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zvočnih posnetkov branja in na YouTube MKL priobčili 113 zvočnih zapisov branja. Dogodek je 
doživel vrsto medijskih objav, zelo dobre ocene pa so nanj podali sami udeleženci branja. 

- Pri organizaciji petega festivala domoznanstva Domfest smo sodelovali z zbiranjem in urejanjem 
referatov, urejanjem zbornika posveta ter organizacijo družabnega dela dogodka. Na posvetu smo 
predstavili referat z naslovom Povezovanje med knjižnico in šolajočo mladino. 

- V sodelovanju s urednico spletne strani MKL smo objavili prenovljeno domoznansko podstran 
Ljubljanske zgodbe.  

- Sodelovali smo s Službo za razvoj in območnost pri digitalizaciji dragocenega gradiva, ki bo 
postalo prosto dostopno uporabnikom Digitalne knjižnice Slovenije. Originale bomo tako zaščitili 
pred dodatnimi mehanskimi poškodbami, ki nastajajo pri običajnem rokovanju z gradivom. 

- Tematske prenove stalne razstave miniaturnih knjig nismo izvedli zaradi nepredvidenega 
povečanega obsega dela skrbnika posebnih zbirk pri organizaciji prireditve Noč in dan s 
Cankarjem. 

 
Dejavnosti za otroke 
- V zbirki Kulturna dediščina za družine smo izdali brošuro Fran Milčinski (1867–1932). Zbirka je 

namenjena obiskovalcem pravljičnih ur v knjižnicah in branju v družinskem krogu za spodbujanje 
medgeneracijskega sodelovanja. 

 
Dejavnosti za mladostnike 
- V zbirki Kulturna dediščina za družine smo izdali brošuro Marčna revolucija 1848 in razvitje 

slovenske zastave sredi Ljubljane, ki je namenjena starejšim otrokom in mladini. 
- Slovansko knjižnico je v letu 2018 obiskalo sedem gimnazijskih razredov in pet letnikov študentov 

iz Filozofske fakultete. Spoznavali so posebno delovanje Centra za domoznanstvo in specialne 
humanistične zbirke, organizacijo knjižnice ter si ogledali dragocenosti v sobi za raritete. 
Gimnazijcem smo predstavili brošure iz zbirke Kulturna dediščina za družine. 

 
Potujoča knjižnica 
Redno delo z zbirkami 
- Dnevna priprava naročil in rezervacij preko e-pošte in telefona. 
- Priprava bibliobusa za teren: vsak dan pregled izposojenega gradiva po izpisih, dodajanje novega 

gradiva, aktualnega gradiva, gradiva za Cankarjevo priznanje, obvezno branje, bralno značko, 
izločanje pomnoženih izvodov, pospravljanje vrnjenega gradiva, priprava naročenega gradiva in 
rezervacij. 

- Urejanje gradiva, izločanje gradiva za repozitorij, odpis gradiva.  
- Priprava seznamov za nakup knjižnega in neknjižnega gradiva. 
- Urejanje darov in paketni odpis zastarelega gradiva. 
- Sprotno urejanje, pospravljanje skladišča. 
- Osnovna knjigoveška popravila gradiva. 
- Uvajanje študentov za pomoč pri terenskem delu. 
- Udeležba na strokovnih predavanjih za kvalitetnejše in strokovno delo z zbirkami. 
- Spremljanje novitet knjižne in neknjižne produkcije. 
Dejavnosti za odrasle 
- Predstavitev Potujoče knjižnice na Festivalu potujočih knjižnic v Pecsi na Madžarskem ter na 

srečanjih potujočih knjižnic v Postojni in v Pivki. 
- Izobraževanje obiskovalcev za samostojno uporabo knjižnice (iskanje gradiva ipd.). 
- Svetovanje o izboru gradiva, informiranje o novitetah. 
- Promocija prireditev in ostalih dejavnosti ter projektov v MKL. 
- Organizacija in izvedba kulturnega dne na Lavrici v okviru projekta Potujoča knjižnica na obisku 

(predstavitev bibliobusa, izposoja gradiva). 
 

Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Predstavitev Potujoče knjižnice v vrtcih ob prvem obisku v vrtcu – Potujoča knjižnica se predstavi. 
- Sodelovanje v projektu Ciciuhec in obiskovanje otrok v vrtcih. 
- Sodelovanje v programu MKL za Festival Bobri. 
- Bibliopedagoške ure in ure pravljic v bibliobusu za vrtce v MOL in v primestnih občinah. 
- Sodelovanje na zaključni prireditvi Dan za Poletavce in Najpoletavce. 
- Organizacija in izvedba kulturnega dne v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana v okviru projekta 

Potujoča knjižnica na obisku. 
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- Organizacija projekta Filmobus z ogledom risank, ustvarjalnimi delavnicami ter pravljicami za 
učence Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 

- Izobraževanje predšolskih in šolskih otrok za samostojno uporabo knjižnice, o lepem ravnanju s 
knjigo in podajanje informacij o gradivu. 

- Organizacija in izvedba kulturnega dne na Lavrici v okviru projekta Potujoča knjižnica na obisku 
(ustvarjalne delavnice in igroteka za otroke). 

 
Trubarjeva hiša literature 
V Trubarjevi hiši literature smo gostili 297 dogodkov, namenjenih odraslim in otrokom. Za odrasle smo 
pripravili 289 literarnih dogodkov, strokovnih predavanj, okroglih miz, glasbenih dogodkov, filmskih 
projekcij, gledaliških predstav, natečajev in tekmovanj. Postavili smo deset razstav in izvedli 54 
izobraževalnih delavnic ter tečajev. Skupno število ur trajanja delavnic in izobraževanj za odrasle je 
bilo 208. V prostorih THL smo izvedli tri prireditve in pet izobraževalnih delavnic ter tečajev za otroke, 
v skupnem številu 49 ur. Gostili smo tako domače kot tuje predavatelje, goste in sogovornike. 
Programsko smo sodelovali s številnimi založbami, stanovskimi društvi, organizatorji festivalov in 
drugimi kulturnimi ustanovami, najintenzivneje pa smo se vključili v projekte MKL (Mesto bere, Oddaj 
na natečaj v MKL, Teden italijanske kulture, Pomlad s knjigo, Zgodbe mojega kraja, Festival Bobri), v 
okviru katerih smo organizirali literarne in pogovorne večere, strokovna predavanja, okrogle mize in 
filmske projekcije. Izvedli smo tudi vodstva po hiši za osnovnošolske in dijaške skupine. V letu 2018 
smo gostili devetnajst rednih programskih ciklov. Preostanek programa so tvorili dogodki, ki smo jih 
soorganizirali v sodelovanju z občasnimi zunanjimi programskimi partnerji.  
Kot soorganizator smo sodelovali pri izvedbi: simpozija Literatura in mladi – Avstrijski kulturni forum; 
jezikovnega tečaja grškega jezika; tečaja kreativnega pisanja – Leonora Flis; tečaja govora in 
pripovedništva – Barbara Pia Jenič; tečaja dramskega pisanja – Simona Semenič; projekta Rast: 
Rastem – Društvo Novi dijak; Tinte – festivala stripa Ljubljana; festivala Bobri 2018; 5. mednarodnega 
kritiškega simpozija: Umetnost kritike – LUD Literatura; programa Dagiba 2018 – Tečaj in delavnice za 
osnovnošolce.  
V letu 2018 je dogodke v THL obiskalo 8.182 obiskovalcev in obiskovalk.  
S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi na nivoju mesta in države smo v MKL in THL kot 
referenčnem prostoru za književnost in knjigo uresničevali cilje Unescovega naziva Ljubljana: mesto 
literature. THL se je v svojih vsebinah navezovala tudi na uresničevanje drugega področja – Knjižnica 
za vse: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta Strateškega načrta 2017–2021 MKL.  
 
Podrobno poročilo Trubarjeve hiše literature je priloga tega vsebinskega poročila in njegov sestavni 
del. 
 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
Redno delo z zbirkami 
- Klasificirali in vsebinsko obdelali smo leposlovne in poučne knjige za otroke in mlade v sodelovanju 

s Službo za pridobivanje in obdelavo gradiva. 
- Dopolnjevali smo lokalna polja COBISS/3 z vsakoletnimi novimi zlatimi hruškami. 
- Pripravili smo več naročenih bibliografij in različnih seznamov. 
 
Dejavnosti za odrasle 
Naša redna dejavnost in projekti segajo na lokalno območje in na nacionalni nivo: 
- Na 34. Slovenskem knjižnem sejmu smo v CD organizirali Praznik zlatih hrušk, podelitev znaka 

zlata hruška in priznanj zlata hruška. 
- Z dr. Miho Kovačem smo sodelovali pri zasnovi vsebinske usmeritve Založniške akademije, ki je 

bila osredotočena na vrednotenje mladinske književnosti, in predstavili naše strokovno delo ter 
Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2018 Eden je svet. 

- V jubilejnem letu 2018, ko smo praznovali 70. obletnico Pionirske in mladinskega knjižničarstva, 
smo se v sklopu Strokovnih sred osredotočili na podobo mladinskega knjižničarstva danes in 
njegovo vlogo pri posredovanju dobrih zgodb, vrednot in vedenja o svetu mladim bralcem.  

- Vsakoletni simpozij Pionirske je bil organiziran kot posvet MKL Knjižnica, srce mesta: ob 70-letnici 
Pionirske. Hkrati smo ga posvetili praznovanju 2. aprila, mednarodnega dneva knjig za otroke. 

- Skozi vse leto smo pripravljali Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017 z naslovom 
»Eden je svet«. Za promocijo zlatih hrušk smo izdelali zgibanke, plakate in nalepke. Tekočo 
produkcijo mesečno vrednotimo na Knjigometru. 

- Junija smo v Notranjskem muzeju Postojna izvedli končno žrebanje 12. cikla MEGA kviza, 
Kras≡kamen+voda in oktobra v Narodni galeriji odprli 13. cikel MEGA kviza: Na, rod, na. Galerija! 
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- V Knjigarni Konzorcij smo kot sodelujoči partnerji pripravili prodajno razstavo, 26. Bologno po 
Bologni. S Knjigarno Konzorcij in Mladinsko knjigo smo sodelovali pri: promociji zlatih hrušk po 
celotni knjigarniški mreži MK; januarja pri organizaciji Tedna zlatih hrušk ter pri pripravi razstave v 
izložbi Konzorcija, z grafično opremo Damijana Stepančiča. 

- Sodelavka iz Pionirske je izobraževala mentorje Ciciuhca, v Pionirski smo posodobili priporočilni 
seznam za Ciciuhca na izbrano tematiko.  

- Vsako leto pripravimo razpisno dokumentacijo za JAK RS za pridobitev finančnih sredstev za 
realizacijo nacionalnih projektov s področja bralne kulture ter vsebinska in finančna poročila.  

- S sodelavci Oddelka za otroke KOŽ skrbimo za nakup kakovostnih otroških in mladinskih knjig. 
- Z JAK RS sodelujemo pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo, za katerega pripravimo strokovno 

gradivo, namenjeno mentorjem. Projekt koordiniramo za celotno mrežo MKL. 
- Na Kulturnem bazarju v CD smo se predstavili v okviru Ščepca bralne kulture. S svojo dejavnostjo 

smo bili predstavljeni v katalogu za strokovne delavce.  
- V okviru EU tedna športa smo sodelovali z izborom gradiva na temo Branje je za duha to, kar je 

telovadba za telo.  
- Pripravili smo izbor otroških in mladinskih knjig na temo poezije, ki je bil vključen v katalog Bobri. 
- Za Muzej novejše zgodovine Slovenije smo pripravili seznam mladinske literature na temo Slovenci 

v 20. stoletju. 
- S sodelavci iz Kinodvora smo uvedli promocijo kakovostnih risank in filmov za otroke in mlade z 

nalepko Kinobalon priporoča, s katerimi so sodelavci opremili gradivo v knjižnicah MKL.  
 

Center za vseživljenjsko učenje 
Center za vseživljenjsko učenje sestavljata: izobraževanje uporabnikov v informacijskih servisih Borza 
dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje in Točke vseživljenjskega učenja ter programi 
izobraževanja uporabnikov v knjižnicah MKL. 
Natančni statistični podatki o delu na drugih področjih so prikazani v poglavju 5.4 Izobraževanje tega 
poročila ter v Prilogi 13. in Prilogi 15. 
 
Borza dela (BD) 
BD je izvajala svetovalno in informacijsko dejavnost na informacijskih točkah v KOŽ in Knjižnici Fužine 
ter organizirala in izvajala izobraževalne delavnice za uporabnike: 
- V Knjižnici Fužine je Informacijska točka BD utrdila svoje mesto. Dve sodelavki iz knjižnice 

tedensko pomagata obiskovalcem pri uporabi elektronskih virov, namenjenih iskanju dela, 
strokovna sodelavka BD pa mesečno izvaja brezplačne izobraževalne delavnice, predavanja in 
motivacijska srečanja. Izvedli in organizirali smo deset izobraževalnih delavnic na temo 
zaposlovanja, poslovne komunikacije, govorice telesa, predstavljanja in poslovnega oblačenja. 
Skupno jih je obiskalo 60 udeležencev. Individualno je bilo obravnavanih 120 uporabnikov.  

- Individualni karierni coaching za uporabnike smo izvajali sedmo leto zapored, izvedenih je bilo 366 
individualnih srečanj, v skupnem obsegu 624 ur za 111 posameznikov.  

- Organizirali in izvedli smo skupinske predstavitve in vodene obiske s predstavitvijo ponudbe MKL 
in servisov petnajstim skupinam s 164 udeleženci. Med njimi so prevladovale skupine 
brezposelnih in tujcev, ki so jih v okviru svojih izobraževanj za iskalce zaposlitve pripeljali iz 
Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Centra za zdravljenje odvisnih 
od prepovedanih drog, Kadisa d. o. o., Azilnega doma Ljubljana in Zavoda RS za zaposlovanje. 

- Deveto leto sodelujemo z Univerzitetno Psihiatrično kliniko Ljubljana, Center za zdravljenje 
odvisnih od prepovedanih drog. Izvajamo izobraževalne delavnice s področja samopodobe, 
iskanja zaposlitve, pisanja življenjepisov in ponudb, predstavljanja, poslovne komunikacije in 
govorice telesa. Delavnice so prilagojene udeležencem. Za to ciljno skupino smo izvedli trinajst 
delavnic s skupno 123 udeleženci.  

- Izobraževalne delavnice smo izvajali v: Knjižnici Fužine deset delavnic, s skupno 60 udeleženci, 
Knjižnici Bežigrad sedem delavnic z 52 udeleženci, v Knjižnici Prežihov Voranc sedem delavnic z 
31 udeleženci in v Knjižnici Otona Župančiča 35 delavnic s 301 udeležencem. 

- Za tuje zaposlitvene svetovalce v projektu Academia ZRSZ, EURES smo organizirali predstavitev 
dela z brezposelnimi v BD, CVŽU in širše v MKL.  

- Z Zavodom Nefiks smo izvedli Dan za punce – moj dan, moja kariera, 51 udeleženk, v Trubarjevi 
hiši literature; pričeli smo tudi z izvajanjem projekta Kolegice, ki ga bomo nadaljevali v letu 2019. 

- V Društvu coachov – članov ICF Slovenija smo promovirali Borzo dela v okviru ICF strokovnih 
izobraževanj.  
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- Pri izvajanju delavnic smo sodelovali z zunanjimi partnerji: z Alefi, d. o. o., z Rebeko Prislan smo 
izvedli delavnico Uspeh ni ključen za srečo, sreča je ključna za uspeh. Z Majo Novak, Mayito,  
s. p., delavnico in predavanje Delo v tujini, kje, kako in več kot to. Z Binerga svetovanje, Alan 
Gregor izobraževalno delavnico Work-life balance in postavljanje ciljev. S Katjo Kranjec, s. p., 
delavnico v angleškem jeziku Applying for a job in Great Britain. S Svetovid, osebno in poslovno 
svetovanje, d. o. o., s Talito Taber smo izvedli delavnico Zgodba samostojne podjetnice. 

- V letu 2018 je informacijski servis BD 1.606 uporabnikov obiskalo 3.200-krat.  
 
Borza znanja (BZ) 
Osrednja BZ ima dve temeljni področji dela: izvajanje dejavnosti BZ v MKL ter koordinacijo Mreže 
devetih BZ v Sloveniji. 
Izvajanje dejavnosti v MKL: 
- V letu 2018 smo zabeležili 170 novih članov, BZ je obiskalo skupno 1.678 udeležencev. Med člani 

smo zbrali 51 učnih ponudb in 1.044 povpraševanj ter med njimi ustvarili 290 učnih povezav. 
- Med novo vpisanimi prevladujejo ženske (78 %), večina jih prihaja iz širše ljubljanske regije. 

Največ se jih uvršča v starostno skupno od 25 do 49 let (45 %). 39 % udeležencev je zaposlenih, 
šolajoče populacije je 17 %. Nezaposleni predstavljajo 16 % članov. Izobrazbena struktura je 
nadpovprečno visoka. Najbolj iskana so znanja ročnih spretnosti in komuniciranje, pri ponudbah 
pa so na prvem mestu jeziki in likovna umetnost.  

- Dejavnosti članov smo promovirali z delavnicami in razstavami. Izvedli smo 67 izobraževalnih 
delavnic za 667 udeležencev, 42 ustvarjalnih delavnic za 401 udeleženca in dvanajst razstav 
izdelkov članov BZ.  

- V letu 2018 smo v program vnesli nove, aktualne vsebine, po katerih so iskalci znanj povpraševali, 
ponudnikom pa omogočili, da so znanje predali naprej. Opažamo, da se ljudje učijo iz lastnega 
zadovoljstva, zaradi osebnostne rasti in razvoja, kar dokazujejo s tem, da svoj prosti čas preživijo 
na predavanjih in delavnicah in utrjujejo že obstoječe znanje ter pridobivajo novo. 

 
Koordinacija: 
- Pripravili smo program koordinacije Mreže BZ in ga uskladili s pristojnim ministrstvom. 
- Redno smo svetovali in informirali zaposlene v Mreži BZ ter pripravljali poročila o delovanju 

mreže. 
- Sproti smo objavljali novice, vabila in poročila na spletni strani BZ za celotno Mrežo.  
- Skrbeli smo za vzdrževanje in posodabljanje skupne spletne aplikacije za spremljanje delovanja 

BZ in spletne strani. Rezultat so posodobitve in odpravljene napake na aplikaciji in spletni strani. 
- Dejavnosti BZ smo predstavili na Areni mladih, na Gospodarskem razstavišču.  
Tudi v letu 2018 je bilo delovanje Osrednje BZ v MKL financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. 
 
Središče za samostojno učenje (SSU) 
SSU je v letu 2018 obiskalo 412 udeležencev, ki so skupno opravili 4.055 obiskov. 
- Za podporo samostojnemu učenju smo pripravili, organizirali in izvajali jezikovna izobraževanja. 

Organiziranih je bilo štirinajst jezikovnih tečajev v obsegu 20–30 ur. Mesečno smo organizirali 
jezikovne delavnice v skupnem obsegu 62 delavnic letno. 

- Tematsko obarvane delavnice Angleščina za vsakdanjo rabo in Vesela šola angleščine so 
gostovale v Knjižnici Brezovica in Knjižnici Prežihov Voranc. 

- Prvič je bilo izvedenih pet delavnic slovenskega jezika, kot drugega tujega jezika, ter tečaj 
nizozemščine in tečaj švedščine. 

- Ponovno smo ponudili delavnice slovenskega pravopisa, ki so potekale v Knjižnici Otona 
Župančiča. 

- SSU se je tudi v letu 2018 vključeval v projekt LOMI. V Knjižnici Fužine smo izvedli tečaj 
Slovenskega znakovnega jezika. 

- Z namenom približevanja naravoslovnih vsebin uporabnikom je bilo vzpostavljeno sodelovanje s 
študenti matematike in fizike, ki so izvedli šest delavnic. Delavnice je v povprečju obiskalo osem 
udeležencev. Ocenjujemo, da je tovrstno sodelovanje smiselno nadaljevati. 

- V manjšem okviru smo izvedli delavnice, ki podpirajo udeležence pri organizacijskih veščinah, 
splošnih kompetencah, krepitvi samopodobe ter osebnostni rasti: Sožitje – varnost v cestnem 
prometu, Premagaj svoj strah, Prilagoditev okolja za starejše, Zmorem sam: utišaj notranjega 
kritika ter Iskanje in vrednotenje spletnih virov. Tovrstne vsebine pripomorejo k aktivaciji 
posameznika in podpirajo vseživljenjsko učenje.  
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- Na področju IKT vsebin smo zabeležili 26 dogodkov, organizirali smo delavnice iz vsebinskih 
področij: delo s tabelami na osnovnem in zahtevnejšem nivoju (program Excel 2010), predstavitev 
programa za učenje slepega tipkanja, uporaba pametnih telefonov, uporaba elektronske pošte, 
oblikovanje tiskovin s pomočjo programa Publisher in Dropbox. V program smo uvrstili več 
delavnic Predstavitev 3D-tiskanja. 

- Zabeležili smo upad zanimanja za tečaj S klikom v družbo znanja, pri katerem namesto 
tedenskega tečaja ponujamo individualni pristop. Mentorstvo izvajata zaposleni in prostovoljka. 

- Delavnic in tečajev v skupnem obsegu 532 ur se je udeležilo 865 uporabnikov. 
- Kot že pretekla leta je del programa zasnovan za ciljno skupino starejši odrasli, pripravili smo cikel 

delavnic Zmorem sam: krepim spomin, delavnice za ozaveščanje problematike bivalnega okolja, 
večja varnost v cestnem prometu, uporaba pametnega telefona in osnovnega računalniškega 
opismenjevanja. Del IKT izobraževanj je potekal v obliki mentorstva. Skupaj smo izvedli trinajst 
delavnic. 

- Večletno sodelovanje s prostovoljci smo letos nadaljevali. Večina prostovoljcev se na podlagi 
svojih želja in kompetenc vključuje predvsem v izvajanje izobraževalnih dogodkov. V letu 2018 
smo sodelovali s štirinajstimi prostovoljci. 

- SSU smo promovirali ob rednih obiskih brezposelnih oseb iz Izobraževalnega centra Cene Štupar, 
na sejemskih dogodkih, ob obisku skupine težje zaposljivih v okviru sodelovanja z društvom Šent. 
Z namenom promocije delovanja SSU sta bila organizirana dva dogodka za uporabnike storitev 
MKL. 

- Za namen promocije smo povečali število objav na FB MKL. Prispevke smo objavljali na spletnih 
straneh L'mit, Nefiks in Napovednik. Preko plakatov se je o delavnicah obveščalo tudi v drugih 
enotah MKL in v Centru dnevnih aktivnosti za starejše na Gosposvetski ulici. Vabilo na en 
dogodek je bilo objavljeno v reviji Vzajemnost.  

- Študenti iz Oddelka za pedagogiko in andragogiko, ki so na BZ opravljali štirinajstdnevno obvezno 
prakso, so bili v okviru krajših, individualnih predstavitev seznanjeni z delovanjem SSU. 

- Učenje v SSU kot dober primer prakse je bilo predstavljeno na programu Modularnega 
usposabljanja za karierne svetovalce na Andragoškem centru Slovenije. 

- Od januarja do decembra smo sodelovali v fokusni skupini, ki je delovala v okviru projekta 
Strokovna in razvojna podpora mreži SSU na Andragoškem centru Slovenije. 

Tudi v letu 2018 je bilo delovanje SSU v MKL financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. 
 
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Na TVŽU se je izvajalo individualno mentorstvo, pri katerem so se uporabniki skupaj z mentorjem učili 
računalništva. Mentorji so uporabnikom največkrat pomagali pri uporabi elektronske pošte, pisanju in 
oblikovanju besedil, obdelavi slik, brskanju po spletu in objavi oglasa. Pri mentorstvu skupaj z 
udeleženci ugotavljamo njihove potrebe, jim svetujemo in jih informiramo, pomagamo jim pri 
postavljanju učnih ciljev, motiviramo jih za učenje, pomagamo jim pri izbiri in uporabi učnega gradiva, 
jih učimo in spremljamo njihov napredek.  
V letu 2018 so mentorstvo na Točkah izvajali bibliotekarji v posameznih knjižnicah med svojim 
delovnim časom v okviru kadrovskih zmožnosti knjižnice in z zunanjimi prostovoljci. Skupno je bilo v 
treh knjižnicah izvedenih 157 ur individualnega mentorskega dela z udeleženci, v Knjižnici Bežigrad 
enajst (Točka je bila aktivna le v jesenskem terminu), v Knjižnici Jožeta Mazovca 30, v Knjižnici 
Rudnik 65 in Knjižnici Šiška 51 ur. Individualno mentorstvo ustreza predvsem starejšim in začetnikom 
na področju računalništva, saj je delo prilagojeno potrebam in zmožnostim posameznika. 
 
 

5.4 Izobraževanje 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju izobraževanja 
Poleg ostalih ima splošna knjižnica v lokalnem okolju naslednje vloge: pridobivanje znanja, 
informacijsko in računalniško opismenjevanje, vključevanje v družbo, informacijsko središče lokalne 
skupnosti, odločanje o javnih zadevah in spremljanje aktualnega dogajanja v družbi pa tudi 
spodbujanje povezovanja ter sodelovalne kulture in ustvarjalnosti v lokalni skupnosti. Te vloge v MKL 
izpolnjujeta Center za vseživljenjsko učenje (CVŽU) in Učni center (UC). MKL omogoča in zagotavlja 
svojim uporabnikom in obiskovalcem vseživljenjsko neformalno izobraževanje in priložnostno učenje, 
kar izboljšuje njihovo vključenost ter možnosti za povezovanje, sodelovanje in ustvarjalnost. 
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Zaposlenim v MKL in slovenskim knjižničarjem pa zagotavljamo možnost stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja. 
 
Izobraževanje uporabnikov: 
- Oblikovanje, organizacija in izvajanje učnih aktivnosti za različne ciljne skupine uporabnikov. 
- Promocija dejavnosti CVŽU MKL v javnosti in med zaposlenimi v MKL. 
- Veliko izobraževanj uporabnikov so izvedli redno zaposleni v okviru svojega delovnega časa. 
- Infotočka za e-gradiva javnih oblasti v obliki tematskih sklopov na spletni strani MKL predstavlja 

vse najpomembnejše vsebine s področja e-uprave, e-storitev in e-demokracije. Preko CVŽU smo 
za uporabnike pripravljali seznanitvene izobraževalne delavnice na teme e-storitev in e-vsebin. 

- Povečali smo skupno število delavnic predstavitve 3D-tiskanja za odrasle, štiri smo izvedli za 
uporabnike Središča za samostojno učenje in eno v Knjižnici Polje. Delavnico 3D-tiska smo izvedli 
tudi za učence Osnovne šole Polje. 

- Za mlade iskalke zaposlitve smo v okviru Borze dela izvedli Dan za punce – moj dan, moja 
kariera; tej ciljni skupini je namenjen tudi projekt Kolegice – s pomočjo mentorice do uspešne 
kariere, ki ga bomo nadaljevali v letu 2019. 

- Sodelovali smo pri lokalnih, nacionalnih in evropskih projektih in razpisih. 
- Sodelovali smo pri Tednu vseživljenjskega učenja 2018 pod koordinatorstvom Javnega zavoda 

Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.  
 
Izobraževanje zaposlenih v MKL, knjižničarjev slovenskih knjižnic in druge strokovne javnosti: 
- V letu 2018 so se zaposleni v MKL na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih posvetovanjih 

izobraževali v skupnem obsegu 6.126 ur (6.288 v letu 2017). 
- Za izobraževanje zaposlenih je knjižnica namenila 0,25 % celotnega prihodka, kar je nekaj manj 

od IFLA smernic, ki priporočajo višino sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih 
med 0,5 in 1 % celotnega letnega proračuna knjižnice.1 

- S strokovnimi sredami širimo znanja s področja mladinske književnosti in knjižničarstva med 
ostale mladinske in šolske knjižničarje.  

- Pripravili smo kataloga izobraževanj UC MKL za leto 2018. 
- UC MKL se je pričel vzpostavljati kot specializirani knjižnični center za izobraževanje knjižničarjev 

regije in OOK. 
- Sodelovali smo pri organizaciji četrtega mednarodnega posvetovanja Knjižnica, srce mesta, in 

Festivala za domoznanstvo – Domfest. 
- Sodelovali smo pri organizaciji izvedbe paketa predstavitev in izobraževanj za vodje OE in 

krajevnih knjižnic »Kaj moraš kot vodja vedeti o MKL, I-III«. 
- Organizirali smo sklop izobraževanj »Biti digitalno pismen I-III«. 
- Za zaposlene MKL smo v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico izvedli Izobraževanje 

za mentorje za bibliotekarski izpit. 
- V okviru mednarodnega projekta Family Literacy Works smo se udeležili enotedenskega treninga 

za izvajalce izobraževalnih programov, pripravili vsebine za priročnik, sodelovali pri oblikovanju 
programa izobraževanja za moderatorje družinske pismenosti in izvedli delavnico v okviru 
programa izobraževanja za moderatorje družinske pismenosti. 

- Ponovno smo izvedli raziskavo o potrebah po izobraževanju zaposlenih v MKL, ki je bila nazadnje 
izvedena v letu 2011. 

- Izvajali smo program strokovne izmenjave med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana, 
v okviru katerega se je izmenjave v MKL v letu 2018 udeležil zaposlen iz Mariborske knjižnice.  

- Na trimesečni mobilnosti Erasmus+ sta bili študentki z Masarykove univerze (Brno). 
- Mentorski program za študente smo izvajali v skladu z Mentorskim programom MKL.  
- Izvedli smo tri Bralnice – izobraževalne delavnice o branju za vzgojitelje v VVZ-jih, ki sodelujejo v 

projektu Ciciuhec, beremo z malčki, strokovno predavanje Predstavitev knjižnih novosti za otroke 
in delavnico Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem obdobju. Izobraževanja so bila 
namenjena mladinskim knjižničarjem, študentom, ki izvajajo ure pravljic, ter vzgojiteljem. 

 
 

Kazalnik 2017 2018 
Število izvedenih izobraževanj za vse uporabnike 1.196 1.266 

                                                 

1 The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development. (2001). München: Saur, str. 
62–63. 
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Skupno število obiskov servisov 8.140 7.425 
Število ur izobraževanja zaposlenih v MKL 6.288 6.126 
Število zunanjih udeležencev izobraževanj Učnega centra MKL 660 673 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2017 in 2018: 
Skupno število izvedenih izobraževanj se je v primerjanih letih nekoliko povečalo. V primerjavi z letom 
2017 smo v letu poročanja povečali celotno število izobraževanj za otroke za dobrih sedem odstotkov 
(leta 2018: 666, 2017: 621), za odrasle smo to število povečali za štiri odstotke (leta 2018: 600, leta 
2017: 575).  
Skupno število obiska servisov se je zmanjšalo za 715 oziroma 8,78 %. Nadaljuje se trend upadanja 
obiska servisov od leta 2016. To je posledica manjšega števila skupinskih vodenih obiskov knjižnice, v 
okviru katerih so brezposelni obiskali Borzo dela in preko tega spoznali delo Borze znanja in Središča 
za samostojno učenje. Dodatno je v letu 2018 stopila v veljavo Uredba o varovanju osebnih podatkov, 
ki je v veliki meri vplivala na možnost zbiranja podatkov o obisku. Število skupinskih oblik 
izobraževanja smo obdržali na enako visoki ravni kot v prejšnjem letu, udeležilo se jih je primerljivo 
število udeležencev kot v letu prej. 
Skupno število ur izobraževanja zaposlenih v MKL je ostalo na primerljivi ravni kot v letu 2017 
(zmanjšanje za 162 ur ali 2,6 %). Ker je bilo zaradi prehoda na Cobiss3/Izposojo v prvih treh mesecih 
izvedenih 32 dodatnih kratkih vaj, v tem obdobju nismo organizirali ostalih izobraževanj za zaposlene. 
Izobraževanj v organizaciji Učnega centra MKL se je v primerjanih letih udeležilo primerljivo število 
zunanjih udeležencev.  
 
Podrobni podatki in razlage so navedeni v sklopih 5.4.1 (Izobraževanje za odrasle in Izobraževanje za 
otroke), 5.4.2.1 in 5.4.2.2. 
 
 

5.4.1 Izobraževanje uporabnikov 

 
Obseg izobraževanja odraslih uporabnikov je bil v letu 2018 na podobni ravni kot v letu 2017. Nekoliko 
se je povečalo skupno število izvedenih izobraževanj (za 4,3 %), število ur (za 8,5 %), število 
udeležencev (za 7,4 %), povprečno število udeležencev na izobraževanje (za 2,9 %) in povprečno 
trajanje izobraževanj (za 4,0 %). Razlike so pri posameznih vrstah dogodkov. Kot odziv na manjši 
interes naših uporabnikov se je zmanjšalo število računalniških opismenjevanj (za 38,1 %) in 
posledično tudi število teh udeležencev (za 54,0 %), povečalo pa se je število tečajev (za 21,7 %) in s 
tem število udeležencev na tečajih (za 30,9 %). 
 
Pri posameznih krajevnih knjižnicah so prikazana tudi vsa izobraževanja odraslih, ki se izvajajo v 
organizaciji in financiranju s strani Borze znanja, Središča za samostojno učenje ali Borze dela in jih z 
namenom bolj natančnega prikaza razpršenosti izobraževanja po mreži MKL prikazujemo na 
lokacijah, kjer se dejansko izvajajo. Največji delež teh izobraževanj se odvija v Knjižnici Otona 
Župančiča.  
 
V primerjavi z letom 2017 smo v letu poročanja nekoliko povečali skupno število izobraževanj za 
otroke (+ 7,2 %), posledično se je povečalo tudi število udeležencev (+ 6,8 %). Tretje leto zapored 
nismo načrtovali niti izvedli nobenega računalniškega opismenjevanja. Zmanjšali smo število tečajev 
in izobraževalnih delavnic ter več časa namenili vodenim ogledom knjižnice, ki smo jih izvedli za dobro 
četrtino več (+ 27,0 %), kot smo načrtovali. Vsakoletna razhajanja med načrtovanim in izvedenim so 
pri vodenih obiskih knjižnice običajna, saj je izvedba odvisna od števila prijavljenih vrtčevskih in 
osnovnošolskih skupin. Porast v letu 2018 pa lahko med drugim pripisujemo tudi večjemu številu 
vključenih vrtcev v našo redno dejavnost Ciciuhec, beremo z malčki, in skupni promociji v brošuri 
Kulturno-vzgojna ponudba v MKL. Dobro desetino (12,8 %) izobraževanj so izvedli zunanji izvajalci, 
strokovnjaki z različnih področij, ostalo pa mladinski knjižničarji (87,2 %).  
 
 

Izobraževanje uporabnikov 

Krajevna 
knjižnica 

otroci odrasli SKUPAJ 

št. ur št. udel. št. ur št. udel. št. ur št. udel. 
KB 148,0 2.006 326,0 1.621 474,0 3.627 
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KJM 158,0 2.822 175,5 760 333,5 3.582 
KOZ 120,5 1.402 636,0 3.945 756,5 5.347 
KPV 254,5 4.730 210,0 1.523 464,5 6.253 
KŠ 162,5 2.226 108,0 818 270,5 3.044 
SK 0,0 0 13,0 276 13,0 276 
Potujoča k. 0,0 0 11,0 10 11,0 10 
THL 49,0 130 212,0 322 261,0 452 
Pionirska 0,0 0 1,5 17 1,5 17 
SKUPAJ 892,5 13.316 1.693,0 9.292 2.585,5 22.608 

 
 
Za odrasle 
 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 229 341,0 5.917 
Računalniško opismenjevanje  26 123,5 139 
Tečaji  28 546,0 292 
Izobraževalne delavnice 317 682,5 2.944 
SKUPAJ 600 1.693,0 9.292 

Priloga 15: Število izobraževanj za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 
 
Od zgoraj navedenih izobraževanj je bilo v organizaciji servisov v Centru za vseživljenjsko učenje v 
različnih knjižnicah v mreži MKL izvedeno: 
 
 

Dogodek Servisi 
Število 

ur 

Število izvedenih izobraževanj 
Število 

udeležencev Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice 

Borza dela 27,0 0 15 15 164 
Središče za 
samostojno 
učenje 4,0 0 1 1 21 

Vodeni obiski - 
skupaj 31,0 0 16 16 185 

Računalniško 
opismenjevanje 

Središče za 
samostojno 
učenje 120,0 8 15 23 130 

Računalniško 
opismenjevanje - 

skupaj 120,0 8 15 23 130 

Tečaji 

Borza dela 2,0 0 1 1 10 

Borza znanja 0,0 0 0 0 0 
Središče za 
samostojno 
učenje 246,0 15 0 15 136 

Tečaji - skupaj 248,0 15 1 16 146 

Izobraževalne 
delavnice 

Borza dela 161,5 5 55 60 495 

Borza znanja 130,0 67 0 67 667 
Središče za 
samostojno 
učenje 158,0 62 17 79 642 

Izobraževalne 
delavnice - skupaj 449,5 134 72 206 1.804 
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SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA 848,5 157 104 261 2.265 

 
 

Samostojno učenje* 

 2017 2018 

Število obiskov BD 3.309 3.200 
Število novih članov BZ 259 170 
Število obiskov SSU 4.572 4.055 

Obisk servisov - skupaj  8.140 7.425 
Število povezav med člani BZ 585 290 
Število ur mentorstva v TVŽU  130 157 

* Tabela Samostojno učenje kaže podatke, ki jih zaradi vsebinske različnosti ne moremo seštevati z ostalimi izobraževanji za 
odrasle. 

 
Na zmanjšanje obiska v Borzi dela (BD), Borzi znanja (BZ) in Središču za samostojno učenje (SSU) je 
v letu 2018 v veliki meri vplivala uveljavitev Splošne uredbe o varstvu podatkov, zaradi katere smo od 
25. 5. 2018 lahko zabeležili le obiske tistih udeležencev, ki so podpisali soglasje o hranjenju in 
obdelavi osebnih podatkov.  
 
Borza dela  
Zmanjšanje obiska na BD je delno posledica manjšega števila vodenih obiskov, pri katerih smo odvisni 
od zunanjih partnerjev. Kljub temu smo presegli skupno načrtovano število obiskov BD za leto 2018 
(3.100). 
 
Borza znanja 
Dodatno upad števila novih članov BZ (za 34,36 %) in upad števila povezav med člani (za 50,43 %) 
pojasnjujemo s tem, da med udeleženci in izvajalci delavnic prevladujejo takšni, ki so že več let člani 
BZ. Njihova prisotnost se v navedenih kazalnikih ne odraža. Število mest na delavnicah je omejeno in 
jih običajno zasedejo obstoječi člani, ki že poznajo načine promocije in prijave, manj pa morebitni novi 
interesenti. BZ je obseg svojih dejavnosti za uporabnike med opazovanima letoma ohranila na skoraj 
enaki ravni. Organizirala je enako število ustvarjalnih delavnic (42), ki jih je obiskalo za 4,4 % več 
udeležencev (2017: 384, 2018: 401). Število izobraževalnih delavnic se je zmanjšalo za devet (od 
tega je šest delavnic odpadlo zaradi bolezni predavateljev) ali 11,4 % (2017: 76, 2018: 67), posledično 
se je zmanjšalo število udeležencev na njih za 14,2 % (2017: 777, 2018: 667). Ne glede na to smo 
presegli načrtovano skupno število delavnic BZ za leto 2018 (96). 
 
Središče za samostojno učenje (SSU) 
Poleg zgoraj omenjenih dejavnikov je do manjšega obiska v SSU prišlo zaradi manjšega števila 
organiziranih računalniških opismenjevanj v primerjavi z letom prej (2017: 32, 2018: 23), kar je 
posledica splošnega zmanjševanja udeležbe na računalniških opismenjevanjih. Povprečno število 
udeležencev na računalniškem opismenjevanju na ravni MKL se je med letoma 2017 in 2018 
zmanjšalo za 26 %. Za leto 2018 smo skoraj dosegli načrtovanih 25 računalniških opismenjevanj, saj 
smo jih izvedli 23, tri pa smo odpovedali zaradi prenizkega števila prijav. Temu smo se prilagodili tako, 
da smo organizirali dva tečaja več kot prejšnje leto, s čimer smo udeležbo na tečajih povečali za 34 % 
(2017: 109, 2018: 146). 
 
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Na TVŽU se je skupno število ur mentorstva povečalo za 27 (2017: 130 ur, 2018: 157 ur). Povečanje 
je posledica ponovnega izvajanja mentorstva v jesenskem terminu v Knjižnici Bežigrad (2017: 0 ur, 
2018: 11 ur), povečanja števila ur v Knjižnici Rudnik (2017: 58 ur, 2018: 65 ur) in v Knjižnici Šiška 
(2017: 31 ur, 2018: 51 ur). V Knjižnici Jožeta Mazovca se je število ur mentorstva zmanjšalo (2017: 41 
ur, 2018: 30 ur). 
 
Za otroke 
 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 541 649,0 12.358 
Računalniško opismenjevanje  0 0,0 0 
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Tečaji  5 100,0 64 
Izobraževalne delavnice  120 143,5 894 
SKUPAJ 666 892,5 13.316 

Priloga 16: Število izobraževanj za otroke po krajevnih knjižnicah 

5.4.2 Učni center 

 
Izobraževanja Učnega centra MKL so bila združeno predstavljena v letnem katalogu izobraževanj. 
 
Tabela prikazuje seštevek udeležencev na vseh izobraževanjih, posamezni udeleženec je v primeru, 
da se je udeležil več izobraževanj, zabeležen večkrat. 
 

Izobraževanja v Učnem centru MKL 
Skupno število 
izobraževanj 

Število udeležencev 
iz MKL druga strokovna javnost SKUPAJ 

120 1.122 673 1.795 
 
 

5.4.2.1 Izobraževanje zaposlenih v MKL 

 

Izobraževanja zaposlenih 

Število ur izobraževanja Število zaposlenih, ki so se izobraževali 
6.126 210 

 
 
Tabela prikazuje število ur izobraževanja zaposlenih v MKL na izobraževanjih, organiziranih v Učnem 
centru MKL in tudi pri drugih ponudnikih izobraževanj izven MKL.  
 
Skupno število ur izobraževanja zaposlenih v MKL je v primerjavi z letom 2017 ostalo na enaki ravni. 
 
Pri številu zaposlenih, ki so se izobraževali, smo vsakega zaposlenega šteli samo enkrat, ne glede na 
to, koliko izobraževanj se je udeležil. V primerjavi z letom 2017 se je izobraževalo za 4,5 % manj 
zaposlenih (2017: 220 zaposlenih). 
 
Eksterna izobraževanja 
Zaposleni so se izobraževali na tečajih v NUK in na IZUM-u. Poleg tega so se izobraževali na 
izobraževanjih, ki so jih izvajali drugi zunanji izvajalci: Andragoški center Slovenije, OpenIT, uredništvo 
portala Dobreknjige.si, Združenje splošnih knjižnic idr. Zunanji izvajalci so v MKL izvedli naslednja 
izobraževanja: Glasba in glasbila pri urah pravljic, Vodenje in motiviranje zaposlenih v knjižnici, 
Videoprodukcija, Angleščina za bibliotekarje, Kako pripraviti razstavo, Usposabljanje za voditelje 
bralnih skupin ipd. Bibliotekarski izpit sta opravila dva delavca. Zaposleni v knjižnici so se udeležili še 
izobraževanj s kadrovsko-pravnega in računovodskega področja. 
 
Udeležili smo se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj v Sloveniji in v 
tujini. Posebej izpostavljamo: 
- Posvetovanje ZBDS »Standardi in knjižnice« (ZBDS, Maribor),  
- Knjižnica – igrišče znanja in zabave (Karlovec), 
- Kongres založnikov in knjigotržcev (Bled), 
- Knjižničar – knjižničarju četrtič: Dan dobrih praks (Sekcija za splošne knjižnice, Murska Sobota), 
- Mednarodno strokovno srečanje Potujočih knjižnic (Pecs, Madžarska), 
- Mednarodna konferenca o zelenih knjižnicah (Knjižnice grada Zagreba), 
- Posvet Izposoja v očeh knjižničarjev (DBL, DBM in UKM). 

 
Na nekaterih od navedenih dogodkov so zaposleni v MKL sodelovali tudi s predstavitvijo primerov 
dobre prakse, predstavitvijo svojih referatov in člankov. 
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Objave, predstavitve in uredniško delo zaposlenih je zbrano v poglavju 5.9 Bibliografija zaposlenih v 
MKL v 2018. 
 
Obiskali smo sejem otroških knjig v Bologni, sejem knjig Bologna po Bologni in Slovenski knjižni 
sejem. 
 
Interna izobraževanja 
Sodelavci so pripravili in izvedli naslednje izobraževalne delavnice za zaposlene v MKL: 
- 3D-tiskanje (3 izvedbe, 17 udeležencev), 
- Biti digitalno pismen (sklop 3 izobraževanj, 42 udeležencev), 
- Cobiss3 – Orodje za izvoz podatkov (1 izvedba, 3 udeleženci), 
- Cobiss3 – vaje (32 izvedb, 277 udeležencev), 
- Delo z Urbano v C3/Izposoja (2 izvedbi, 61 udeležencev), 
- Excel 2010 I in II, začetna in nadaljevalna delavnica (2 izvedbi, 5 udeležencev), 
- Infotočka e-gradiv javnih oblasti I-III (sklop 3 izobraževanj, 8 udeležencev), 
- Interno naročanje – WebVasco (3 izvedbe, 22 udeležencev), 
- Izobraževanje za mentorje za bibliotekarski izpit (1 izvedba, 19 udeležencev), 
- Izkušnje priprave in izvedbe ur pravljic (1 izvedba, 5 udeležencev), 
- Kaj moraš kot vodja vedeti o MKL I-III (1 izvedba, 12 udeležencev), 
- Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (2 izvedbi, 6 udeležencev), 
- Napredovanja v bibliotekarstvu (2 izvedbi, 14 udeležencev), 
- (Ne)formalna biblioterapija in svetovanje za branje (1 izvedba, 15 udeležencev), 
- Obdelava fotografij – Gimp, FastStone Viewer (1 izvedba, 5 udeležencev), 
- Oblikovanje tiskovin za knjižnico, začetna in nadaljevalna delavnica (2 izvedbi, 5 udeležencev), 
- Outlook 2010 I (2 izvedbi, 8 udeležencev), 
- Priprava podatkov za pregled knjižnične zbirke (2 izvedbi, 8 udeležencev), 
- Publisher 2010, začetna delavnica (1 izvedba, 2 udeleženca), 
- Strategije iskanja knjižnega gradiva (1 izvedba, 4 udeleženci), 
- Strategije iskanja neknjižnega gradiva (1 izvedba, 3 udeleženci), 
- Uporaba Facebooka, začetna delavnica (1 izvedba, 4 udeleženci), 
- Uporaba tabličnih računalnikov (1 izvedba, 4 udeleženci), 
- Uvod v uporabo e-učilnice (5 izvedb, 75 udeležencev), 
- Varovanje osebnih podatkov (3 izvedbe, 92 udeležencev), 
- Word 2010 I in II, začetna in nadaljevalna delavnica (2 izvedbi, 7 udeležencev). 

 
E-učilnica 
E-učilnica MKL je namenjena izobraževanju zaposlenih na področju IKT. V e-učilnici je zaposlenim na 
razpolago 11 predmetov. V letu 2018 (marec–december) je e-učilnico obiskalo 358 unikatnih 
uporabnikov, ki so skupaj rešili 239 testov (povprečna ocena dosežena na testih: 8,78), od tega je 10 
zaposlenih rešilo vseh 11 predmetov. Izobraževanja za uporabo e-učilnice se je na 5 delavnicah 
udeležilo skupaj 87 zaposlenih. 
 
Poleg tečajev COBISS3 so potekala tudi mentorstva zaposlenim za prehod na Cobiss3/Izposojo.  
 
V vseh organizacijskih enotah izvajamo redne sestanke zaposlenih, na katerih so predstavljene 
novosti in spremembe, potrebne za opravljanje rednih del in nalog. 
 
 

5.4.2.2 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in druge strokovne javnosti 

 
Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic je potekalo po programu Učnega centra MKL. 
 
Organizirali smo delavnice 3D-tiskanje, Excel 2010 I in II, začetna in nadaljevalna delavnica, Kako 
poiskati knjige za otroke v predšolskem obdobju, Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v 
knjižnici, (Ne)formalna biblioterapija in svetovanje za branje, Obdelava fotografij – Gimp, FastStone 
Viewer, Oblikovanje tiskovin za knjižnico I in II, začetna in nadaljevalna delavnica, Posterji na 
konferencah, Publisher 2010, začetna delavnica, Strategije iskanja knjižnega gradiva, Varovanje 
osebnih podatkov, Word 2010 I, začetna delavnica, ki so jih izvajali zaposleni v MKL. V sodelovanju z 
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zunanjimi izvajalci pa delavnice Ableton Live 10, Glasba in glasbila pri urah pravljic, Kako pripraviti 
razstavo, Kako uporabniki dobijo leposlovje zase, Poti do e-knjig v Biblosu, Sam svoj lektor, 
Videoprodukcija, Vodenje in motiviranje zaposlenih v knjižnici. 
 
Knjižničarjem iz slovenskih knjižnic in drugi strokovni javnosti so bila namenjena tudi izobraževanja, 
opisana v nadaljevanju. 
 
Strokovne srede, izobraževanje šolskih in mladinskih knjižničarjev  
Strokovne srede so nacionalni projekt strokovnega izobraževanja mladinskih in šolskih knjižničarjev 
kot širše zainteresirane strokovne in laične javnosti, ki jih zanima promocija kakovostne mladinske 
knjige in kakovostnega branja. Potekajo v organizaciji Pionirske – Centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo, od leta 1972 vsako drugo sredo v mesecu. V jubilejnem letu (46. cikel), ko smo 
praznovali 70. obletnico Pionirske in mladinskega knjižničarstva na Slovenskem, smo se osredotočili 
na Podobo mladinskega knjižničarstva danes. Teme posameznih strokovnih sred v letu 2018 so bile: 
 
- 20. marec: Okrogla miza Podoba mladinskega knjižničarstva danes, 
- 18. april: Posvet MKL*: Knjižnica, srce mesta: ob 70-letnici Pionirske in mladinskega 

knjižničarstva, 
- 12. september: Na začetku nove bralne sezone, 
- 24. oktober: Predstavitev 13. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza, 
- 23. november: Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2018, 
- 12. december: Pogovor z dobitniki priznanja zlata hruška 2018. 
* Vsakoletni simpozij Pionirske je bil letos organiziran kot posvet MKL. Poročilo o njem je med projekti 
MKL, Pionirske. 
 
Petih sred v letu 2018 se je udeležilo 314 udeležencev, od tega 75 zaposlenih v MKL. V vlogi 
predavateljev je nastopalo 47 strokovnjakov.  
 
 

5.4.3 Mentorstvo 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju mentorstva 
- Mentorsko delo v knjižnici je bilo namenjeno študentom bibliotekarstva, novozaposlenim ter 

javnim delavcem, ki so opravljali delo v različnih enotah MKL.  
- Skupinske predstavitve za študente in novozaposlene so potekale po dogovorjenem urniku, ki 

omogoča učinkovito načrtovanje kadrov v enotah ter hkrati omogoča, da udeleženci mentorstva 
obiščejo različne območne in krajevne knjižnice, servise in službe MKL. 

- Izvedli smo izobraževanje za mentorje v MKL. 
- Pripravili smo interni dokument o mentorstvu v MKL. 
- Potekala je redna strokovna izmenjava v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. 

 
 
V letu 2018 smo gostili študentki bibliotekarstva Masarykove univerze v Brnu, ki sta prišli na 
trimesečno prakso v okviru programa Erasmus+. Za študentki smo pripravili program spoznavanja 
MKL in splošnega knjižničarstva v Sloveniji ter uredili obisk knjižnic v regiji ter Mestne knjižnice Kranj. 
Študentki sta aktivno sodelovali pri dejavnostih MKL in pripravili predstavitvi (študij bibliotekarstva na 
Češkem in predstavitev češke in slovaške literature) za zaposlene v MKL. Vtisi s prakse v MKL so bili 
obojestransko pozitivni, saj sta študentki pri svojih praktičnih zadolžitvah pokazali strokovno znanje in 
pripravljenost na sodelovanje ter uspešno premostili jezikovne ovire. 
 
V letu 2018 smo organizirali skupinske predstavitve služb, območnih enot in dejavnosti v MKL za 
novozaposlene in študente bibliotekarstva. Predstavitve so bile razdeljene v deset sklopov in so 
potekale v času delovne prakse študentov bibliotekarstva, ki jo je v MKL opravljalo deset študentov. V 
Borzi znanja pa je opravljala prakso študentka andragogike. 
 
V letu 2018 smo opravili informativni pogovor za pripravo diplomskih in magistrskih nalog ter za 
izvedbo raziskav s petimi študenti in študentkami Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 
knjigarstvo (dve diplomski in tri magistrske naloge). 
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Pripravili in izvedli smo program strokovne izmenjave med MKL in Mariborsko knjižnico, ki se je je v 
MKL udeležil informatik iz Mariborske knjižnice. Izmenjava je trajala tri dni, program pa je bil naravnan 
na strokovne vsebine po željah in potrebah udeleženca. 
 
MKL je po objavi Zakona o prostovoljstvu zagotovila pogoje za izvajanje prostovoljske dejavnosti in je 
od leta 2011 članica mreže prostovoljskih organizacij Slovenije. V letu 2018 je bilo v MKL aktivnih 18 
prostovoljcev, ki so skupno opravili 341 ur prostovoljskega dela. Prostovoljci so imeli zagotovljeno 
podporo mentorjev, usposabljanja za izvajanje dejavnosti ter promocijske aktivnosti za zagotavljanje 
udeležbe na njihovih dejavnostih za uporabnike. 
 
Priprava programov in koordinacija mentorstva poteka v Službi za razvoj in območnost. 
 
 

5.5 Domoznanska dejavnost 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju domoznanske dejavnosti 
Domoznansko dejavnost v MKL je v letu 2018 močno zaznamovala stota obletnica smrti Ivana 
Cankarja. V številnih enotah mreže MKL smo pripravili množico različnih prireditev, s katerimi smo 
knjižničarji počastili spomin na tega velikana slovenske besede. Na razstavah, literarnih večerih, 
strokovnih predavanjih in, ne nazadnje, na javnem branju pisateljevih del smo obujali spomine na 
znamenitega Ljubljančana, njegov prodorni način razmišljanja in neprekosljivi slog pisanja.  
V Slovanski knjižnici – Centru za domoznanstvo Mestne knjižnice Ljubljana (v nadaljevanju Center za 
domoznanstvo) smo vrsto rednih aktivnosti posvetili njegovemu življenju in delu. Pripravili smo 
razstavo Cankarjevih prvotiskov in strokovnih monografij o njegovem delu, organizirali smo javno 
branje njegovih del z naslovom »Noč in dan s Cankarjem« (glej 5.6 Projekti), raziskali smo okoliščine 
pridobitve njegove posmrtne maske v našo zbirko in, ne nazadnje, v sedmem letniku domoznanske 
revije »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« smo prvi zvezek namenili pisateljevemu pogledu in 
odnosu do našega mesta. 
V prvi številki naše domoznanske revije sta se avtorja dveh besedil osredotočila na Cankarjeve 
literarne upodobitve Ljubljane, najprej v kontekstu literarne tematizacije izkušnje pisateljeve poti v 
mesto – zlasti v Hlapcu Jerneju in njegovi pravici in Kurentu – in nato s prikazom številnih besedil, v 
katerih je dogajanje umeščeno v Ljubljano in bolj ali manj očitno prikazujejo nekdanjo podobo našega 
mesta (LMNS 7(1): Irena Avsenik Nabergoj – Po poteh Cankarjevega hrepenenja od Vrhnike do 
Ljubljane; Tomaž Miško – »Vse blagoslove tebi, Ljubljana). 
V drugi številki sedmega letnika revije smo predstavili razvoj prometa na ljubljanskih ulicah in cestah 
od vprežnih vozil do sodobnega mestnega potniškega prometa, dalje ulice in ceste, ki so bile 
poimenovane po znamenitih Slovenkah ter pravno ureditev Ilirskih provinc, kakršno je določal 
Napoleonov zakonik, ki ga hranimo v zbirki naše knjižnice (LMNS 7(2): Andreja Zupanec Bajželj – Po 
ljubljanskih ulicah; Meta Kutin [et. al] – Ulica, tvoje ime je žensko; Kristina Košič Humar – Ilirija 
oživljena ali Napoleonov zakonik). 
Pri oblikovanju vsebin sta sodelovala dva knjižničarja Centra za domoznanstvo in trije zunanji 
strokovnjaki. 
 
Redno publicistično delo smo nadaljevali z izdajo dveh brošur v zbirki »Kulturna dediščina za 
družine«. V prvi smo obeležili 170-letnico razvitja slovenske zastave na Wolfovi ulici v Ljubljani in 
predstavili družbene ter politične okoliščine, ki so privedle do vsesplošnega prebujanja narodne 
zavesti na slovenskem sredi devetnajstega stoletja. Po tematiki je brošura kot gradivo za knjižničarje 
uporabna za organizacijo delavnice o slovenski zastavi, slovenski državi in sorodnih vsebinah 
(predšolski otroci, prva triada OŠ), po vsebinski zahtevnosti pa zadnji triadi oziroma srednješolski 
mladini (Gašper Hudolin – Marčna revolucija 1848 in razvitje slovenske zastave sredi Ljubljane). V 
drugi knjižici smo prikazali življenje in delo pravnika Frana Milčinskega, priljubljenega mladinskega 
pisatelja, ki je še danes prepoznaven kot avtor legendarne zbirke Butalci. Za lokalno kulturno 
zgodovino je zelo pomemben, saj je v svojih publicističnih zapisih z dobro mero humorja komentiral 
tedanje družbeno politične razmere v Ljubljani. Vsebina je namenjena prvi in drugi triadi 
osnovnošolcev (Urša Šega – Fran Milčinski (1867–1932)). 
 
V Centru za domoznanstvo smo gostili sedem letnikov gimnazijcev, ki so se seznanili s knjižnico, 
njeno zgodovino in poslanstvom. Pomemben del obiska je bil namenjen srečanju s pisno kulturno 
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dediščino v sobi za dragocenosti. Mladim obiskovalcem smo predstavili originalne publikacije, ki so 
velikega kulturnega pomena za slovenski prostor in Ljubljano ter so obenem del učnih načrtov pri 
različnih predmetih. Ogledali so si tudi brošure iz zbirke Kulturna dediščina za družine ter izvod ali dva 
odnesli s seboj domov. 
 
Sodelovali smo pri organizaciji 5. festivala domoznanstva Domfest, ki je bil posvečen sodelovanju 
knjižnic z lokalno skupnostjo. Deset referentov je v osmih referatih predstavilo različne primere dobrih 
praks sodelovanja z lokalnimi, knjižnicam sorodnimi ustanovami in društvi. V Centru za domoznanstvo 
smo opravili tudi uredniško delo za zbornik posveta, ki je izšel v elektronski in tiskani obliki. Poleg 
referatov smo vanj vključili še štiri dodatne prispevke. Na letošnjem Domfestu so bile prvič podeljene 
Goropevškove nagrade za izjemne uspehe na področju domoznanstva in kulturne dediščine, ki jih 
podeljuje ZBDS. Na posvetu smo predstavili referat »Povezovanje med knjižnico in šolajočo mladino«, 
v katerem je sodelavka Centra za domoznanstvo predstavila bogate izkušnje s področja popularizacije 
pisne dediščine pri mladih srednješolcih. 
 
Center za domoznanstvo namenja starejšim uporabnikom stalno storitev Zbiranje spominov v 
povezavi z Albumom Ljubljane na Kamri. Storitev smo posebej izpostavili v novi zasnovi domoznanske 
podstrani Ljubljanske zgodbe na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana. V sodelovanju z urednico 
smo skrbeli za nalaganje novih vsebin in razvoj uporabniške izkušnje na njej. V tem smislu 
izpostavljamo dve novi virtualni razstavi (»170-letnica marčne revolucije«, »Zbirka glasbenega tiska«) 
in prenovljeno bibliografijo. 
 
S prenovo virtualne domoznanske bibliografije smo poenostavili iskanje domoznanskih publikacij in 
vsebin v zbirki Mestne knjižnice Ljubljana. Bibliografija omogoča iskanje s predpripravljenimi 
nastavitvami ukaznega iskanja v vzajemnem katalogu. Uporabnikom je na voljo 29 splošnih tematskih 
in 130 podrobnejših poizvedovanj, ki vrnejo ažurirane zadetke iz zaloge naše knjižnice.  
 
S službo za razvoj in območnost smo aktivno sodelovali pri digitalizaciji domoznanskih gradiv v SLK. 
Pripravili smo nabor gradiv s seznama, ki smo ga sestavili v letu 2017, ter sodelovali pri načrtovanju 
digitalizacije, predvidene za leto 2019. 
 
Na regijskem portalu Kamra smo sodelovali z vnašanjem vsebin o znamenitih ljubljanskih županih 
(glej 5.6 Projekti). V treh digitalnih zbirkah smo zbrali gradivo o življenju in delu petih ljubljanskih 
županov – Josefa Suppana, Karla Dežmana, Mihe Košaka, Toneta Koviča in Marjana Rožiča. Z 
digitalno zbirko Promet v slovenski prestolnici skozi 20. stoletje smo prikazali zanimiva poglavja v 
razvoju prometa na ljubljanskih ulicah (glej 5.6 Projekti). Izčrpna besedila smo pospremili z izvirnim 
slikovnim gradivom, ki ga hrani Center za domoznanstvo. 
 
Oblikovali smo splošne obrise zasnove dediščinske učne ure na temo Ljubljane, h kateri nameravamo 
privabiti zgodovinske krožke ljubljanskih srednjih šol. Sondiranje interesa na šolah bomo izvedli v letu 
2019. V letu 2018 smo želeli mlade seznaniti z zgodovino Marčne revolucije, zato smo prvo virtualno 
razstavo namenili prav njim. V Centru za domoznanstvo smo objavili že nekaj virtualnih razstav za 
omenjeno ciljno skupino, vendar razvoj ustreznega formata še ni zaključen. 
Skrbnik spletnih domoznanskih vsebin Centra za domoznanstvo je tudi v tem letu sodeloval pri 
projektu »Robinzonijada v informacijski džungli« s kvizoma »Robinzon bere Ivana Cankarja« in 
»Robinzon na atletskem stadionu«. 
 
Delovna skupina pri NUK za pripravo metodologije koordiniranja obdelave člankov na nacionalnem 
nivoju je v letu 2018 mirovala. V Centru za domoznanstvo smo koordinirali ažuriranje bibliografije 
domoznanskih serijskih publikacij v osrednjeslovenskem območju. Dodatek k bibliografiji za obdobje 
2014–2017, ki bo izšel v elektronski obliki, pripravljajo v NUK. 
 
V SLK smo v letu 2018 obdelali 33 člankov iz 16 naslovov domoznanskih serijskih publikacij iz 
osrednjeslovenskega območja. Število v letu 2017 je bilo precej višje (272) zaradi izpeljane načrtne 
retrospektivne obdelave teh člankov.  
 
 

Kazalnik 2017 2018 
Število vnesenih multimedijskih elementov na portalu 
KAMRA 

390 471 
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Število objavljenih polno besedilnih dokumentov na dLib 114.375                  114.450 
Število objavljenih virtualnih domoznanskih razstav v spletnih 
»Ljubljanskih zgodbah iz Slovanske knjižnice« 

2 2 

 
 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2017 in 2018: 
Število vnesenih multimedijskih elementov na portal Kamra je v letu 2018 večje kot v letu 2017, 
predvsem po zaslugi dopolnjevanja že obstoječih digitalnih zbirk z novo pridobljenim slikovnim 
gradivom, pa tudi zaradi same narave vnesenih digitalnih zbirk, ki so omogočale pridobitev večje 
količine slikovnega gradiva. 
MKL s svojimi vsebinami in vsebinami, ki jih digitalizira v okviru izvajanja posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice, redno dopolnjuje zbirko na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si). 
Tako je do konca lanskega leta objavila 114.450 polno besedilnih dokumentov, kar je predstavljalo 
približno 14 % celotne zbirke besedil na portalu. Po pregledu vsebin, ki so bile glede na statistike 
portala dLib.si najpogosteje iskane, lahko trdimo, da med uporabniki portala, tako kot tudi že v 
preteklih dveh letih, prevladuje predvsem interes za digitalizirano starejšo mladinsko periodiko (revije 
Angelček, Vrtec in Zvonček), občinska glasila (predvsem bivših ljubljanskih občin) in zbornike občin 
osrednjeslovenskega območja. 
 
 
Domoznanske dejavnosti v drugih OE: 
 
Knjižnica Bežigrad: 
V Knjižnici Bežigrad smo v sklopu projekta »Prišla bo pomlad« (glej 5.6 Projekti) pripravili delavnice 
petja slovenskih ljudskih pesmi in tako poskrbeli za ohranjanje ljudske dediščine ter obenem 
spodbudili medgeneracijsko druženje. 
Pripravili smo razstavo ob 40-letnici ustanovitve znamenite ljubljanske pank skupine Pankrti. 
V Knjižnici dr. Franceta Škerla smo gostili strokovno predavanje »Netopirji Bežigrada in okolice« 
biologa Primoža Presetnika in razstavo »Netopirji – skrivnostni Ljubljančani« v izvedbi Slovenskega 
društva za proučevanje in varstvo netopirjev. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca: 
V Knjižnici Jožeta Mazovca smo v okviru Evropskega leta kulturne dediščine pripravili projekt »Iz roda 
v rod«, tj. srečanja s starejšimi občani, nosilci praktičnih in rokodelskih znanj. Ti so svoje znanje kot 
nesnovno kulturno dediščino posredovali obiskovalcem ustvarjalno-izobraževalnih delavnic (glej 5.6 
Projekti).  
V decembru smo pripravili knjižno razstavo »Decembrski prazniki: izročilo, ustvarjanje in domača 
darila« in tematsko zloženko »Slovenski prazniki od adventa do svetih treh kraljev«. 
V Knjižnici Jarše je v okviru projekta »Iz roda v rod« starejša občanka skupini otrok iz lokalnega vrtca 
predstavila poklic svojega očeta – čevljarja. S seboj je prinesla očetove čevljarske pripomočke, 
povedala je čevljarsko zgodbo, predstavila tradicionalno izdelavo čevljev in obujala spomine na očeta. 
Otroci so iz usnja izdelali svoj mošnjiček. 
V Knjižnici Fužine smo v okviru medgeneracijskega projekta »Iz roda v rod« pripravili »Igre naših 
dedkov in babic« ter izvedli sobo pobega za mladostnike na temo ljudskih obrti. V sodelovanju s ČS 
Moste smo ob lokalni prireditvi Fužinetlon predvajali film »Razvoj igre na prostem v treh ljubljanskih 
soseskah« in gostili razstavo »Fužinski trgi, poimenovani po znanstvenikih«. 
V Knjižnici Zadvor smo gostili razstavo »Športno društvo Zadvor miga tudi to sezono« s fotografskimi 
utrinki priljubljenih lokalnih športnih akcij (Molniški tek, Tek ob baklah ipd.) in domoznansko razstavo 
člankov, gradiva in fotografij »Družabno življenje v Zadvoru nekoč«. Predstavljeni so bili izbrani članki 
iz tiska o dogodkih društev, ki so delovala v stavbi, kjer zdaj domuje knjižnica, ter o pomembnih 
pridobitvah za kraj, kot so gostilna, trgovina, bencinska črpalka, vrtec in mladinski klub. V 
velikonočnem času smo organizirali ustvarjalno delavnico izdelave butaric, ki so značilne za vzhodni 
del Ljubljane. 
V Knjižnici Zalog smo v tednu splošnih knjižnic pripravili razstavo knjig in listin o zgodovini Zaloga. 
Gostili smo likovno razstavo »Podgrajski likovni teden« z izdelki tradicionalnega srečanja likovnikov v 
Podgradu. 
 
Knjižnica Otona Župančiča: 
V Knjižnici Otona Župančiča smo praznovali 140. obletnico rojstva pesnika in prevajalca Otona 
Župančiča. Pripravili smo poseben pogovorni večer z vnukinjo pesnika Alenko Župančič, v 
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sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana smo organizirali strokovno vodenje po Župančičevi zbirki, ki 
jo hrani knjižnica, v sodelovanju s pripovedovalsko skupino Vodnikovih 9 pa smo izvedli »Župančičev 
kalejdoskop«. 
V regijski portal Kamra smo objavili digitalni zbirki o Kongresu Svete alianse v Ljubljani 1821 in 
Plečnikovi hiši Peglezen na Poljanski cesti v Ljubljani.  
Na razstavi »Obraz Ljubljane« je avtorica Vesna Videnovič pokazala fotografske interpretacije 
ljubljanskih stavb, med katerimi so izstopale zlasti fotografije WTC, NUK, Arene Stožice, Metalke in 
Slovenijalesa. Ljubljanske motive so na razstavi »Ljubljana« pokazali tudi člani Fotokluba Ljubljana. 
Gostili smo tudi razstavo »Ljubljana skozi stare zemljevide, časopisne prispevke in druge publikacije« 
avtorice Viktorije Rozman Bitenc. Obiskovalci so si lahko ogledali nekdanjo podobo Ljubljane, njenih 
trgov, gostiln in drugih kulturno-zgodovinskih poudarkov izpred leta 1945. Med gradivom iz zasebne 
zbirke pokojnega tržnega inšpektorja Kranjske banske uprave Rudolfa Zajca je pozorno oko lahko 
zasledilo tudi dva starejša zemljevida Ljubljane in veduti stolnega mesta Kranjske iz let 1743 in 1845.  
Na strokovnem predavanju »Kranjske dedne poklonitve v zgodnjem novem veku« je Vanja Kočevar 
spregovoril o obredih poklonitve kranjskih deželnih stanov deželnim knezom – Habsburžanom, ki so 
med letoma 1444 in 1728 potekali v Ljubljani. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc: 
V Knjižnici Prežihov Voranc smo Noč knjige praznovali na prostem. Pripravili smo razstavo o viški 
tramvajski progi številka 2, ki je bila ukinjena pred 60 leti. Razstavo je vsebinsko dopolnil Tadej Brate s 
strokovnim predavanjem »Pocestnica v Ljubljani«. 
V sodelovanju s Turizmom Ljubljana smo v okviru projekta »Ena knjižnica ena knjiga« (glej 5.6 
Projekti) organizirali dva vodena literarna ogleda Ljubljane po poteh Ivana Cankarja. Spoznali smo 
mesta, kjer je prebival Cankar – Cukrarno, Streliško ulico, Vodnikov trg, Stari trg, Breg, Kongresni trg. 
V Knjižnici Dobrova je potekalo predavanje Rajke Bračun Sove z naslovom Dobrovska cerkev v času 
baroka. 
V Knjižnici Frana Levstika v Velikih Laščah smo organizirali dva tradicionalna večera: Stritarjev večer, 
na katerem smo gostili pisateljico in novinarko Agato Tomažič, ter Levstikov večer s predavateljem 
Jankom Kosom, ki je spregovoril o Ivanu Cankarju in njegovem odnosu do literarne tradicije, zlasti 
odnosu do Levstika, Stritarja in Trubarja.  
V Knjižnici Ig smo v sodelovanju z Društvom Fran Govekar Ig organizirali Govekarjeve večere, ki so 
sestavljeni iz odprtja slikarske ali fotografske razstave in srečanja z literarnimi ustvarjalci. S tem se 
krepi medgeneracijsko povezovanje in predvsem sodelovanje z lokalno skupnostjo. 
V Knjižnici Škofljica smo gostili igro »Baronica, Valvasor in Lisičje«, ki tematizira kulturno zgodovino 
dvorca Lisičje na Škofljici. Napisala jo je domačinka Marija Kenik Gregorič. 
 
Knjižnica Šiška: 
V Knjižnici Šiška smo ob 10-letnici preselitve v nove prostore in 10-letnici Mestne knjižnice Ljubljana 
pripravili razstavo »140 let od ustanovitve Narodne čitalnice v Spodnji Šiški«, v kateri smo z arhivskimi 
fotografijami in fotografijami dokumentov predstavili naštete jubileje. 
V okviru projekta Kulturna dediščina za družine smo izvedli delavnico »Nove stare otroške igre«, kjer 
so otroci spoznavali že skoraj pozabljene otroške igre, ki so se jih igrali že njihovi dedki in babice. 
V Knjižnici Vodice smo v sodelovanju s Centrom za domoznanstvo pripravili razstavo »Dr. Valentin 
Zarnik: Oče slovenskih taborov«, ki orisuje življenje in delo tega politika, pisatelja in narodnega 
buditelja, rojenega v Repnjah. Pripravili smo tudi razstavo ob 120-letnici nekdanje šole oziroma 
zgradbe, v kateri sedaj domujeta knjižnica in Občina Vodice, in gostili dve domoznanski strokovni 
predavanji (»Galicija«, »Stolp točajev z Ostrovice v Šinkovem Turnu«). 
 
 

5.6 Projekti 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju projektov 
V letu 2018 smo izpeljali večino načrtovanih projektov. Projekti so bili usmerjeni na nove aktivnosti za 
različne ciljne skupine prebivalcev.  
 
V letu 2018 izpostavljamo: 
- Smernice za prireditveno dejavnost 
- Noč in dan s Cankarjem 
- Ena knjižnica – ena knjiga 
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- Regijski domoznanski natečaj za starejše 
- Lego delavnice pripovedovanja zgodb 
- Borza zdravja 

Od načrtovanih 41 projektov iz Programa dela MKL 2018 smo popolnoma ali deloma izvedli 38 
projektov. Dodali smo en nov projekt Kekčevo leto. V letu 2018 smo tako izpeljali skupno 39 projektov.  
 
Razlogi za preložitev ali opustitev projektov v letu 2018: 
1. Naročanje gradiva med knjižnicami v mreži MKL: Pripravo na storitev medoddelčnega naročanja 

gradiva med knjižnicami MKL začasno ukinjamo zaradi drugih prednostnih nalog knjižnice pri delu 
z uporabniki. Uvedba COBISS 3, segment izposoja, je pričakovano prinesla nove možnosti, a tudi 
celo vrsto težav, ki jih v MKL rešujemo na dnevni bazi. Dokler nimamo vpeljanega sistema za 
naročanje gradiva, ki bi deloval za uporabnike prijazno in enostavno, za zaposlene pa brezhibno, 
ter vzpostavljene hitre logistike v mreži MKL, te storitve ne moremo zadovoljivo izvajati. Ko bodo 
vsi pogoji za uvedbo storitve izpolnjeni, jo bomo realizirali.  

2. Radio MKL: Zaradi zelo različnih interpretacij zakona o avtorskih pravicah za digitalizacijo in 
predvajanje avdio gradiva iz zbirk MKL s strani strokovnjakov za avtorsko pravo smo se odločili 
projekt v tej obliki izpustiti. Zaradi zavedanja o drugačni percepciji glasbe s strani uporabnikov 
bomo v letu 2019 naredili raziskavo o drugačni ponudbi glasbe za uporabnike. 

3. Aplikacija za načrtovanje kadrov: Zaradi preobremenjenosti informatikov v OI (RFID, nove 
knjižnice, težave Cobiss3) in prednosti financiranja drugih potreb na področju IKT bomo v letu 
2019 naredili kot prvi korak raziskavo potencialnih ponudnikov programske opreme. 

Na različne razpise smo prijavili 5 projektov: 
- Na razpis JAK za promocijo branja smo uspešno prijavili dva projekta: Priročnik za branje 

kakovostnih mladinskih knjig 2017 in Strokovne srede. 
- Na neposredni poziv MK za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja posebnih 

nalog OOK smo uspešno prijavili program za leto 2018. 
- Na razpis MOL za strokovni tisk smo uspešno prijavili domoznansko serijsko publikacijo 

»Ljubljana med nostalgijo in sanjami«. 
- Za nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2018 smo prijavili 

projekt: Zelena knjižnica (neuspešna prijava). 
 
Med projekti navajamo tudi dve publikaciji, ki ju pripravlja Slovanska knjižnica, in Priročnik za branje 
kakovostnih mladinskih knjig, ki ga pripravlja Pionirska – CMKK: 
- »Ljubljana med nostalgijo in sanjami«: V sedmem letniku sta izšli dve številki: prva je v celoti 

namenjena Ivanu Cankarju in njegovemu razmerju do Ljubljane, druga vsebuje dva prispevka o 
ljubljanskih ulicah in cestah ter prispevek o Napoleonovem zakoniku, ki je krojil podobo pravne 
ureditve naših dežel v okviru Ilirskih provinc.  

- Kulturna dediščina za družine: V letu 2018 smo pripravili dve brošuri: Fran Milčinski (1867–1932) 
ter Marčna revolucija 1848 in razvitje slovenske zastave sredi Ljubljane. 

- Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2018 »Eden je svet«, ki prinaša produkcijo 
mladinskih knjig za leto 2017. 

Kazalnik 2017 2018 
Število obiskov na prebivalca 6.9 7,0 
Število krajevnih knjižnic, ki jih obišče povprečni uporabnik 1,7 1,7 
Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj 74.964 75.333 
Število ur izobraževanj za uporabnike 2.365,5 2.585,5 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2017 in 2018: 
Spremljanje uporabljenih kazalnikov v letih 2017 in 2018 kaže stabilno uporabo in obisk knjižnic v 
mreži MKL. Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj ter število ur izobraževanj za uporabnike se 
je v primerjavi z letom 2017 povečalo, povečalo se je tudi število izobraževanj. V letu 2018 smo sledili 
trendu zmanjševanja števila prireditev (za odrasle) z oblikovanjem sklopov in povečevanjem njihove 
kvalitete, pri tem pa je število udeležencev na prireditev ostalo na enaki ravni (23). Kazalniki kažejo 
veliko potrebo prebivalcev Ljubljane in okolice po obiskovanju prireditev in izobraževanj, ki so 
namenjena znanju za vsakdanje življenje ter aktivnemu preživljanju prostega časa in so za končne 
uporabnike brezplačna. 
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Projekti za poenotenje delovanja MKL 
 
 
1. Dan MKL in 10-letnica MKL 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Ob praznovanju desete obletnice od ustanovitve MKL smo pripravili poseben logotip in ga umestili na 
vse digitalne in tiskane zapise knjižnice, pripravili smo posebno zgodovinsko časovnico knjižnice na 
spletni strani, označili FB profile MKL, poskrbeli za priponke/oznake za zaposlene, izdelali razglednice 
MKL in pripravili animirano voščilnico ob koncu leta 2018 ter koncept za izdajo posebne publikacije 
2008–2018, ki bo izdana v letu 2019.  
Desetletnico smo praznovali z osrednjim dogodkom Dan MKL – 10 let knjižnice in zaključkom 
bralnega projekta Mesto bere, ki se je tradicionalno odvil na Stritarjevi ulici, 8. junija 2018. 
Obiskovalcem in mimoidočim smo ponujali brezplačen vpis v knjižnico, na ogled postavili razstavo 
Povsod v mestu, za otroke pa pripravili ustvarjalne delavnice in slikanje s Cankarjem. V Trubarjevi hiši 
literature so se mladi preizkusili v literarni sobi pobega. Na odru so se predstavili: pravljičarji iz 
Pravljičnih večerov za odrasle, Waldorfska glasbena šola, Andrej Rozman Roza, Lado Leskovar in 
Manca Košir, ki so še posebej izpostavili pomembnost branja ter knjižničarstva. Za koncert sta 
poskrbeli glasbeni skupini Manouche in Terrafolk.  
Doseženi cilji: 
Promocija knjižnice kot kulturne ustanove, promocija gradiva; sodelovanje med zaposlenimi; medijska 
pokritost dogodkov. 
 
2. Knjižnica, srce mesta: ob 70-letnici Pionirske in mladinskega knjižničarstva 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Četrto posvetovanje je imelo v luči jubilejne obletnice mladinskega knjižničarstva na Slovenskem, ob 
njegovi 70-letnici (Pionirska knjižnica je bila ustanovljena 15. novembra 1948 kot Mestna pionirska 
knjižnica), ambicijo osvetliti podobo mladinskega knjižničarstva z ozirom na enega njegovih temeljnih 
poslanstev, ki ga razume kot prenos vrednot in vedenja o svetu na mlajše generacije. Ker se to lahko 
zgodi na mnoge načine, smo na simpozij povabili odlične strokovnjake z različnih področij znanosti in 
kulture, da nam razkrijejo, kako s svojimi »zgodbami« in na svojih področjih mlade usmerjajo k branju 
za življenje.  
Celodnevni posvet je potekal 18. aprila 2018 v prostorih MKL na Kersnikovi 2. Povzetki prispevkov so 
objavljeni v zborniku, nekateri prispevki pa v reviji Otrok in knjiga. Videoposnetek posvetovanja je 
dostopen na spletni strani YouTube. 
Doseženi cilji: 
Evalvacija posveta prinaša visoke ocene, ki kažejo na vsesplošno zadovoljstvo udeležencev (ob 
najvišji možni oceni 5,00 je skupna povprečna ocena 4,53). Udeležilo se ga je rekordno število 
udeležencev, 135. V okviru posvetovanja smo pripravili spremljevalno razstavo in podelili nagrado za 
življenjsko delo na področju mladinskega knjižničarstva. 
 
3. Domfest 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Festival za domoznanstvo – Domfest poteka bienalno v eni od desetih osrednjih območnih knjižnic. 
Leta 2018 ga je organizirala Mestna knjižnica Ljubljana na temo sodelovanja na področju 
domoznanstva znotraj lokalnih skupnosti, s poudarkom na sodelovanju knjižnic z arhivi in muzeji. 
Celodnevni posvet je potekal 19. oktobra 2018 v prostorih MKL. Na njem so bili v osmih prispevkih 
predstavljeni primeri dobrih praks sodelovanja s sorodnimi ustanovami in društvi v lokalnem okolju. 
Zbornik posveta je izšel v elektronski in tiskani obliki, video posnetki predstavitev pa so dostopni v 
video arhivu na spletni strani MKL. 
Doseženi cilji: 
Posveta so se udeležile 103 osebe, kar je za Domfest rekorden dosežek. Evalvacija dogodka priča o 
precejšnjem splošnem zadovoljstvu udeležencev, saj je bila skupna povprečna ocena 4,44 (najvišja 
možna ocena je 5,00). Predvsem pa izstopa izredno visoka povprečna ocena, ki kaže zadovoljstvo 
udeležencev z organizacijo posvetovanja (4,80 od najvišje možne 5,00). 
 
4. Strategija pridobivanja novih članov v MKL  
Poročilo o izvajanju projekta 
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V okviru že utečenega sodelovanja v DS, sestavljeni iz zaposlenih MKL in zaposlenih na Oddelku za 
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, smo v letu 2018 dorekli izhodišča in časovni okvir 
za izvedbo študije na področju pridobivanja novih članov v MKL. 
 
5. Prenova spletnih strani MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Od zastavljenih ciljev za leto 2018 smo realizirali grafično in vsebinsko prenovo Ljubljanskih zgodb, ki 
domoznanske vsebine predstavljajo na bolj vizualen, interaktiven in urejen način. Vsebinsko smo 
prenovili vse tekste angleške spletne strani in uredili dodajanje aktualnih dogodkov, kamor redno 
vabimo tujejezične obiskovalce knjižnic. Poleg tega smo skrbeli za redno vzdrževanje in objavljanje na 
spletni strani MKL, pri tem smo morali nadgraditi sistem Joomla in poskrbeti za njene razširitve, 
optimizirali smo mobilno spletno stran ter popravili zemljevide vseh knjižnic. 
Ukinili smo Facebook profile krajevnih knjižnic, obdržali pa profile območnih enot z poenoteno podobo 
in urejeno ter nadzorovano vsebino. 
Priprava koncepta za novo spletno stran in razpisne dokumentacije je v načrtu za leto 2019.  
Doseženi cilji: 
Dostopnost in promocija gradiva in storitev; nadgradnje in izboljšave uporabniške izkušnje na spletu; 
dvig bralne kulture in informacijske pismenosti; enostavna in dostopna uporaba spletnih strani; 
promocija domoznanskih vsebin, pridobivanje sledilcev. 
 
6. Prenova intraneta 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2018 smo začeli s prenovo intraneta MKL. V projekt prenove smo stopili zaradi dveh glavnih 
razlogov: 1) Intranet deluje v okolju Joomla 1.5, ki pa je že zelo zastarelo in nima več podpore s strani 
proizvajalca oz. se ne posodablja več (varnostno tveganje, nekompatibilnost z novejšimi brskalniki in 
spletnimi strežniki X); 2) Želeli smo vizualno in vsebinsko posodobiti podobo intranetne strani. 
Vzporedno s predelavo intraneta bo potekalo tudi posodabljanje nekaterih dosedanjih spletnih 
aplikacij, ki jih že uporabljamo v MKL, ter tudi izdelava določenih novih aplikacij, za katere se je 
izkazalo, da bi jih potrebovali, in ki bodo skupaj s prenovljenim intranetom tvorile t. i. MKL servis. Do 
konca leta 2018 so bili uspešno izvedeni naslednji koraki: priprava testnega strežnika za namestitev 
novega okolja in izdelava dokumentacije, osnovna namestitev okolja Drupal na testni strežnik in 
uspešna vzpostavitev povezave med okoljem Drupal in aktivnim imenikom MKL. Izveden je bil pregled 
vsebin na obstoječem internetu in pripravljena nova struktura ter postavljena osnova za vizualno 
predlogo. 
Doseženi cilji: 
Izvedena je bila priprava testnega okolja ter izdelana osnovni nabor vsebin in vizualna predloga. 
 
7. Smernice za prireditveno dejavnost 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2018 je DS za prireditve za odrasle pripravila osnutek dokumenta Smernice za prireditveno 
dejavnost za odrasle in jo predstavila na kolegiju MKL. Na podlagi pripomb k dokumentu je DS 
pripravila dopolnila, pripravlja pa še kriterije za organiziranje prireditev v knjižnicah glede na 
prostorske danosti, kadrovsko razpoložljivost in opremljenost knjižnic ter pripravlja protokol promocije 
prireditev. 
Doseženi cilji: 
Glede na pripombe k Smernicam bo dokument zajel načrtovano in pričakovano vsebino. 
 
8. »Biti digitalno pismen« – digitalno opismenjevanje zaposlenih 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mestna knjižnica Ljubljana v okviru svojih programov dela in strateških usmeritev permanentno 
načrtuje aktivnosti za vključujočo digitalno družbo ter hkrati organizira in izvaja izobraževanja na 
področju izboljšanja digitalne pismenosti, e-kompetenc in e-veščin prebivalstva, ozaveščanja in 
usposabljanja udeležencev za varno in odgovorno rabo interneta, uporabe interneta v vsakdanjem 
življenju, kakor tudi uporabe storitev, ki omogočajo delo na daljavo. Izobraževanja so namenjena tako 
zaposlenim (preko Učnega centra MKL za zunanje in notranje udeležence), kakor tudi uporabnikom. V 
letu 2018 smo nadaljevali z nizom izobraževalnih sklopov za nova znanja, poudarek je bil na 
prostočasnih in uporabnih vsebinah, potrošniški pismenosti ter varnosti na spletu. Oblikovan je bil 
spletni seznam vsebin za posamezne sklope, ki je namenjen knjižničarjem pri njihovem referenčnem 
delu ter je dostopen na internih spletnih straneh, tovrstne vsebine pa bomo v letu 2019 smiselno 
vključili tudi na podstran e-Gradiva javnih oblasti spletne strani knjižnice. 



69 

Doseženi cilji: 
Pripravljen je bil nabor nadgrajenih izobraževanj za nova znanja v informacijski družbi (razvedrilne 
vsebine, potrošniška pismenost, varnost na spletu) v obliki delavnic; oblikovan je bil seznam vsebin za 
posamezne sklope kot pomoč knjižničarjem. 
 
 
9. Pilotna nabava in obdelava knjižničnega gradiva MKL in Mestne knjižnice Grosuplje  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt je izvajala Služba za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva od novembra 2017 do 
junija 2018 v sodelovanju z Mestno knjižnico Grosuplje (MKG) in Združenjem splošnih knjižnic. 
Projekt izhaja iz strategije razvoja splošnih knjižnic 2013–2020, ki predvideva ukrepe za racionalizacijo 
delovanja splošnih knjižnic z njihovim medsebojnim sodelovanjem. MKL je navedeno usmeritev 
vključila med cilje Strateškega načrta 2017–2021: »Knjižnica plus«, cilj 2: Centralizacija postopkov 
nabave in obdelave knjižničnega gradiva za splošne knjižnice. Prvi korak je opravljen s pilotnim 
projektom skupne nabave in obdelave prirasta za knjižnično zbirko MKG.  
V nadaljevanju uresničevanja tega cilja predvidevamo razširitev tovrstnega sodelovanja še z drugimi 
splošnimi knjižnicami Osrednjeslovenske regije. 
Doseženi cilji: 
- Izoblikovan je ustrezen poslovni model za skupno nabavo in obdelavo dveh ali več knjižnic. 
- Na podlagi definiranih zahtev za dopolnitev sistema COBISS je z IZUM-om – upravljavcem 

dogovorjena ustrezna dopolnitev sistema za podporo skupni nabavi in obdelavi knjižničnega 
gradiva med knjižnicami. 

- Na Ministrstvu za kulturo je zastavljen postopek za zagotovitev sistemskega financiranja skupne 
nabave kot opravljanje storitve za druge knjižnice. 

- Po uspešnem zaključku projekta je z MKG zastavljena redna dejavnost skupne nabave v obsegu 
20 % prirasta MKG. 

 
 
Projekti za otroke: 
 
10. Slovenski knjižnično-muzejski mega kviz 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MEGA kviz strokovno pripravlja in organizira MKL, Pionirska, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje 
in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in, v letošnjem ciklu (2018/2019), z Narodno galerijo. 
Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, namenjen je predvsem učencem 2. in 3. triletja 
devetletke. Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle; cikel v vsakem šolskem letu 
obsega pet sklopov.  
Narodna galerija ob stoti obletnici svoje ustanovitve predstavlja življenje in delo Ivane Kobilca, 
nedvomno najbolj znane slovenske umetnice. V šolskem letu 2018/2019 so v MEGA kviz uvrščeni 
naslednji vsebinski sklopi: 100 let Narodne galerije, Svetovljanska slikarka, Pesmi iz galerije, Za 
umetnino in Galerijski potep. Kviz je dostopen na spletni strani www.megakviz.si. 
Doseženi cilji: 
V šolskem letu 2017/2018 je potekal dvanajsti cikel, s katerim smo zbrali 14.188 rešitev. Za trinajsti 
cikel, ki poteka v šolskem letu 2018/2019, bomo rešitve zbirali do 15. maja 2019. 
 
11. Poletavci – poletni bralci 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Osmo leto izvajanja projekta nam je za počitniško branje uspelo navdušiti 732 Poletavcev med 
sedmim in dvanajstim letom (leta 2017: 673), 21 izmed njih iz tujine (DE-Berlin, IT-Prosek). Skupaj s 
slovenskimi splošnimi knjižnicami (Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, 
Knjižnica Brežice, Knjižnica Črnomelj, Knjižnica Dol pri Ljubljani, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Logatec, Knjižnica Litija, Knjižnica Medvode, Knjižnica 
Miklova hiša Ribnica, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Knjižnica Šentjur, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Tržič, Ljudska knjižnica Metlika), ki so aktivno sodelovale v našem projektu, smo Poletavcem podelili 
2.159 majic in priznanj (leta 2017: 1.873). K sodelovanju smo ponovno privabili ljubljanske in okoliške 
osnovne šole, Knjigarno Konzorcij, Narodno galerijo in Narodni muzej Slovenije, na novo pa Živalski 
vrt Ljubljana in Ljubljanski grad, pridobili smo tudi večje število donatorjev, darovalcev različnih 
nagrad. Projekt smo zaključili z žrebanjem nagrad na prireditvi na Ploščadi Kozolec, ki je bila 
namenjena spoznavanju različnih eksotičnih in udomačenih živali. Dogodka se je udeležilo več kot 
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600 obiskovalcev. Zaključne prireditve in slavnostne podelitve so potekale tudi v krajih ostalih 
sodelujočih knjižnic in v tujini.  
Doseženi cilji: 
Mladi bralci obiskujejo knjižnice tudi v poletnem času; večja izposoja otroških in mladinskih knjig v 
poletnih mesecih; aktivno sodelovanje s splošnimi knjižnicami in z drugimi javnimi zavodi; pridobitev 
donatorjev; večji obisk spletne strani MKL; dvig bralne pismenosti med otroki. 
 
12. Multi-kul-praktik 
Poročilo o izvajanju projekta: 
9. in 10. marca 2018 smo z različnimi prireditvami predšolskim otrokom, mladim in odraslim z 
upoštevanjem smernic za mlade izvedli dejavnosti, v katerih so mladi spoznavali kulturo Francije. 
Pripravili smo uro pravljic, na kateri so se otroci naučili kratke pesmice v francoščini, osnovnošolcem iz 
tretjega triletja je bila namenjena projekcija kratkega filma, ki ga je posnela profesionalna režiserka z 
otroki Francoske šole v Ljubljani v francoščini. Potekala je tudi delavnica parfumeristike in gledališka 
predstava študentov francistike Filozofske fakultete v Ljubljani. En dan je bil namenjen 
medgeneracijskem druženju in igranju s spoznavanjem francoske kulture, zgodovine, znamenitosti, 
kulinarike in literature na zabaven način. Vabljene so bile družine z otroki. Za zaključek smo v 
sodelovanju s Francoskim inštitutom Charles Nodier v mesecu frankofonije organizirali fotografsko 
razstavo, ki je nastala ob 50. obletnici Francoskega inštituta v Ljubljani. 
Doseženi cilji: 
Seznanitev z drugo kulturo, spoznavanje kulturne raznolikosti, spodbujanje strpnosti, spodbujanje 
izražanja, besednega in likovnega. 
 
13. Kekčevo leto 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Leto 2018 smo posvetili literarnemu junaku Kekcu na mladinskem oddelku, dejavnosti smo razširili tudi 
na oddelek za odrasle, ter gostovali na drugih lokacijah. Pripravili smo gledališko predstavo Kekec 
(dve izvedbi predstave v Knjižnici Bežigrad, gostovanja v dveh knjižnicah in Domu starejših Bežigrad). 
Razstavi in pripovedovalska večera smo namenili odraslim in otrokom. Pripravili smo literarno uganko.  
Doseženi cilji: 
Obeležili smo 100. obletnico izdaje Vandotovega Kekca; spodbujali smo izposojo gradiva na temo 
Kekca in gora; povezali smo različne starostne skupine in knjižnične oddelke v enoten projekt. 
 
14. Lego delavnice pripovedovanja zgodb – »Sestavljene zgodbe« 
Poročilo o izvajanju projekta: V projektu sodelujejo tri knjižnice: Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica 
Bežigrad in Knjižnica Prežihov Voranc. Kupili smo sete Lego in Lego Duplo, pripravili CGP in vse 
aktivnosti povezali v slogan »Sestavljene zgodbe«. Vsaka od OE, ki projekt izvaja, v prvem letu razvija 
in preizkuša nekoliko drugačen koncept, skupna točka vsem pa je ustvarjanje iz lego kock, ustvarjanje 
zgodb ter končni produkt. Otroci tako poslušajo začetek zgodbe in si izmislijo nadaljevanje, ali si 
izmislijo celotno zgodbo. Zgodbo predstavljajo ustno, s pomočjo Lego kompleta ali izdelanega stripa. 
Zgodbo lahko posnamejo tudi na tablico in s pomočjo brezplačnega programa Stop Motion Studio 
ustvarijo kratko lego risanko, ki jo potem tudi objavimo na MKL Youtube profilu. Skupaj smo pripravili 
devet raznolikih delavnic. 
Doseženi cilji:  
Branje zgodb in spodbujanje domišljije s tem projektom nadgradimo z uporabo sodobne tehnologije, 
otroških iger ter drugih didaktičnih pripomočkov; otroci usvajajo veščini govora in pripovedovanja skozi 
igro. 
 
15. Filmobus pri vas 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Za učence nižjih razredov osnovne šole Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana (v nadaljevanju ZGNL) 
smo oktobra 2018 izvedli projekt Filmobus pri vas. Otroci so si lahko na platnu v avtobusu ogledali 
risanke, izvedli smo tudi ure pravljic in ustvarjalno delavnico. Učenci so na ustvarjalnih delavnicah 
barvali pobarvanke na temo jeseni. Zaposleni Potujoče knjižnice smo obnovili svoje znanje 
slovenskega znakovnega jezika in skupaj z otroki preživeli lep jesenski dan. V približno polurnih 
obiskih nas je obiskalo kar šest skupin otrok z različnimi stopnjami oviranosti (na primer govorno-
jezikovne motnje, gluhota in naglušnost, avtizem). Vsi otroci so bili nad potujočo knjižnico navdušeni. 
Kar nekaj otrok zaključnih razredov osnovne šole ZGNL, ki ta dan niso bili v programu našega obiska, 
pa nas je po koncu programa obiskalo čisto samoiniciativno, ker jih je obisk bibliobusa na njihovem 
šolskem igrišču zelo pritegnil. Otroci in učitelji so si lahko na ta dan izposojali tudi gradivo. 
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Doseženi cilji: 
Predstavitev in promocija potujoče knjižnice ter njenih postajališč, ki obsegajo MOL in primestne 
občine; večja prepoznavnost med varovanci ZGNL-ja in večji obisk na našem postajališču pred ZGNL-
jem enkrat mesečno; prepoznavnost knjižnice v lokalnem in širšem okolju; promocija branja in 
kvalitetnega preživljanja prostega časa in medgeneracijskega povezovanja mladih in starejših. 
 
 
Projekti za mlade: 
 
16. NajPoletavci 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Poletni bralni projekt, nadaljevanje projekta Poletavci – poletni bralci za otroke, starejše od dvanajst 
let, smo izvedli že četrto leto zapored. Med poletnimi počitnicami je prebralo tri knjige in na spletni 
strani MKL opisalo knjižnega junaka, ki jih je najbolj navdušil, 165 NajPoletavcev (2017: 114), to so 
mladi od trinajst do šestnajst let. Projekt smo zaključili s prireditvijo na Ploščadi Kozolec, kjer smo 
podelili majice in pohvale ter žrebali nagrade. V projektu so sodelovale tudi Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode in 
Lavričeva knjižnica Ajdovščina, ki so samostojno izvedle zaključno prireditev v svojem kraju. 
Doseženi cilji: 
Več obiska mladih bralcev v knjižnicah v poletnem času; mnenja mladih o prebranih knjigah; razvoj 
bralne pismenosti pri mladih; večja izposoja mladinskih knjig tudi v poletnih mesecih; pridobitev 
donatorjev; večji obisk spletne strani MKL. 
 
17. Oddaj na natečaj v MKL  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Oddaj na natečaj v MKL je projekt za spodbujanje ustvarjalnega pisanja in izražanja. Deluje kot 
poligon za uveljavljanje mladih avtorjev, saj ponuja možnost za izražanje kreativnosti s področja 
literarnega ustvarjanja. Projekt združuje tri samostojne literarne natečaje za mlade: metaFORA – 
literarni natečaj kratke zgodbe (razpisan v sodelovanju s Knjižnicami grada Zagreba), poHAIKUj – 
literarni natečaj haiku poezije in preDRAMI se – literarni natečaj dramskega besedila. Natečaj je 
potekal od 15. novembra 2017 do 15. marca 2018. Namenjen je bil mladim med 15. in 25. letom. Na 
natečaj smo prejeli 42 kratkih zgodb, 186 haikujev in 6 dramskih besedil. Zaključna prireditev in 
podelitev nagrad je potekala 20. aprila 2018.  
Doseženi cilji:  
Spodbujanje mladih k branju, kreativnosti in ustvarjanju; pomoč in spodbujanje pri uveljavljanju mladih 
avtorjev. 
 
18. Robinzonijada v informacijski džungli na spletu 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Spletni kviz za otroke in mladostnike od 9. do 15. leta spodbuja informacijsko pismenost s področja 
uporabe preverjenih virov podatkov in informira otroke o bogatih referenčnih bazah, ki jih ustvarjamo 
slovenske knjižnice in so zbrane in dostopne na spletni strani MKL. Teme so bile Cankarjevo leto, 
zgodovina MKL, svetovno nogometno prvenstvo in teme, ki so jih predlagali tekmovalci. Čas za 
reševanje kviza je bil od novembra 2017 do vključno 8. novembra 2018. Vprašalnike je rešilo 56 
reševalcev (od tega 27 deklet in 29 fantov), kar je več kot leto prej. Zaključno prireditev smo 
organizirali v Knjižnici Prežihov Voranc in se je je udeležilo 25 obiskovalcev, ki jih je zabaval 'trio 
kvartet' Prešane Kislice z nastopom na temo uporabe računalniške tehnologije.  
Doseženi cilji: 
Število reševalcev se je povečalo; uspešno je bila izvedena zaključna prireditev; pridobili smo 
glavnega sponzorja in ohranili donatorje iz prejšnjih sezon. 
 
19. Medijska pismenost za mlade  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Namen projekta je ponuditi več različnih oblik dela, s katerimi izobražujemo in ozaveščamo mlade o 
pomembnosti medijske pismenosti za vsakdanje življenje. V letu 2018 smo izvedli šest dogodkov: 
- Tečaj filmske kulture (6 ur) – Vinko Mödernforfer in Eric Dean Scot 
- Predstavitev knjige in pogovor z avtorjem: »Fake news« – Peter Jančič 
- Razglasitev nagrajencev natečaja »Mlada filmska kritika« in pogovor o filmski kritiki 
- Predavanje o »Literarnem novinarstvu in medijskem poročanju preko literariziranega novinarskega 

besedila« – Leonora Flis in Andrej Blatnik 
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- Pogovor o rabi slovenskega jezika v medijskem obveščanju in informiranju z naslovom »Kdo zna 
jezik?«. Pogovor z dr. Markom Stabejem 

- Okrogla miza z naslovom »Kritiški prostor v medijih« 
Doseženi cilji:  
Ozaveščanje mladih o pomembnosti medijske pismenosti in spodbujanje razvoja medijske pismenosti.  
 
 
20. Instrumentarij  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt je v letu 2018 dobil svoje dokončno ime Glasbeni instrumentarij. Pridobili smo nekaj 
pomembnih podpornikov/partnerjev pri projektu, tako s strani prostovoljcev, ki bodo sodelovali pri 
projektu, kot tudi donatorje ali izobraževalce, pa tudi nekaj partnerskih organizacij. Posebej 
izpostavljam dva pomembna partnerja, in sicer EMI glasbeni inštitut (izvajalec izobraževalnih delavnic) 
ter Hartmann d. o. o. glasbeno trgovino (donacija nekaj glasbil + promocija projekta). Projekt 
nadaljujemo še z izvedbo dveh delavnic v letu 2019, potem pa bomo uporabnikom začeli nuditi 
možnost individualnega glasbenega opismenjevanja na inštrumentih in izobraževanja v glasbenem 
programu Ableton na računalniku. Nadaljujemo tudi z akcijo zbiranja inštrumentov za izposojo. 
Dokončali bomo namestitev/ureditev namenskega prostora Avdioteke za potrebe glasbenega 
izobraževanja, predvsem kot bodoči prostor za glasbeno kreativnico.  
Doseženi cilji: 
Izvedba prve delavnice glasbenega opismenjevanja v programu Ableton; obdelana je večina 
glasbenih inštrumentov (izposoja že poteka). 
 
21. Tehnoteka za mlade 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Projekt smo izvedli v sodelovanju z Društvom za razvoj tehniškega izobraževanja (DRTI), vendar 
zaradi časovne stiske in krajšega programa s strani DRTI ne na način, kot smo predvidevali. 
Načrtovali smo sklop več kontinuiranih delavnic v času jesenskih počitnic, izvedli pa smo posamično – 
enodnevno delavnico Vesele elektronike, v obsegu štirih ur. Izvedli smo jo v novembru, sredi tedna v 
popoldanskem času v Mediateki KOŽ. Delavnice 3D-tiskanja, ki jih sicer po programu Učnega centra 
MKL tudi sicer izvajamo v različnih OE in KK, niso bile časovno povezane v ta sklop. Posledica je bila 
slaba udeležba. Kljub temu, da v letu 2018 ciljev nismo dosegli, bomo s projektom nadaljevali še 
prihodnje šolsko leto. Iz izvedbe projekta 2018 smo izluščili uporabne podatke glede same zasnove 
projekta, in sicer: nujna je povezava vseh sklopov delavnic v enoten projekt za tehniško 
opismenjevanje (3D-tiskanje, elektrotehnika, uporaba elektronskih vezij in programiranje), delavnice 
morajo biti krajše, vsebina mora biti čim bolj enostavna in prilagojena tudi nižji starostni stopnji (druga 
triada OŠ) ter obvezna prijava udeležencev na vse delavnice hkrati, da obdržimo zainteresirane 
uporabnike te ciljne skupine. Učenci zadnje triade devetletke se namreč redkeje odločajo za obisk 
organiziranih delavnic. 
Doseženi cilji:  
Testiranje ustreznosti zasnove in izvedbe projekta in glede na izkušnje oblikovanje nove zasnove 
(vsebinska in terminska).  
 
Projekti za družine: 
 
22. Za nas 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Namen projekta je, da obiskovalci prireditev zbirajo žige skozi celotno šolsko leto, zbrati jih morajo 8, 
nato pa prejmejo nagrado (bon za članarino). Projekt smo začeli izvajati oktobra 2018. Pripravili smo 
kartončke za zbiranje žigov ter dve vrsti žigov (ena vrsta je za prireditve za odrasle, druga pa za 
prireditve za otroke). Kartončke in žige smo delili zainteresiranim uporabnikom in jim razložili pravila 
sodelovanja.  
Doseženi cilji: 
Ker je projekt nov, in smo ga začeli izvajati ob začetku šolskega leta 2018/2019, pričakujemo, da bodo 
prvi izpolnjeni kartončki vrnjeni proti koncu šolskega leta, spomladi 2019.  
 
23. Prišla bo pomlad 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu ohranjanja kulturne dediščine smo se odzvali na potrebe časa in okolja, ter poskrbeli za 
druženje in skupno prepevanje ljudskih pesmi. Pripravili smo 8 srečanj, na katere je prišlo 179 
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obiskovalcev, ki so skupno prepeli 161 različnih ljudskih pesmi in se preizkusili v ljudskih ugankah. Na 
željo obiskovalcev bomo v naslednjem letu delavnico izvajali še v dopoldanskem času. 
Doseženi cilji: 
Ohranjanje ljudske dediščine; spodbujanje medgeneracijskega druženja in negovanje medčloveških 
odnosov; aktiviranje gradiva s področja ljudskega slovstva in ljudske pesmi ter notno gradivo. 
 
 
 
24. Potujoča knjižnica na obisku 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Za mlade družine in prebivalce Lavrice smo v juniju izvedli projekt Potujoča knjižnica na obisku. V 
sodelovanju s krajevno skupnostjo Lavrica smo se jim pridružili na njihovem Dnevu Lavrice, ki ga 
organizirajo enkrat letno. Osredotočili smo se predvsem na mlade družine, ki so se naselile v novem 
naselju na Lavrici, in jim predstavili Potujočo knjižnico MKL. Zanje smo izvedli ustvarjalne delavnice. 
Otroci so izdelovali miniaturne knjige, v katere so risali, jih polepili z barvnimi nalepkami in okrasili z 
žigi. Za najmlajše smo pripravili pobarvanke. Otrokom smo na zelenici pred gasilskim domom pripravili 
tudi igroteko. Obiskovalcem bibliobusa smo delili urnike, saj smo želeli, da nas ponovno obiščejo na 
našem stalnem postajališču na Lavrici (enkrat mesečno). Otroci in starši so bili nad Potujočo knjižnico 
navdušeni. Obiskovalci bibliobusa so si lahko na ta dan izposojali tudi gradivo. 
Doseženi cilji:  
Predstavitev in promocija Potujoče knjižnice ter njenih postajališč, ki obsegajo MOL in primestne 
občine; večja prepoznavnost Potujoče knjižnice med prebivalci na Lavrici, saj se nam je obisk na tem 
postajališču povečal; prepoznavnost knjižnice v lokalnem in širšem okolju ter promocija branja in 
kvalitetnega preživljanja prostega časa; medgeneracijsko povezovanje mladih in starejših. 
 
25. Pravice živali 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V sodelovanju z ustanovami (Zavod za gozdove RS, Fakulteta za biologijo, Slovensko društvo za 
preučevanje in varstvo netopirjev, Čebelarska zveza Slovenije, Kinološka zveza Slovenije) smo 
pripravili strokovna predavanja in razstave s poudarkom na pomenu osveščanja, zaščite in humanega 
odnosa do živali. Tovrstna ozaveščenost in pozitiven odnos do živali ter kultiviranost in urejenost 
institucionalne zaščite in zakonodaje je pokazatelj kulturne ravni posameznega družbenega okolja. V 
letu 2018 smo v več naših knjižnicah predstavili dve razstavi: EU projekt Dinalp bear in Netopirji – 
skrivnostni Ljubljančani ter sedem strokovnih predavanj.  
Doseženi cilji:  
Poudariti pomen pozitivnega odnosa do živali in doseganje EU standardov tega družbenega 
segmenta; ozaveščati o pomembnosti institucionalne zaščite in zakonodaje, ki ureja področje zaščite 
živali; ozaveščati o pomembnosti ohranjanja naravne dediščine in okolja; promocija knjižničnega 
gradiva. 
 
 
Projekti za odrasle: 
 
26. Mesto bere ... azijske pisave 
Poročilo o izvajanju projekta  
V sedmi sezoni projekta Mesto bere, projekta za spodbujanje kakovostnega branja za odrasle v MKL, 
smo prebirali literaturo Azije. Na bralni seznam smo uvrstili 60 avtorjev in avtoric azijskih držav. S 
projektom smo začeli na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2017, z branji pa zaključili 3. maja 2018. 
Zaključek projekta smo ponovno pripravili na Stritarjevi ulici v Ljubljani ob dnevu MKL in 10. obletnici 
MKL, 8. junija 2018. Pri projektu je sodelovalo 399 bralcev (2017: 333), uspešno ga je zaključilo 387 
bralcev (2017: 332), ki so napisali in oddali 2.729 mnenj o prebranih knjigah. Tudi tokrat smo obdarili 
vse bralce in jim podelili priznanja, najboljše pa nagradili s knjižnimi nagradami Založbe Modrijan. V 
spomladanskih mesecih smo organizirali tudi multimedijska predavanja o literaturi s seznama knjig in 
na predvečer dneva žensk pogovor o ženskah v kitajski in japonski literaturi in kulturi. Na zaključni 
prireditvi smo izžrebali dobitnika glavne nagrade, vikend paketa za dve osebi v Bohinj ECO hotelu, 
sponzorja SDH d. o. o. Partner pri projektu je tudi Mladinska knjiga, Knjigarna Konzorcij, kjer smo za 
obiskovalce pripravili priložnostno razstavo knjig s seznama Mesto bere. 
Doseženi cilji: 
Promocija kakovostnega branja; cikel bralnih projektov trajnega značaja; povečanje izposoje 
kakovostnega gradiva; aktualizacija posameznih literatur in književnosti. 
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27. Slovanski bralni projekt – promocija leposlovnih prevodov iz slovanskih jezikov 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Med 1. in 31. oktobrom 2018 smo v MKL izvedli slovanski bralni projekt z naslovom Sodobni slovanski 
romani: Od Triglava do Vardarja. Namenjen je bil promociji sodobnih leposlovnih del – prevodov iz 
južnoslovanskih jezikov. Uporabnikom knjižnic MKL smo na posebnem knjižnem stojalu ponudili izbor 
25 kvalitetnih romanov sodobnih literarnih ustvarjalcev Balkanskega prostora. Projekt smo promovirali 
s plakati in knjižnimi kazalkami, na katerih je bil natisnjen seznam knjig. Z izposojo dveh naslovov iz 
seznama so lahko uporabniki sodelovali v nagradnem žrebanju. 25. 10. 2018 smo v okviru projekta 
organizirali literarni večer z Đurđo Strsoglavec, prevajalko in profesorico južnoslovanskih književnosti 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani, in Urbanom Vovkom, literarnim kritikom, pisateljem in prevajalcem. 
Pri žrebanju je sodelovalo 42 uporabnikov iz vseh območnih enot. Žrebanje ni bilo javno, izvedli smo 
ga 12. novembra 2018 v Slovanski knjižnici. Petim dobitnikom smo knjižne nagrade, ki jih je prispeval 
Forum slovanskih kultur, poslali v domače knjižnice, kjer so jih prevzeli.  
Doseženi cilji: 
Spodbujanje bralne kulture in pismenosti; povečanje izposoje kakovostnejšega gradiva manj znanih in 
branih nacionalnih književnosti, ki so v Sloveniji zastopane z zbirko visoko kvalitetnih prevodov. 
 
28. Nepretrgano štiriindvajseturno branje Cankarjevih del – Noč in dan s Cankarjem 
Poročilo o izvajanju projekta: 
16. in 17. novembra 2018 smo v veliki čitalnici Slovanske knjižnice organizirali prireditev Noč in dan s 
Cankarjem. Na slavnostni akademiji so spregovorili vodja oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana 
Mateja Demšič, direktorica MKL Teja Zorko, sekretarka z Direktorata za kulturno dediščino Tatjana 
Likar, nastopili pa pesnik in igralec Tone Kuntner, Irena Avsenik Nabergoj in MePZ Anton Foerster. 
Branja so se udeležili vidnejši slovenski pisatelji in pesniki, direktorji javnih kulturnih ustanov (NUK, 
Kino Šiška), prevajalci, dramski igralci, sodelavci RTV SLO in drugih kulturnih inštitucij (ZAL, CD, JAK 
idr.) ter seveda knjižničarji (MKL, NUK). 79 povabljenih bralcev in 17 sodelavcev iz MKL je v 24 urah 
prebralo 94 Cankarjevih besedil. Do konca leta 2018 smo na YouTube kanalu MKL objavili 113 
zvočnih zapisov branja (562 ogledov do konca leta 2018).  
Priprave so potekale od začetka leta 2018 in so vključevale predvsem izbor in časovno razporeditev 
primernih besedil, povabilo kulturnih delavcev s področja knjige k branju (v treh etapah) ter podrobno 
organizacijo štiriindvajseturne prireditve. 
Doseženi cilji: 
Uspešno sodelovanje z akterji na področju knjige in literature; krepitev literarnih vsebin v okviru naziva 
Unescovo mesto literature; obeleženje 100. obletnice smrti Ivana Cankarja; promocija MKL v lokalnem 
in širšem nacionalnem prostoru; promocija domoznanske dejavnosti SLK; krepitev prepoznavnosti 
kulture in delavcev v kulturi na nacionalni ravni. 
 
29. Ena knjižnica – ena knjiga 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt Ena knjižnica – ena knjiga spodbuja branje kakovostne literature s povezovanjem različnih 
vsebin človekovega ustvarjanja in mišljenja. Zasnovan je tako, da knjižnica vsako leto predlaga eno 
literarno delo in povabi vse zainteresirane, da delo preberejo. Ob tem knjižnica organizira različne 
dogodke. Poudarek je na sodelovanju s posamezniki in organizacijami, ki delujejo na področju mreže 
MKL. V letu 2018 smo projekt izvajali prvič. V Cankarjevem letu je knjižnica kot obravnavano knjigo 
predlagala delo Ivana Cankarja Tujci. Knjižnica je k sodelovanju povabila različne organizacije 
(Slovensko filantropijo, društvo Odnos, Pionirski dom, ZRC SAZU, zavod Turizem Ljubljana) in 
posameznike. Izpostavljamo le nekaj aktivnosti, ki so potekale v okviru projekta: izvedli smo dva 
literarna sprehoda po Cankarjevi Ljubljani, ki sta naletela na zelo dober odziv; organizirali smo 
pogovorni večer z naslovom Tujci v Sloveniji, ki je odstiral še vedno perečo problematiko beguncev, 
azilantov, statusa mednarodne zaščite, priseljencev in njihove integracije v slovensko družbo; 
pogovarjali smo se s tujim ustvarjalcem in spoznali njegov pogled na delo umetnika v tujini; ZRC 
SAZU je omogočil, da je bil v MKL predvajan na beograjskem festivalu nagrajen dokumentarni film 
Slikar in obiralka grozdja. 
Doseženi cilji: 
Izvedba programa v sodelovanju različnih organizacij; knjižnica je aktualizirala kanonsko besedilo 
slovenskega avtorja; v projekt je bilo vključenih več knjižnic v mreži MKL.  
 
30. Čitalniška klepetalnica 
Poročilo o izvajanju projekta: 
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Marca 2018 smo začeli z izvedbo triletnega projekta Čitalniška klepetalnica. Cilji projekta so 
promoviranje serijskih publikacij in spodbujanje bralcev k še večji izposoji časopisne zbirke. Ciljna 
skupina so odrasli. S pomočjo plakatov v knjižnici in napisov na čitalniških mizah smo povabili bralce k 
zbiranju predlogov za izbor posebej zanimivih člankov. Vsak, ki odda vsaj pet predlogov, lahko prejme 
bon za enoletno brezplačno članarino. Bralci oddajo glasovnice, ki so na voljo v čitalnici, nanje pa 
opozarjamo tudi pri izposoji revij. Naslovnice revij s članki, ki so jih bralci že predlagali, so označene s 
posebnimi listki, ki bralce opozarjajo na kakovostne članke. Do konca leta 2018 so bralci prispevali 55 
glasovnic, večinoma članke s področja poljudne znanosti in zgodovine. 
Doseženi cilji: 
Promocija časopisne zbirke in še večji obrat časopisov in revij; promocija darilnih bonov in 
spodbujanje rednih obiskovalcev čitalnice, ki še niso člani, k vpisu. 
 
31. Svet med nami / World among us 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V projektu Svet med nami/World among us vsako leto izvedemo teden dogodkov, posvečenih kulturi 
posamezne države. V letu 2018 smo v sodelovanju z Veleposlaništvom republike Italije predstavili 
Teden italijanske kulture. V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Italije, Italijanskim inštitutom za 
kulturo v Sloveniji, z Associazione Culturale Dioniso iz Milana, Centralno italijanskim inštitutom za 
demo-antropološke študije, Filozofsko fakulteto v Ljubljani (oddelki za romanske jezike, sociologijo, 
filozofijo), Narodno galerijo Slovenije in Fakulteto za arhitekturo smo predstavili bogat kulturni program 
raznovrstnih dogodkov. Skupaj je bilo izvedenih 39 dogodkov, ki si jih je ogledalo 946 obiskovalcev. S 
pomočjo Veleposlaništva republike Italije smo gostili tudi nekaj uglednih italijanskih avtorjev oziroma 
gostov (Leandro Ventura, Pier Giorgio Carizzoni, Angelo Boscarino, Elena Federica Marini in 
Alessandro Marzo Magno). Izveden je bil koncert klasične glasbe Tržaškega glasbenega 
konservatorija Giuseppe Tartini (ob otvoritvi) ter koncert renesančne in baročne glasbe skupine Nova 
Schola Labacensis. Izdana je bila programska brošura v nakladi 2.000 izvodov. 
Doseženi cilji:  
Obširna in bogata predstavitev italijanske kulture; kulturno zbliževanje, sodelovanje, premagovanje 
kulturnih, rasnih razlik in predsodkov; promocija našega gradiva. 
 
32. Borza zdravja 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2018 je bil oblikovan dokument Borza zdravja v MKL: Smernice za delovanje, ki na celovit način 
obravnava posredovanje zdravstvenih informacij in zdravstveno opismenjevanje v MKL 
(https://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja). Koncept združuje že obstoječe aktivnosti in 
dodaja nekatere nove. Njegov namen je širitev po celi mreži MKL, tako v območne enote kot krajevne 
knjižnice. V izvajanje smernic sta se vključili Knjižnica Otona Župančiča z Zdravstvenim kotičkom in 
Knjižnica Grba v povezavi z idejnim načrtom za novo knjižnico (Knjižnica spodbuja zdravo življenje in 
dobro počutje). V KOŽ so bila v okviru Zdravstvenega kotička, poleg posredovanja informacij in gradiv, 
izvedena mesečna merjenja krvnega tlaka in sladkorja s pomočjo študenta/študentke Medicinske 
fakultete. Decembra je bila v KOŽ vzpostavljena Demenci prijazna točka in v okviru Zdravstvenega 
kotička smo pripravili seznam priporočenega gradiva, razstavo, usposobili zaposlene za ravnanje z 
dementnimi osebami oz. za posredovanje ustreznih informacij. 
Doseženi cilji: 
Objava dokumenta Borza zdravja; začetek izvajanja novih aktivnosti na področju posredovanja 
zdravstvenih informacij in zdravstvenega opismenjevanja (Demenci prijazna točka).  
 
33. Razvoj Ljubljane 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Namen projekta je skozi daljše obdobje oblikovati nabor digitalnih zbirk, ki prikazujejo razvoj Ljubljane, 
njenih izstopajočih točk in posebnih lokacij ter razvoj njene infrastrukture. V letu 2018 smo na portalu 
Kamra https://www.kamra.si/ objavili dve zbirki »Peglezen na Poljanski cesti v Ljubljani« in »Promet v 
slovenski prestolnici skozi 20. stoletje«.  
Doseženi cilji: 
Objava dveh digitalnih zbirk; predstavitev razvoja dela ljubljanske infrastrukture širši javnosti; tesnejše 
sodelovanje s sorodnimi ustanovami. 
 
34. Znameniti ljubljanski župani 
Poročilo o izvajanju projekta: 
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Nadaljevali smo s pripravo digitalnih zbirk o znamenitih ljubljanskih županih, pri čemer smo uporabili 
gradivo iz obsežnega fonda Slovanske knjižnice, pri pridobivanju slikovnega materiala pa smo se 
obrnili tudi na druge javne zavode s področja kulture, predvsem na Zgodovinski arhiv Ljubljane. V letu 
2018 smo na portalu Kamra https://www.kamra.si/ v okviru projekta »Znameniti ljubljanski župani« 
objavili tri digitalne zbirke (»Josef Suppan in Karel Dežman: ljubljanska župana v letih 1869–1874«, 
»Ljubljana med letoma 1967 in 1978: mesto vodita inženirja metalurgije« ter »Marjan Rožič na čelu 
Ljubljane: uresničevanje slogana »Mesto po meri človeka«). Zadnja digitalna zbirka iz sklopa bo 
objavljena v začetku leta 2019. Zbirke smo promovirali na družbenih omrežjih MKL, na Kamri so 
solidno obiskane. 
Doseženi cilji: 
Objava treh digitalnih zbirk z gradivom iz nabora vsebin fonda Slovanske knjižnice; promocija 
ljubljanske zgodovine širši javnosti; krepitev sodelovanja z drugimi deležniki na področju kulture. 
 
35. Bilo je nekoč v našem kraju 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2018 smo zasnovali nov regijski projekt za potrebe portala Kamra, s katerim smo želeli 
spodbuditi sodelovanje splošnih knjižnic z lokalnim okoljem ter sorodnimi ustanovami. V okviru 
projekta smo skupaj s knjižnicami regije zbrali devet zgodb, povezanih z lokalno zgodovino in kulturno 
dediščino, ter jih v obliki digitalnih zbirk objavili na portalu Kamra (»Dnevi narodnih noš in oblačilne 
dediščine v izbranih virih Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik«, »Križnikov pravljični festival«, »Grad 
Brdo pri Lukovici z okolico: po poteh pisatelja Janka Kersnika«, »Čebelarska pravda v Litiji«, »Andrej 
Žigon (9. 1. 1952–16. 7. 2003)«, »Kulturno umetniško društvo Pirniče in njegova gledališka 
dejavnost«, »Ivan Cankar – politični kandidat socialnodemokratske stranke 1907 v litijskem okrožju«, 
»Ali je mogoče, da se je to zares primerilo? Spomenik 1. svetovne vojne na Vrhniki« in »Kongres 
Svete alianse v Ljubljani 1821«). 
Doseženi cilji: 
Pridobitev novih vsebin s področja lokalne kulturne dediščine ter dajanje na voljo javnosti (objava 
devetih digitalnih zbirk); spodbuditev tesnejšega sodelovanja MKL s knjižnicami regije ter hkrati 
sodelovanja knjižnic z lokalnim okoljem. 
 
36. Digitalizacija starejšega domoznanskega gradiva 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Digitalizirali smo slovenske knjige iz obdobja 1800–1850, zajeta so tudi dela slovenskih avtorjev in 
prevodi v slovenščino. Izbor smo dopolnili z nemškimi domoznanskimi monografijami iz obdobja 
1851–1900 in tematskim izborom domoznanskih bibliografij s področja gospodarstva, industrije, 
verstva in šolstva. Prvotno načrtovani korpus tovarniških časopisov smo zaradi kompleksnosti 
razreševanja avtorskih pravic prenesli v leto 2019. Za vse gradivo smo v sodelovanju s strokovno 
službo pri NUK v skladu s strokovnimi smernicami pripravili tehnično dokumentacijo za potrebe 
izvedbe digitalizacije, ki smo jo izvedli s pomočjo zunanjih izvajalcev. Gradivo je v celoti objavljeno na 
portalu dLib.si. Poseben dogovor z nosilci avtorske pravice o prenosu avtorskih pravic za objavo ni bil 
potreben, saj je gradivo starejšega datuma. Skupno smo digitalizirali 16.390 strani gradiva, večinoma 
formata A4, v slovenščini, tudi bohoričici, in nemščini, večinoma nemški gotici. V letu 2018 smo uspeli 
sredstva za izvedbo projektov digitalizacije zagotoviti iz sredstev Ministrstva za kulturo. 
Doseženi cilji: 
Z digitalizacijo smo omogočili javni dostop v e-obliki do zbirke redkih in dragocenejših publikacij, ki 
predstavljajo knjižne kulturne spomenike in jih hranimo v fondih Slovanske knjižnice; dopolnili smo 
zbirko vsebin, ki se navezujejo na zgodovino ljubljanskega območja in širše krajine. 
 
Projekti za starejše: 
 
37. Iz roda v rod 
Poročilo o izvajanju projekta: V območni enoti Knjižnica Jožeta Mazovca smo na petih lokacijah izvedli 
štiri izobraževalne in pet ustvarjalnih delavnic (papirnato cvetje, izdelava kreme, ustvarjanje rozet, 
poklic čevljarja, gorenjske vezenine s križci, dvakrat adventni venčki, suho polstenje, zadvorske 
butarice). Pripravili smo dve razstavi izdelkov (idrijska čipka, lončarski izdelki) in štiri knjižne razstave, 
strokovno predavanje o slovenski ljudski dediščini, dve uri pravljic ter dve izvedbi iger (sobo pobega za 
mladostnike na temo ljudske obrti ter igre naših dedkov in babic za otroke). Skupno smo v petih 
knjižnicah pripravili 19 dogodkov, ki se jih je udeležilo 225 udeležencev. 
Doseženi cilji:  
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Spodbujanje medgeneracijskega prenosa praktičnih znanj s prikazom praktičnih znanj in izdelkov; 
vključevanje starejših v izvedbo prireditev; promocija strokovne literature s področja obrti in uporabne 
umetnosti; projekt je vsebinsko dopolnjeval in obogatil obeležitev evropskega leta kulturne dediščine. 
 
38. Regijski domoznanski natečaj za starejše 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Pripravili smo natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja, namenjen starejšim, ki ni potekal le na 
regionalnem nivoju v sodelovanju s knjižnicami regije, kot je bilo sprva načrtovano, temveč celo na 
nacionalnem. Želeli smo zajeti spomine starejših na življenje v svojem lokalnem okolju ter obogatiti 
svojo domoznansko zbirko z vsebinami s področja vsakdanjega življenja. Prejeli smo 56 zgodb iz vse 
Slovenije, najboljših deset smo nagradili in objavili na spletni strani MKL ter portalu Kamra. 
Doseženi cilji: 
Krepitev povezovanja knjižnic z lokalno skupnostjo; spodbuditev starejših k ustvarjalnosti; nov nabor 
spominov na vsakdanje življenje; uspešna promocija kulturne dediščine in ozaveščanje o njeni 
pomembnosti. 
 
 
Drugi projekti: 
 
39. Projekt ICORN  
Poročilo o izvajanju projekta:  
Mestna občina Ljubljana je v letu 2011 vstopila v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane 
pisatelje ICORN in se z vstopom zavezala, da bo nudila zatočišče pisateljem, ki so v svojih državah 
preganjani zaradi svojega literarnega delovanja. MKL je nosilka sodelovanja s preganjanim pisateljem, 
ki trenutno živi v Ljubljani kot enem od zatočišč mreže ICORN, in sicer skupaj s partnerjema (MOL in 
Slovenski PEN) skrbi za prihod pisatelja v Ljubljano, osnovno zdravstveno zavarovanje in štipendijo za 
čas bivanja v Ljubljani ter za udejstvovanje v javnem in kulturnem življenju Ljubljane.  
V okviru projekta smo se udeležili generalne skupščine mreže ICORN Malmö 2018, maja in junija pa 
smo v Trubarjevi hiši literature organizirali prva dva dogodka v nizu literarnih večerov novega sklopa 
literarnih dogodkov Literatura v azilu. 31. maja 2018 smo tako gostili iraškega pesnika Sameerja 
Sayegha in 14. junija 2018 palestinsko-sirskega pesnika Mohamada al Monema.  
Doseženi cilji: 
Promocija literature in branja, mednarodno sodelovanje in sodelovanje na lokalnem nivoju, dejavno 
vključevanje v mednarodno sodelovanje na področju podpore ustvarjalcem z ogroženih področij sveta.  
 
 

5.7 Sodelovanje in promocija 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju sodelovanja in promocije 
- MKL je sodelovala z ustanoviteljem MOL in občinami pogodbenimi partnericam pri zagotavljanju 

optimalnega delovanja knjižnic, pri posredovanju domoznanskega gradiva in organizaciji skupnih 
prireditev. 

- MKL je sodelovala z vrtci in šolami pri promociji branja, povezovala se je s kulturnimi ustanovami 
pri pripravi vsebin za regijski domoznanski portal Kamra. 

- Knjižnice v mreži MKL sodelujejo z lokalnimi deležniki in jim za njihove aktivnosti tudi omogočamo 
uporabo knjižničnih prostorov. Na ta način krepimo sodelovanje, svojo vlogo lokalnega centra in 
vidnost v lokalnem okolju. V letu 2018 smo omogočili uporabo knjižničnih prostorov skupaj 31 
organizacijam in posameznikom (brezplačno in po ceniku). Izpostavljamo: Projekt Skala – učna 
pomoč vsak dan med šolskim letom, razen počitnic (170 učnih srečanj) in Mamica začetnica – 
srečanja mamic, ki so na porodniškem dopustu (17 srečanj) v Knjižnici Fužine; Slovenska 
filantropija: učenje jezika za migrante/prosilce za azil v izvedbi prostovoljcev (večkrat tedensko po 
urniku) v Knjižnici Otona Župančiča; Zagovornik otrok – srečanja zagovornika z otrokom v 
Knjižnici Prežihov Voranc. 

- V letu 2018 beležimo pet prijav na nacionalne in mednarodne razpise; prek projektov knjižnica 
vstopa v različna partnerstva, in sicer tako, da v že obstoječa partnerstva vključuje svoje vrednote 
in poslanstvo ali pa da sama sistematično gradi nova partnerstva.  

- Z organizacijo dveh strokovnih posvetovanj (Knjižnica, srce mesta in Domfest) smo še dodatno 
odprli knjižnico navzven. 
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- Promocija knjižnice prek medijev je bila v letu 2018 zelo uspešna (390 objav in prispevkov, 302 
objav in prispevkov v letu 2017). Potencialne uporabnike smo v knjižnico privabljali s številnimi 
odmevnimi prireditvami, za posredovanje informacij in komunikacijo z uporabniki uporabljamo 
spletno stran in družbena omrežja. 

- Uspešno komunikaciramo in sodelujemo z uporabniki prek družbenih omrežij: 8.019 sledilcev 
(2017: 7.415).  

- Storitve in projekte MKL smo promovirali na različnih sejmih, dogodkih in strokovnih srečanjih. 
- Omogočamo možnost obveščanja o dogodkih po elektronski pošti prek e-napovednika, kjer si 

uporabniki sami izberejo vrsto in kraj dogodkov, ki jih zanimajo. 
- Promocija knjižnice pod skupnim naslovom »Povsod v mestu«, ki se odvija izven fizičnega 

prostora knjižnice (Knjižnica ob vodi, Knjižnica na vrtu, Popoldan s knjižnico, Knjižnica na 
pločniku). 

- Oblikovanje različnega promocijskega gradiva in izdelkov. 
- Oblikovana so bila številna promocijska gradiva za različne dejavnosti knjižnice, prireditve, 

predstavitve in projekte (oblikovalka MKL). 
- Izdaja katalogov, priročnikov, domoznanske serijske publikacije in razvoj blagovnih znamk MKL.  
- Za različne projekte je MKL načrtno pridobivala sponzorje. 
- Organizirano smo obveščali medije – izvajanje aktivnosti na podlagi letnega načrta promocije 

2018. 
- Oblikovali smo dokument o sodelovanju in partnerstvih MKL z drugimi knjižnicami, kulturnimi in 

izobraževalnimi ustanovami v tujini kot izhodišče za sodelovanje MKL pri pripravi kandidature za 
EPK 2025. 

 
Kazalnik 2017 2018 
Število skupnih projektov, dogodkov in dejavnosti 82 89 
Število posebnih marketinških akcij 8 9 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2017 in 2018: 
MKL uspešno prek sodelovanja z drugimi deležniki v lokalnem okolju ohranja svojo prepoznavnost v 
Ljubljani in okoliških občinah, povečuje število skupnih projektov, dogodkov in dejavnosti in tako 
ohranja svoj status kredibilnega partnerja. 
 
Sodelovanje  
 
Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2018 vzpostavila različne oblike sodelovanja s 953 (v letu 2018 
smo sodelovali tudi še s 398 založbami in knjigotržci) organizacijami, podjetji, združenji, društvi in 
posamezniki (2017: 774). (Podroben pregled sodelovanja posameznih knjižnic, služb in centrov je 
podan v Prilogi 17): 
- sodelovanje z ustanoviteljico Mestno občino Ljubljana, četrtnimi skupnostmi MOL in župani drugih 

občin, pogodbenih partneric; 
- sodelovanje z javnimi zavodi in javnimi podjetji v Ljubljani; 
- sodelovanje s Centrom za razvoj knjižničarstva pri NUK, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport, JAK, s knjižnicami v Ljubljani, osrednjeslovenski regiji in drugod po 
Sloveniji, z Združenjem splošnih knjižnic, DBL, ZBDS, Sekcijami pri ZBDS in Bralnim društvom 
Slovenije, Pedagoško in Filozofsko fakulteto (Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 
knjigarstvo); 

- strokovno sodelovanje s šolskimi knjižničarji, kot tudi z ostalimi v knjižničnem informacijskem 
sistemu v Sloveniji (s šolskimi knjižnicami in šolami ter splošnimi knjižnicami sodelujemo še 
posebej v sklopu strokovnih izobraževanj Strokovne srede, Slovenskega knjižnično-muzejskega 
MEGA kviza in projekta Rastem s knjigo); 

- sodelovanje z vrtci (Ciciuhec); 
- sodelovanje z založbami in knjigarnami, Društvom slovenskih založnikov in Društvom slovenskih 

knjigotržcev; 
- sodelovanje z revijami Bukla, Ciciban, Otrok in knjiga, z otroškim programom RTV Slovenija; 
- sodelovanje s številnimi ustanovami, ki delujejo na prodročju kulture: z muzeji, galerijami, 

glasbenimi ustanovami, arhivi, društvi; 
- sodelovanje knjižnic in servisov (Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje) z 

različnimi subjekti na lokalni (CDI Univerzum, Glotta Nova, Cene Štupar) in nacionalni ravni (ACS), 
ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem in vseživljenjskim učenjem odraslih;  
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- sodelovanje z različno strokovno javnostjo pri aktivnostih v Trubarjevi hiši literature;  
- sodelovanje z ustanovami, ki skrbijo za starejše, in sodelovanje z ustanovami, ki so namenjene 

ljudem s posebnimi potrebami; 
- sodelovanje z Društvom UNICEF Slovenija pri projektu Varne točke in s Slovensko filantropijo na 

področju prostovoljskega dela; 
- sodelovanje na različnih sejmih, festivalih, bazarjih: Sejem Informativa, Kulturni bazar, Festival za 

tretje življenjsko obdobje, Knjižni sejem, Festival Bobri; 
- sodelovanje območnih enot in krajevnih knjižnic s četrtnimi skupnostmi MOL in z občinami 

ustanoviteljicami; 
- sodelovanje krajevnih knjižnic z občinskimi kulturnimi, turističnimi in športnimi društvi ter 

sodelovanje na lokalnih prireditvah; 
- sodelovanje s posamezniki, ki podpirajo knjižnično dejavnost. 

 
Mednarodno sodelovanje  
- Izmenjava primerov dobre prakse z evropskimi splošnimi knjižnicami (Luisenbad, Berlin; Knjižnica 

Il était une fois, Luksemburg); 
- sodelovanje s Shanghai City Library (letno nam daruje okoli 150 knjig); 
- sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba (delovni obisk v KZG v letu 2018) in Hrvatskim centrom 

za dječju knjigu; 
- sodelovanje z IBBY (Generalni sekretariat v Baslu) prek Slovenske sekcije IBBY (Pionirska – 

center za mladinsko književnost in knjižničarstvo tudi sodeluje skupaj s Slovensko sekcijo IBBY pri 
pripravi kandidatur slovenskih avtorjev s področja mladinske književnosti za mednarodne nagrade: 
Andersenova nagrada, ALMA, Častna lista IBBY idr.); 

- sodelovanje z IJB München; 
- sodelovanje z Univerzo v Celovcu, Inštitutom za slavistiko;  
- povezovanje s tujimi predstavništvi v Sloveniji (Svet med nami / World among us); 
- Slovanska knjižnica si izmenjuje gradivo s Slovansko knjižnico pri Nacionalni knjižnici v Pragi 

(Slovanska knihovna) tri do štirikrat na leto; 
- sodelovanje z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov Ruslo (cikel ruskega filma); 
- Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS) je slovenski predstavnik v mreži 

Euroguidance, ki povezuje različne sisteme poklicnega svetovanja v evropsko mrežo svetovalnih 
centrov (v okviru študijskega obiska Academia je NCIPS vključil v projekt tudi Borzo dela MKL); 

- sodelovanje v projektu Forum Naple (National Authorities on Public Libraries in Europe) v 
programu sestrskih knjižnic: Regijska knjižnica iz Kaunasa (Litva) in Regijska knjižnica iz Krakova 
(Poljska);  

- sodelovanje v projektu Dublin Literary Award z vsakoletnim predlogom v angleščino prevedenega 
slovenskega romana za nagrado (v letu 2018 smo se v Dublinu udeležili podelitve priznanja MKL 
za sodelovanje v projektu); 

- obiski in ogledi knjižnic v mreži MKL s strani tujih knjižničarjev in strokovnjakov z drugih področij: 
trimesečna mobilnost študentk z Masarykove univerze iz Brna (2); vodstvo Shanghai Library (5), 
strokovni obisk Rumyane Koycheve (svetovalka za bolgarski nacionalni projekt Global Libraries 
Bulgaria Foundation);  

- MKL je članica IFLA (International Federation of Library Associations); 
- MKL je članica dveh mednarodnih bibliofilskih društev: Miniature book society, San Diego, 

California, ZDA, in Sammlerkreis miniaturbuch e.V. Stuttgart, Nemčija; 
- Sodelovanje s knjižnicami, članicami mednarodnega gibanja zelenih knjižnic (aktivna udeležba na 

1. mednarodni konferenci zelenih knjižnic v Zagrebu Let's go green). 
 
 
Promocija knjižnice  
 
Cilj promocije je redno in sprotno obveščanje uporabnikov, partnerjev in širše zainteresirane javnosti o 
dejavnosti knjižnice ter povečanje prepoznavnosti knjižnice v lokalnem in širšem okolju. 
 
Promocija knjižnice preko medijev je bila v letu 2018 zelo uspešna (390 objav in prispevkov, 302 v letu 
2017), omogočili smo tudi 6 snemanj v prostorih knjižnic. Potencialne uporabnike smo v knjižnico 
privabljali s številnimi odmevnimi prireditvami, za posredovanje informacij in komunikacijo z uporabniki 
uporabljamo spletno stran in družbena omrežja. 
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Izvedli smo tudi 3 oglaševalske akcije: promocijo bralnega projekta Mesto bere s plakati TAM-TAM, 
štirinajstdnevni radijski oglas na Radiu 1 ter oglas na mestnih avtobusih LPP (Mediabus). 
 
Obveščanje o prireditvah in dejavnostih knjižnice  
 
Uporabnike smo redno obveščali o naših programih, strokovnih novostih in dejavnostih na portalu 
knjižnice, s plakati, zgibankami ter v časopisnih in spletnih napovednikih in na družbenih omrežjih 
Facebook in Twitter. 
 
Storitve in projekte MKL smo promovirali na različnih sejmih, dogodkih in strokovnih srečanjih. 
 
Septembra 2019 smo pričeli tudi s plačljivimi objavami dogodkov MKL na spletni strani 
Napovednik.com. V štirih mesecih smo izpostavili 61 večjih dogodkov na vstopni strani ali v rubriki 
portala ter oglaševali posamezne večje dogodke v tiskanem dvomesečnem Napovedniku. 
 
Medsebojno sodelovanje smo sklenili tudi s podjetjem DPG o distribuciji letakov za MKL ter o 
namestitvi stojal za letake, knjižnih kazalk in LCD v območnih enotah in krajevnih knjižnicah MKL. 
 
Uspešno komuniciramo in sodelujemo z uporabniki prek družbenih omrežij (8.019 sledilcev). 
 
Aktivno smo promovirali storitve in projekte: 
- Otroke, ki so aktivno obiskovali ure pravljic, smo nagradili s priznanji in magnetki s podobo lisičke.  
- Za sodelovanje v projektu Ciciuhec smo vrtčevskim otrokom podarili medalje. 
- Oblikovali smo podobo bralnega projekta Mesto bere s plakati, kazalkami, zgibankami in 

magnetki. Prav tako smo za oglaševanje Mesta bere izdelali pasico za e-podpis, promocijska 
gradiva za knjigarno Konzorcij ter za tiskane oglase TAM-TAM po Ljubljani. 

- V projektu Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci smo otroke obdarili z majicami z napisom 
projekta in priznanji. 

- Za promocijo storitve Knjižnica ob vodi smo izdelali plakate in kazalke. 
- Knjige za otroke in starše v Minicity smo opremili s promocijskimi nalepkami. 
- Pripravili smo papirnate vrečke za počitniško branje Maček v žaklju. 
- Pripravili smo številne kazalke z različnimi motivi ter vabila na različne prireditve in otvoritve. 
- Pripravili smo animacijsko novoletno voščilnico. 
- Oblikovali smo nove motive bombažnih vrečk.  
 
Oblikovanje promocijskih gradiv 
 
Pripravili in izdali smo naslednje publikacije in tiskovine: 
- Promocijsko letno poročilo MKL 2017 
- Mesečni napovednik prireditev 
- Katalog izobraževanj MKL za leto 2017 
- Priročnik za branje kakovostnih knjig »Eden je svet« 
- Dve številki domoznanske revije »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« 
- Dve brošuri iz zbirke »Kulturna dediščina za družine« 
- Zgibanka Zlate hruške 
- Brošura Teden italijanske kulture 
- Oddaj na natečaj v MKL (plakati, kazalke in brošura) 
- Slovanski bralni projekt Od Triglava do Vardarja (plakati in kazalke) 
- Oblikovanje majic za Foto natečaj 
- Informativna brošura Kulturno-vzgojna ponudba MKL 
- Razglednica MKL 
- Ponatis brošure s popravki All around the city 
- Kazalke za Igroteko 
- Kazalke Gremo v knjižnico 
- Zgibanka 100 slikanic za Ciciuhce 
- Zgibanka Ivan Cankar v MKL 
- Bombažne vrečke z motivi branja in citatom Ivana Cankarja 
- Svinčniki z brki Ivana Cankarja 
 
Priloga 17: Pregled sodelovanja posameznih knjižnic, služb in centrov 
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5.8 Sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih strokovnih telesih 
 
 
Marijana Abe 
- članica Uredniškega sveta revije Knjižnica  
- članica Izvršnega odbora DBL 
- delegatka DBL na občnih zborih ZBDS 
 
Igor Andrin 
- član Delovne skupine za oddaljen vpis na IZUM-u 
 
Anton Brlan 
- član Sveta zavoda MKL 
 
Barbara Cesar 
- članica Nadzornega odbora ZBDS 
 
Marisa Čebular 
- sindikalna zaupnica GLOSA MKL 
 
Anja Frković Tršan 
- članica Častnega razsodišča DBL 
 
Vanja Grabner 
- članica Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Mira Juršič 
- sindikalna zaupnica GLOSA MKL 
 
Aleš Klemen 
- predsednik Strokovne komisije za knjižnično dejavnost pri Ministrstvu za kulturo 
- namestnik predsednice Komisije za bibliotekarski izpit pri Narodni in univerzitetni knjižnici  
- član Strokovnega sveta Mestne knjižnice Kranj 
- član Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
- član Uredniškega odbora revije Knjižnica 
 
Irena Kreševac 
- članica Strokovnega sveta MKL 
 
Darja Lavrenčič Vrabec 
‐ članica projektne strokovne skupine "Rastem s knjigo za OŠ in SŠ" pri JAK 
- članica Delovne skupine za pregled in dopolnitev Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti 

pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS 
- članica Uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 
 
Polona Maček 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Helena Marolt 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Ida Mlakar Črnič 
- članica uredništva revije Ciciban in Cicido 
- članica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Marjana Moškrič 
- članica Društva slovenskih pisateljev 
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Lili Ozim 
- predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Tomaž Pevec 
- predsednik Sveta delavcev MKL (do novembra 2018) 
 
Kristina Picco 
- koordinatorica projekta Rastem s knjigo v MKL 
- članica Strokovne komisije za knjigo in literarni festival (MOL, Oddelek za kulturo) 
- članica UO Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS 
 
Anja Pušnik 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Prednik Plantev 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Resman 
- članica Izvršnega odbora DBL 
- članica Delovne skupine za pripravo Pravilnika o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne 

službe za splošne knjižnice pri Ministrstvu za kulturo  
 
Veronika Rijavec Pobežin 
- članica Nadzornega sveta DBL 
- članica delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za pripravo nacionalnega razpisa Branju prijazna 

občina 
- članica delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za projekt Promocija splošnih knjižnic 
- članica delovne skupine MOL za prijavo Ljubljane za UNECSO naziv Prestolnica kulture 2025 
 
Simona Šinko 
- članica Uredniškega odbora revije Andragoška spoznanja 
 
Maša Šipič Podobnik 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Marijan Špoljar 
- član Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
- predsednik Častnega razsodišča ZBDS 
- član ožje DS splošnih knjižnic za Cobiss 
 
Tanja Tavzelj 
- članica Izvršnega odbora DBL in tajnica društva 
- delegatka na zborih članov ZBDS 
 
Lavra Tinta 
- članica Izvršnega odbora Sekcije za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS 
 
Vesna Trobec 
- članica PR kolegija MKL 
- članica delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za projekt Promocija splošnih knjižnic 
 
Miro Tržan 
- vodja Delovne skupine za enotno nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva pri Združenju splošnih 

knjižnic 
- član Strokovnega sveta zavoda MKL 
 
Nika Viltužnik 
- predsednica Sveta delavcev MKL 
 
Veronika Vurnik Škrabec 



83 

- članica Uredniškega odbora portala Dobre knjige 
 
Ana Zdravje 
- članica Delovne skupine za strokovna priporočila za splošne knjižnice 
 
Boris Zgonc 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Teja Zorko 
- članica Nadzornega odbora portala Dobre knjige 
- predsednica Nadzornega odbora portala Kamra 
- članica Komisije za imenovanja v strokovne nazive pri NUK 
 
Miha Žitko 
- član Delovne skupine sistemskih administratorjev območnosti pri NUK 
 
 

5.9 Bibliografija zaposlenih v MKL v 2018 
 
Strokovni in znanstveni članki 
HORVAT PERNE, Suzana. Branje med počitnicami – kaj beremo in kaj komu beremo. V M. Kokalj 
Kočevar, M. Cregeen (Ur.), Juhuhu, počitnice so tu!: letovanje otrok in družin v preteklosti: zbornik 
strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov (str. 66–73). Ljubljana: Zveza prijateljev 
mladine Slovenije.  
BRLAN, Anton. Projekt Rastem s knjigo kot piarovska in zagovorniška dejavnost knjižnic. 
Knjižničarske novice, 28(1), 24–26. 
DREVENŠEK, Neja. Storitve Potujoče knjižnice Ljubljana, prilagojene posebnim skupinam 
uporabnikov. Potujoče novice, 13(1/2), 22–23. 
KLEMEN, Aleš. Kako ameriški knjižničarji preoblikujejo svoje knjižnice in poslanstvo. Knjižničarske 
novice, 28(1), 6–11. 
KOŠIČ HUMAR, Kristina. Ilirija oživljena ali Napoleonov zakonik in njegovi odsevi v redkih in 
dragocenih tiskih Slovanske knjižnice: ob 200-letnici spomina na Valentina Vodnika in Žigo Zoisa. V T. 
Miško, M. Podobnik Šipič (Ur.), Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 7(2), 79–111. 
KOŠIČ HUMAR, Kristina. Povezovanje med knjižnico in šolajočo mladino. Ogledi knjižnice in 
dragocenega domoznanskega gradiva kot utrditev in širjenje učnega procesa ter ozaveščanje kulturne 
identitete znotraj živega okolja knjižnice. V T. Miško, G. Hudolin, E. Marolt (Ur.), Domoznanstvo v 
lokalni skupnosti – prostor sinergije in sodelovanja (str. 55–68). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
MIŠKO, Tomaž. "Vse blagoslove tebi, Ljubljana! Večja in lepša mesta so na svetu - ali vendar ni ti ga 
enakega pod nebom!" : Ljubljana v Cankarjevih delih. V T. Miško, M. Podobnik Šipič (Ur.), Ljubljana 
med nostalgijo in sanjami, 7(1), 45–86. 
MIŠKO, Tomaž. "Vse blagoslove tebi, Ljubljana! Večja in lepša mesta so na svetu - ali vendar ni ti ga 
enakega pod nebom!" : Ljubljana v Cankarjevih delih. Tematska bibliografija. V T. Miško, M. Podobnik 
Šipič (Ur.), Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 7 (1), 87–99. 
PODOBNIK ŠIPIČ, Maša. Leksikograf, bibliograf, bibliotekar dr. Constantin Wurzbach se je pred 200 
leti rodil v Ljubljani. Knjižničarske novice, 28(1), 28–34. 
ŠTREMPFELJ, Suzana. Skrb za zdravje in varnost zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana: priprava 
predloga načrta promocije zdravja. Knjižnica, 62(3), 121–146. 
ZADRAVEC, Vojko. Praznik zlatih hrušk 2018. Otrok in knjiga, 45(103), 77–80. 
 
Neobjavljeni referati in predstavitve 
 
ANDRIN, Igor, ŽITKO, Miha. E-storitve v Mestni knjižnici Ljubljana. Izkušnje, novosti in pasti pri delu 
na izposoji, Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor, 17. 11. 2018. 
DREVENŠEK, Neja. Storitve Potujoče knjižnice Ljubljana, prilagojene posebnim skupinam 
uporabnikov. Srečanje potujočih knjižnic, Pécs, Madžarska, 31. 5. 2018. 
GRUBAR PRAČEK, Nataša, TROBEC, Vesna. Povsod v mestu. Dan dobrih praks: »Knjižničar - 
knjižničarju četrtič. ZBDS. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 23. 5. 2018. 
HORVAT PERNE, Suzana. Branje med počitnicami – kaj beremo in kaj komu beremo. Zveza 
prijateljev mladine Slovenije, Ljubljana, 19. 10. 2018. 
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KLEMEN, Aleš. Kako ameriški knjižničarji preoblikujejo svoje knjižnice: predstavitev vtisov z letne 
konference ALA 2017. Novosti v knjižničarstvu, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 16. 3. 
2018. 
KLEMEN, Aleš. Kako ameriški knjižničarji preoblikujejo svoje knjižnice: predstavitev vtisov z letne 
konference ALA 2017. Društvo bibliotekarjev Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor, 17. 5. 
2018. 
KLEMEN, Aleš. Generation Code: Born at the Library. Novosti v knjižničarstvu, Narodna in 
univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 15. 6. 2018. 
KLEMEN, Aleš. Kako ameriški knjižničarji preoblikujejo svoje knjižnice: predstavitev vtisov z letne 
konference ALA 2017. Predstavitve dobrih praks v OOK, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 
6. 12. 2018. 
KLEMEN, Aleš. Poudarki dobrih praks iz prispevkov konference ALA 2017. Novosti v knjižničarstvu, 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 29. 11. 2018. 
KOŠIČ HUMAR, Kristina. Povezovanje med knjižnico in šolajočo mladino. Ogledi knjižnice in 
dragocenega domoznanskega gradiva kot utrditev in širjenje učnega procesa ter ozaveščanje kulturne 
identitete znotraj živega okolja knjižnice. Domfest: 5. festival domoznanstva, Mestna knjižnica 
Ljubljana, Ljubljana, 19. 10. 2018. 
KLARIĆ, Mateja. Otrokov svet je svet igre in igrač. Povezana. Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 
10. 1. 2018. 
LESAR, Mateja. E-storitve za starejše v Mestni knjižnici Ljubljana. Zagotavljanje e-storitev za starejše 
(55+), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ljubljana, 12. 9. 2018. 
ŠPOLJAR, Marijan. Uporaba eko-karte pri izdelavi strateškega načrta knjižnice. Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Kamnik, 21. 3. 2018. 
ŠPOLJAR, Marijan. V ogledalu. .. ; Splošna knjižnica in metodologije uporabe kvalitativnih in 
kvantitativnih podatkov za strateško načrtovanje. Kongres ZBDS 2018, Zveza bibliotekarskih društev 
Slovenije, Maribor, 27. 9. 2018. 
TINTA, Lavra. Zakaj je vredno brati otroku? Povezana. Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 5. 12. 
2018. 
ŽITKO, Erika. Poletavci in NajPoletavci. Radio Slovenija, Radio.si: Izluščeno. 3. 8. 2018 
 
Spremne besede, poglavja, bibliografije v monografiji 
 
MIŠKO, Tomaž. Uvodnik. V T. Miško, G. Hudolin, E. Marolt (Ur.), Domoznanstvo v lokalni skupnosti – 
prostor sinergije in sodelovanja (str. 5–6). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Nekaj malega k naslovu Eden je svet. V D. Lavrenčič Vrabec in I. MLAKAR 
ČRNIČ (Ur.), Eden je svet: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2018: pregled knjižne 
produkcije za mladino iz leta 2017 (str. 5–6). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Nagrajene mladinske knjige in ustvarjalci. V D. Lavrenčič Vrabec in I. 
MLAKAR ČRNIČ (Ur.), Eden je svet: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2018: pregled 
knjižne produkcije za mladino iz leta 2017 (str. 21–26). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Bober bere dobre knjige. V T. Pungerčar (Ur.), 
Bobri: 10. Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje (str. 104–106). Ljubljana: Slovensko 
mladinsko gledališče.  
ZADRAVEC, Vojko. Lonček številk. V D. Lavrenčič Vrabec in I. MLAKAR ČRNIČ (Ur.), Eden je svet: 
priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2018: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 
2017 (str. 7–12). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
ZORKO, Teja. Predgovor. V T. Miško, G. Hudolin, E. Marolt (Ur.), Domoznanstvo v lokalni skupnosti – 
prostor sinergije in sodelovanja (str. 5–6). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
 
Uredniško delo 
 
DEŽMAN, Rok. metaFORA, poHAIKUj, preDRAMI se: Nagrajeni prispevki 2017/18. Ljubljana: Mestna 
knjižnica. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Eden je svet: priročnik za branje kakovostnih 
mladinskih knjig 2018: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2017. Ljubljana: Mestna knjižnica 
MIŠKO, Tomaž, HUDOLIN, Gašper, MAROLT, Erika. Domoznanstvo v lokalni skupnosti: prostor 
sinergije in sodelovanja. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
MIŠKO, Tomaž, PODOBNIK ŠIPIČ, Maša (ur.). Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana, 7 (1). 
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MIŠKO, Tomaž, PODOBNIK ŠIPIČ, Maša (ur.). Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana, 7 (2). 
ŽITKO, Erika. Kulturno vzgojna ponudba Mestne knjižnice Ljubljana: 2018/19. Ljubljana: Mestna 
knjižnica. 
 
Informativna besedila v slovenski periodiki in druga izvedena besedila 
 
BRLAN, Anton. Peglezen na Poljanski cesti v Ljubljani. Portal Kamra. Objavljeno 21. 12. 2018 na 
spletni strani: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/peglezen.html. 
FLEGAR, Edita. Kam po dodatno znanje. V Življenje 55+: aktivna zrela leta, 16. 
JAMNIK, Tilka, LAVRENČIČ VRABEC, Darja. 26. Bologna po Bologni, 29. 5.–2. 6. 2018. Bukla, 
14(142), 56.  
KLOKOČOVNIK, Aleksandra, BOŽIČ, M. D. Knjižnica Brezovica sodeluje z DU Brezovica. Barjanski 
list, 6, 17. 
KMETEC, Andreja. 2017 – uspešno leto za Knjižnico Podpeč. Barjanski list, 1, 7. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Strokovne srede v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2018. Bukla, 
14(140), 54. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Čopovi diplomi 2017. Otrok in knjiga, 45(101),92–96. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Ob 70-letnici Pionirske in mladinskega knjižničarstva na Slovenskem. 
Otrok in knjiga, 45(101), 53–55. 
LESAR, Mateja. Učimo se vse življenje. Osebno, 15, 18. 
MARINČIČ, Barbara. Knjižnica Frana Levstika v letu 2017. Trobla, 3, 32–33.  
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Eden je svet – Priznanja zlata hruška 2017. Bukla, 14(145), 78–79. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Svetloba. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 1. 2018 na spletni 
strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/svetloba. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Urbano kiparstvo - spomeniki v mestu. Dodatno branje: Cici Vesela šola. 
Objavljeno 15. 2. 2018 na spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/ 
dodatno_branje/urbano-kiparstvo. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Kako zmorem in že znam pomagati doma. Dodatno branje: Cici Vesela šola. 
Objavljeno 15. 3. 2018 na spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_ 
branje/kako-zmorem. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Vse zraste ob pravem času. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 4. 
2018 na spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/vse-zraste-
ob-pravem-casu.  
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Posnemajmo naravo. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 5. 2018 
na spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/posnemajmo-
naravo.  
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Kam gredo odpadki. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 6. 2018 
na spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/kam-gredo-
odpadki. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Ponovna uporaba predmetov. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 
7. 2018 na spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/ dodatno_branje/ponovna 
-uporaba-predmetov.  
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Gibajmo se sproščeno, z bosimi ali obutimi nogami. Dodatno branje: Cici 
Vesela šola. Objavljeno 15. 9. 2018 na spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_ 
sola/dodatno_branje/gibajmo-se-sprosceno.  
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Izbor zbirk pravljic. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 10. 2017 
na spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/izbor-zbirk-
pravljic.  
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Denar po svetu. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 11. 2017 na 
spletni strani:http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/denar-po-svetu.  
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Veseli december. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 12. 2018 na 
spletni strani:: 
http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/veseli-december-1.  
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Poletno branje: za ščepec poezije, prgišče humorja in kanček modrosti. Bukla, 
14(143), 48–49. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Pravljica z roba gozda. Otrok in knjiga, 45(101), 75–79. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida, LAVRENČIČ VRABEC, Darja, BERCE, Ana, BRAČIČ, Maša. »Branje je za 
duha to, kar je telovadba za telo.« Evropski teden športa. Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije. 
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Objavljeno 27. 8. 2018 na spletni strani: http://ewos.olympic.si/2018/08/27/branje-je-za-duha-to-kar-je-
telovadba-za-telo/.  
PICCO, Kristina. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA KVIZ 2017/2018 – 12. cikel: Kras ≡ kamen + 
voda. Kekec, 26(3), 34–36. 
PICCO, Kristina. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA KVIZ 2018/2019 – 13. CIKEL: Na, rod, na! 
Galerija!. Bukla, 14(144), 47.  
PRAZNIK, Niko. Kombinacijske prvine. Šahovska misel, 28(3), 48–51. 
PRAZNIK, Niko. Kombinacijske prvine (2. del). Šahovska misel, 28(4), 44–46. 
VIDMAR-MEDERAL, Alma. Knjižnica Škofljica deluje uspešno. Glasnik, 27(9/10), 35. 
TROBEC, Vesna. Zgodbe mojega kraja: o njegovih ljudeh, zgodovini, naravni in kulturni dediščini. 
Glasnik, 27(3), 27. 
ŠKERL, Barbka. Kongres Svete alianse v Ljubljani 1821. Portal Kamra. Objavljeno 19. 12. 2018 na 
spletni strani: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/kongres-svete-alianse-v-ljubljani-1821.html. 
ŠPOLJAR, Marijan, TROBEC, Vesna. Erasmus+ v Mestni knjižnici Ljubljana. Ljubljana, 23(6), 32. 
ZADRAVEC, Vojko. 70 let Pionirske: Kje vse otroci ne smejo imeti lukenj. Ljubljana, 23(5), 22-23. 
ŽITKO, Erika. Gremo v knjižnico. Ljubljana, 23(9), 20. 
 
Objavljene publikacije 
 
DOMOZNANSTVO v lokalni skupnosti: prostor sinergije in sodelovanja. Ur. Tomaž Miško, Gašper 
Hudolin, Erika Marolt. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
EDEN je svet: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2018: pregled knjižne produkcije za 
mladino iz leta 2017. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec, Ida MLAKAR ČRNIČ. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
HUDOLIN, Gašper. KULTURNA dediščina za družine. Marčna revolucija 1848 in razvitje slovenske 
zastave sredi Ljubljane. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
KULTURNO vzgojna ponudba Mestne knjižnice Ljubljana: 2018/19. Ur. Erika Žitko. Ljubljana: Mestna 
knjižnica. 
LJUBLJANA med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine. Let. 7, št. 1. Ljubljana: 
Mestna knjižnica Ljubljana.  
LJUBLJANA med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine. Let. 7, št. 2. Ljubljana: 
Mestna knjižnica Ljubljana. 
metaFORA, poHAIKUj, preDRAMI se: Nagrajeni prispevki 2017/18. Ur. Rok Dežman. Ljubljana: 
Mestna knjižnica. 
ŠEGA, Urša. KULTURNA dediščina za družine. Fran Milčinski: (1867-1932). Ljubljana: Mestna 
knjižnica. 
TROBEC, Vesna, RIJAVEC POBEŽIN, Veronika, PRISTOLIČ, Tatjana, ŽITKO Erika. Mestna knjižnica 
Ljubljana. Letno poročilo 2017. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
 
 

5.10 Knjižnica v medijih 
 
BRANJE IN LITERATURA: 
01.01. 2018: Recenzija knjige – Milena Miklavčič: Ogenj, rit in kače niso za igrače, 2. del. Glasnik 
občine Škofljica, 1. 
01.01.2018: Vrtnarji duše. Kopitarjev glas. 
01.01.2018: Mesto bere ...azijske pisave. Kopitarjev glas. 
01.01.2018: Novosti na knjižnih policah, Glasnik občine Škofljica, 1. 
31.01.2018: Novosti na naših policah. Trobla, 1.  
01.02.2018: Recenzija knjige – Tadej Golob: Jezero. Glasnik občine Škofljica, 2.   
01.02.2018: Novo na knjižnih policah. Glasnik občine Škofljica, 2. 
01.03.2018: Priporočam v branje – Branko Gradišnik: Iskanje izgubljenega zdravja. Glasnik občine 
Škofljica, 3. 
01.03. 2018: Novo na knjižnih policah. Glasnik občine Škofljica, 3. 
21.03.2018: Novosti na naših policah. Trobla, 2.   
21.03.2018: Praznovali smo 182. rojstni dan Josipa Stritarja. Trobla, 2. 
01.04.2018: Recenzija knjige – Elena Ferrante: Genialna prijateljica. Glasnik občine Škofljica, 4. 
01.04.2018: Novo na knjižnih policah. Glasnik občine Škofljica, 4. 
01.04.2018: Celovška Mohorjeva že sedemnajstič podarila knjige. Bukla 
17.04.2018: "Najboljše, kar lahko deklico doleti v Mehiki, je, da se rodi grda". RTVSLO.si.  
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01.05. 2018: Recenzija knjige – Glennon Doyle: Bojevnica ljubezni. Glasnik občine Škofljica, 5−6. 
01.05. 2018: Novo na knjižnih policah. Glasnik občine Škofljica, 5−6. 
03.05.2018: Mesto bere: Uspešen konec sedme sezone. Lublanske novice. 
08.05.2018: Pogovor z Milanom Klečem. Dnevnik. 
15.05.2018: Obletnica Čebelice: Razglasitev naj izdelkov. Delo. 
15.05.2018: Berem kužkom, ker me to veseli. Ljubljana. 
23.05.2018: Umrl je Philip Roth. TV SLO 1, Kultura ob 22h. 
01.06.2018: Knjigobežnice v Velikih Laščah. TV Slovenija 1, Dobro jutro. 
30.05. 2018: Novosti na naših policah. Trobla, 3. 
01.07 2018: Recenzija knjige – Slavenka Drakulić: Mileva Einstein. Teorija žalosti. Glasnik občine 
Škofljica, 7−8.  
01.07.2018: Novo na knjižnih policah. Glasnik občine Škofljica, 7−8. 
04.07.2018: Poletno branje: za ščepec poezije, prgišče humorja in kanček modrosti. Bukla.si. 
04.07. 2018: Novosti na naših policah. Trobla, 4.   
04.07.2018: Bralnica pod Trško lipo, Trobla 4/2018. 
11.07.2018: Poletno branje s Špelo Plestenjak. Radio 1.  
15.07.2018: Ali ste vedeli: Kaj prinaša Maček v Žaklju. Ljubljana.si. 
16.07.2018: "Branje je vstopanje v svetove, ki jih drugače morda nikoli ne bi spoznali". RTVSLO.si. 
17.07.2018: Pahor vročil listine o častnem pokroviteljstvu. Delo. 
17.07.2018: Počitniški maček v žaklju. Dnevnik. 
18.07.2018: Maček v žaklju (izjava Tanja Kodela). Radio 2. 
21.07.2018: Napisana beseda je kot muha, zamrznjena v jantarju. Delo, Sobotna priloga. 
23.07.2018: Poletni bralni izziv za počitnikarje. Dnevnik. 
24.07.2018: Beremo več kot kadarkoli. Radio prvi, Intelekta. 
25.07.2018: Pogodba je rezervirana 439-krat, Jezero pa 270-krat. Delo. 
29.07.2018: Poletje prinese čakalne vrste tudi v knjižnice. Katere so najbolj zaželene letos
 RTVSLO.si. 
01.08.2018: Nacionalni mesec skupnega branja 2018, Kopitarjev glas. 
29.07.2018: Izposoja v knjižnicah: Za Pogodbo v čakalni vrsti tudi prek 30 bralcev. STA.si. 
18.08.2018: Nismo še zasledili, da bi kdo trpel za resnimi posledicami prevelike doze prebranih knjig'
 24ur.com, Fokus. 
20.08.2018: Tudi današnji mladi bodo jutri stari. Delo. 
01.09.2018: Recenzija knjige – OSHO: Radost - sreča, ki izvira iz notranjosti. Glasnik občine Škofljica, 
9–10.   
01.09.2018: Novo na knjižnih policah. Glasnik občine Škofljica, 9–10.   
02.09.2018: Bo elektronska knjiga kmalu izpodrinila tiskano? SiOL.net. 
6.06.09.2018: Prvi nacionalni "mesec skupnega branja": boste odprli knjigo? RTVSLO.si. 
07.09.2018: Poziv k skupnemu branju v deželi knjige. Delo.si. 
07.09.2018: Prvi nacionalni mesec skupnega branja 2018. Eurydice.si. 
08.09.2018: NaGlas! RTVSLO. 
11.09.2018: Berimo skupaj! Dnevnik.si. 
15.09.2018: Manifest za domovino. Facebook, Boris Vezjak. 
15.09.2018: Od bralnih projektov do zanimivih dogodkov. Delo. 
19.09.2018: Novosti na naših policah. Trobla, 5.  
19.09.2018: Predstavitev knjige Fižol, Trobla, 5.  
21.09.2018: Bralni projekt. Delo. 
22.09.2018: Jelena Soro. RTVSLO, NaGlas! 
30.09.2018: Vabilo na predstavitev knjige "Manifest za evropski preporod". Demokracija.si. 
01.10.2018: Mestna knjižnica Ljubljana spodbuja k branju. Šmarnogorski razgledi, št. 8, oktober 2018. 
05.10.2018: Manifest za domovino v vsako splošno knjižnico? Mladina.si. 
11.10.2018: Mladina in izrojeno društvo pisateljev nadaljujeta z bojem proti drugače mislečim, tokrat 
pritiskajo kar na javne knjižnice – zaradi knjige Generacije identitete! Nova24tv.si. 
11.10.2018: Knjige v čakalnicah zdravstvenih domov. Dnevnik. 
26.10.2018: Kdo posiljuje Evropo? Mladina. 
26.10.2018: Vabilo na predstavitev knjige “Manifest za evropski preporod” Alaina de Benoista v 
Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani, 29. oktobra 2018 ob 18.00 v 3. nadstropju. Traditio Europae 
blog. 
27.10.2018: B. M. Turk: Odprto pismo ob nasilju levega fašizma nad knjigo. Reporter.si. 
27.10.2018: Bo naslednji korak sežiganje knjig? Javna knjižnica klonila pod levičarskim pritiskom, 
odpovedala pogovor o knjigi "Manifest za evropski preporod" Nova24tv.si. 
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28.10.2018: Zakaj se zdi, da je članek v Mladini povzročil odpoved literarnega dogodka v javni knjižnici
 PortalPlus.si. 
29.10.2018: Manifest za evropski preporod, prepoved @00:04:47. Radio Ognjišče, Kulturni utrinki. 
30.10.2018: Začelo se je s prepovedjo koncertov, zdaj so na udaru še knjige: kdo je avtor, ki ga po 
mnenju naših levičarjev ne smete brati. Domovina.je. 
31.10.2018: Radio Mladina M44 2018: O prodaji NLB in domnevni cenzuri v knjižnici.Soundcloud, 
Mladina. 
01.11.2018: The English Book Club at the Ljubljana City Library. Why Read and Talk About Iz with 
Others?. IATEFL Slovenia Magazine. 
01.11.2018: Priporočam v branje – Človeška ljubezen. Glasnik občine Škofljica, 11−12.  
01.11.2018: Novo na knjižnih policah, str. 17-18. Glasnik občine Škofljica, 11−12.  
02.11.2018: Novosti na naših policah. Trobla, 6.   
02.11.2018: Kdaj bodo prepovedali tudi Biblijo? Škandalozna likvidacija predstavitve knjige Manifest 
za evropski preporod. Reporter.si. 
02.11.2018: Odpoved. Mladina. 
08.11.2018: Dr. Tomislav Sunić, Intervju. Demokracija. 
08.11.2018: Manifest za evropski preporod. Twitter, Traditio Europae. 
19.11.2018: Teden za dobro knjigo. Dnevnik. 
20.11.2018: Slovenski knjižni sejem. TV Slovenija 1, Dnevnik. 
25.11.2018: Jaz imam tako veselje z našim jezikom! Delo.si. 
27.11.2018: V iskanju miru v hrupnih tujih krajih . Delo. 
28.11.2018: Tednik Mladina dosegel medijsko cenzuro. Youtube, Nova24TV Slovenija. 
01.12.2018: Mesto bere... pripovedi iz Afrike. Ljubljana. 
04.12.2018: Knjiga, ki zaznamuje. POP TV, Preverjeno! 
11.12.2018: Manifest za domovino. Dnevnik.si. 
12.12.2018: Novosti na naših policah. Trobla, 7. 
17.12.2018: Nižji davek na e-knjige? TV Slovenija 1, Dnevnik ob 19.00. 
18.12.2018: V iskanju rituala, lastnega vsaki novi knjigi. Delo. 
 
OTROŠKA IN MLADINSKA LITERATURA: 
05.01.2018: Teden zlatih hrušk. Delo. 
13.01.2018: Evangelij za pitbule. Savinjske novice. 
22.01.2018: Evangelij za pitbule (22. 1.–10. 2. 2018).Facebook, Milena Mileva Blažič (9 objav). 
22.01.2018: Evangelij za pitbule. Facebook, Združenje proti spolnemu zlorabljanju (2 objavi). 
27.01.2018: Evangelij za pitbule: odličen mladinski roman ali pornografija za mlade? Dnevnik.si. 
31.01.2018: Izpoved ranjene duše ali pornografija? Delo. 
01.02.2018: Snežinka in njena odgovornost za plaz. LUD Literatura. 
01.02.2018: Prejeli smo: Izpoved ranjene duše ali pornografija? Delo. 
02.02.2018:Priokus zlatih hrušk. LUD Literatura. 
03.02.2018: Odličen mladinski roman ali pornografija za mlade?  Dnevnik. 
05.02.2018: Evangelij za pitbule. TV Slovenija 1, Tednik. 
05.02.2018: Evangelij za pitbule. Med.over.net. 
07.02.2018: Strokovne srede v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2018. Bukla.si. 
10.02.2018: A je kdo prebral ta Evangelij za pitbule, a je res pornografija za otroke. Med.over.net. 
10.02.2018: Evangelij ali rekviem? Dnevnik.si. 
10.02.2018: Izpoved ranjene duše ali pornografija? Delo. 
10.02.2018: Milena Miklavčič o odnosih nekoč in danes: Posilstva so nekaj vsakdanjega, ženska še 
nikoli ni bila tako izrabljena. 24ur.com. 
11.02.2018: Ne - pustno razmišljanje. Facebook, Milena Miklavčič. 
12.02.2018. Odziv na odziv in javna vprašanja Mestni knjižnici Ljubljana. Dnevnik.si. 
12.02.2018: Rekviem za kulturo strokovnega dialoga? Dnevnik.si. 
15.02.2018: Še o Evangeliju za pitbule – odgovor dr. Blažićevi. Dnevnik.si. 
22.02.2018: Odziv na medijsko obravnavo romana Evangelij za pitbule. Dnevnik.si. 
24.02.2018: Bralni klub Fejstbukarji. Dnevnik.si. 
26.02.2018: Izpoved ranjene duše ali pornografija. Delo. 
01.03.2018: Mestna knjižnica Ljubljana, zlate hruške in prevzemanje odgovornosti. Sodobnost. 
09.03.2018: Evangelij za pitbule. TV Slovenija 1, Odmevi. 
14.03.2018: Evangelij: Izbrana poglavja iz osebnih napadov. Dnevnik. 
16.03.2018: Ali nalepka, da gre za mladinski roman, res spremeni vse? Dnevnik. 
23.03.2018: Evangelij, ki govori o orgazmih in incestu. Slovenske novice. 
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27.03.2018: Alojzija Zupan Sosič: Knjiga ne sme biti sedativ, če nas boli glava, vzemimo raje aspirin.
 Dnevnik.si. 
27.03.2018: Stališče predsednice Mladinske sekcije DSP o romanu Evangelij za pitbule.
 Vrabecanarhist.eu. 
28.03.2018: Odziv Cvetke Sokolov. Facebook, Vrabec Anarhist. 
28.03.2018: Mitologija molka. Delo. 
29.03.2018: Tisti vic o ugledni novinarki in ugledni literarni zgodovinarki. LUDliteratura.si. 
30.03.2018: Odgovor Mestne knjižnice Ljubljana predsednici Mladinske sekcije DSP.
 Vrabecanarhist.eu. 
30.03.2018: Odmev na poziv Aksinje Kermauner. Vrabecanarhist.eu. 
31.03.2018: Evangelij za pitbule. Facebook, Katja Fašink. 
01.04.2018: Pozor! Poletavci in NajPoletavci v knjižnici, na pločniku, v parku, na igrišču X 
 Šmarnogorski razgledi, št. 7, april 2018. 
02.04.2018: Mednarodni dan knjig za otroke.Radio Slovenija 1, Dogodki in odmevi. 
09.04.2018: Politični kriminalci so strici iz ozadja. Reporter. 
18.04.2018: Posvet Pionirske: Crossover literatura ob primerni obravnavi tematike ni neprimerna za 
mlade. STA.si. 
19.04.2018: Gostovanje britanskega pisatelja Kevina Brooksa. Ars, Svet kulture. 
30.04.2018: Intervju z direktorjem Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS Zdravkom 
Kafolom.TV Slovenija 3, Na tretjem... 
01.05.2018: 26. Bologna po Bologni. Bukla. 
25.05.2018: Ni meril za uvrščanje knjig v otroško literaturo. Varuh-RS.si. 
28.05.2018: Kdo lahko določi, kaj je mladinska literatura? Vecer.si. 
28.05.2018: Varuh glede Evangelija za pitbule ni našel kriterijev, po katerih bi ga otrokom odsvetovali.
 Delo. 
28.05.2018: Afera okrog Evangelija za pitbule odprla vprašanje, kaj sodi med otroško literaturo.
 RTVSLO.si. 
29.05.2018: Prodajna razstava Bologna po Bologni. Delo. 
29.05.2018: Evangelij za pitbule - varuh izdal priporočilo. Dnevnik. 
30.05.2018: 26. Bologna po Bologni, 29. 5.–2. 6. 2018. Bukla.si. 
02.06.2018: Kaj in koliko danes berejo mladi. Delo. 
06.06.2018: Naj država poseže v sporne vsebine? Delo. 
07.06.2018: Naj država poseže v sporne vsebine? Delo. 
08.06.2018: Sporočilo ministra Antona Peršaka v zvezi z očitki o molku organa glede zapleta s knjigo 
Evangelij za pitbule. mk.gov.si. 
08.06.2018: Bezlajeva knjiga Evangelij za pitbule spet buri duhove. Casnik.si. 
11.06.2018: Naj država poseže v sporne vsebine? Delo. 
11.06.2018: Pohujšanje v deželi knjižnic. Delo. 
12.06.2018: 70 let Pionirske. Ljubljana. 
12.06.2018: Pornografija zlate hruške. Facebook, Združenje proti spolnemu zlorabljanju. 
12.06.2018: Pornografija zlate hruške. Delo. 
13.06.2018: Pohujšanje v deželi knjižnic | Pornografija zlate hruške. – Delo. 
15.06.2018: Dobri nameni in pekel. Delo. 
23.06.2018: Grenki okus zlate hruške. Delo, Sobotna priloga. 
01.07.2018: Poletavci in NajPoletavci so spet v mestu. Ljubljana. 
01.07.2018: Poletno branje: za ščepec poezije, prgišče humorja in kanček modrosti. Bukla. 
18.07.2018: Mislim svoje mesto: Malomeščan in zlata hruška. Dnevnik.si. 
26.07.2018: Najpoletavci. Delo. 
03.08.2018: Izluščeno: Poletavci in Najpoletavci Radio Slovenija, Radio.si. 
12.09.2018: Slovenski knjižnično-muzejski MEGA KVIZ 2018-2019 - 13. cikel- na, rod, na! Galerija! 
Bukla.si. 
25.09.2018: Poleti bralo več kot 2000 otrok. Dnevnik. 
24.10.2018: Mladinska literatura. TV Slovenija 1, Panoptikum. 
18.11.2018: Praznik Zlatih hrušk. Ventilatorbesed.com. 
20.11.2018: Svetovni dan otroka in otvoritev slovenskega knjižnega sejma. RTVSLO, Radio Prvi. 
21.11.2018: Eden je svet – Priznanja zlata hruška 2017. Bukla.si. 
21.11.2018: Zlate hruške. Ars, Svet kulture. 
21.11.2018: Zlate hruške. Radio Prvi, Zrcalo dneva. 
21.11.2018: Zlata hruška za izvirno mladinsko leposlovno knjigo slikanici Drobtine iz mišje doline. 
RTVSLO.si. 
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21.11.2018: V sklopu knjižnega sejma podelili Zlate hruške za kakovostne mladinske knjige. 
Krog.STA.si. 
21.11.2018: V sklopu knjižnega sejma podelili zlate hruške za kakovostne mladinske knjige. 
Dnevnik.si. 
25.11.2018: Kakovostna mladinska knjiga je tudi dobro narejen predmet . STA.si. 
26.11.2018: Knjiga je nekaj zelo dobrega. Večer. 
 
PRIREDITVE: 
01.01.2018: 87. Govekarjev večer. Predstavitev pesniške zbirke Vodomec. Mostiščar, 1. 
01.01.2018: Brezplačne prireditve. Kralji ulice. 
05.01.2018: Tačke pomagačke na Igu. Dnevnik.si. 
13.01.2018: Kaj je zavest? Delo. 
15.01.2018: Tomi Purich trio. Dnevnik. 
15.01.2018: Miha Preinfalk: Feldmaršal Radetzky in Slovenci. Dnevnik. 
19.01.2018: Ob 500-letnici reformacije.TV SLO 1, Duhovni utrip. 
20.01.2018: Začeli so se letošnji Bobri. TV SLO 1, Poročila. 
22.01.2018: Župančičeva obletnica rojstva. Delo. 
22.01.2018: Večer z Otonom Župančičem. Dnevnik. 
25.01.2018: Sovjetska socrealistična umetnost. Lublanske novice. 
30.01.2018: Afrika skozi fotografovo oko. Delo. 
01.02. 2018: Tončka Podlogar na Govekarjevem večeru. Mostiščar, 2.   
01.02.2018: Brezplačne prireditve. Kralji ulice. 
05.02.2018: Med zimskimi počitnicami k zmaju ali v klet strahov. Dnevnik. 
12.02.2018:Ta mesec ne zamudite! Ljubljana. 
12.02.2018: V mestu literature se dogaja. Ljubljana. 
16.02.2018: Aktivne zimske počitnice v Ljubljani . Delo.si. 
24.02.2018: Vesolje v gibanju. Dnevnik.si. 
25.02.2018: Slovenec, zaradi katerega so zaprli Brooklynski most. Delo.si. 
27.02.2018: Prepevanje ljudskih pesmi - Prišla bo pomlad. Delo . 
01.03. 2018: 89. Govekarjev večer v umetniških izrekanjih. Mostiščar, 3.  
01.03.2018: Brezplačne prireditve. Kralji ulice. 
05.03.2018: Zgodovina zdravstva. Delo. 
08.03.2018: Ženska kot Drugi. Lublanske novice. 
08.03.2018: Podarimo knjigo. Lublanske novice. 
09.03.2018:Nikar ne zamudi! Ljubljana. 
14.03.2018: Koncert skupine Širom. Scena.Dnevnik. 
19.03.2018: Marko Črnčec trio. Scena, Dnevnik. 
20.03.2018: Integracija – dezintegracija. Delo. 
21.03.2018: Ikona slovenskega taborništva. Delo. 
01.04. 2018: Preplet poezije, glasbe in slikarstva na 90. Govekarjevem večeru. Mostiščar, 4.  
01.04.2018: Brezplačne prireditve. Kralji ulice. 
01.04.2018: Nikar ne zamudi! April-Maj. Bukla. 
09.04.2018: Avstrijska zgodovina - Strokovno predavanje. Delo. 
01.05. 2018: Baronica, Valvasor in Lisičje. Glasnik občine Škofljica. 5−6.   
01.05. 2018: Razstava slik. Mostiščar, 5.   
01.05. 2018: Na 91. Govekarjevem večeru v gosteh KUD JaReM. Mostiščar, 5.   
01.05.2018: Brezplačne prireditve. Kralji ulice. 
01.05.2018: Nikar ne zamudi! Junij. Bukla. 
03.05.2018: Nejc Jogan: Tujerodne invazivne rastlinske vrste. Lublanske novice. 
03.05.2018: Roman Kirn: V službi diplomacije. Dnevnik. 
15.05.2018: Nikar ne zamudi. Ljubljana. 
15.05.2018: Napovednik dogodkov v ČS maj 2018. Ljubljana. 
15.05.2018: Ta mesec ne zamudite. Ljubljana. 
16.05.2018: Slovanska knjižnica: Ciklus ruskega filma. Delo. 
18.05.2018: dr. Borut Ošlaj: Evtanazija. Lublanske novice. 
01.06.2018: Ob počitnicah sem sploh čuden človek. Kopitarjev glas. 
01.06.2018: Ministrstvo za zunanje zadeve organiziralo delavnice za otroke pod naslovom "Mladi za 
Evropo" MZZ.gov.si. 
01.06.2018: Brezplačne prireditve. Kralji ulice. 
04.06.2018: Trubarjeva hiša literature: Jezikovna gimnastika. Delo. 



91 

04.06.2018: Češki pisatelj Jan Nemec. Dnevnik. 
06.06.2018: Popoldan s Knjižnico Glinškova ploščad. Ljubljana. 
12.06.2018: Počitnice so tu! Ljubljana. 
12.06.2018: Napovednik dogodkov. Ljubljana. 
01.07.2018: Brezplačne prireditve. Kralji ulice. 
01.07.2018: Še en izjemen večer poučnih pripovedovanj ob glasbeni spremljavi. Štajerski tednik. 
01.07.2018: Ne zamudite! Ljubljana . 
02.07.2018: Filozofija in simbolna zgodovina srca. Delo. 
02.07.2018: Pulj pred prvo svetovno vojno. Delo. 
09.07.2018: Poletje v Ljubljani. Facebook, Mestna občina Ljubljana. 
12.07.2018: Krojilnica igrač: Tangram Delo, Lublanske novice. 
01.09. 2018: Otvoritev fotografske razstave Hribi-planine-gore. Glasnik občine Škofljica, 9−10. 
01.09. 2018: 93. Govekarjev večer v poeziji za otroke in otroški likovni razstavi. Mostiščar, 6. 
01.09.2018: Brezplačne prireditve. Kralji ulice. 
01.09.2018: 4. Ex-tempore Vodice. Kopitarjev Glas. 
01.09.2018: Z 18. Kopitarjevimi dnevi smo se poklonili dr. Valentinu Zarniku. Kopitarjev glas. 
01.09.2018: Nebo nad Ljubljano. Ljubljana. 
19.09.2018: Fotografska razstava Tilna Dolšaka, Trobla 5. 
01.10.2018: Brezplačne prireditve. Kralji ulice. 
01.10. 2018: 92. Govekarjev večer. Baronica z gradu Lisičje, slikarji o lepotah slovenske krajine. 
Mostiščar, 7.  
01. 10. 2018: 94. Govekarjev večer. Mostiščar, 2018, 7. 
01.10.2018: Že 90 let Marjanca. Delo. 
01.10.2018: Nikar ne zamudi! Ljubljana. 
01.10.2018: V Vodicah posadili potomko najstarejše trte na svetu. Kopitarjev Glas. 
01.10.2018: Zvit kot presta. Kopitarjev glas. 
01.10.2018: Kopitarjevi dnevi - 2. Del. Kopitarjev glas. 
23.10.2018: Leteči zmaji. Dnevnik. 
23.10.2018: Večer pravljic Bližnjega vzhoda. Dnevnik. 
01.11.2018: Brezplačne prireditve. Kralji ulice. 
01.11.2018: 96. Govekarjev večer. O zgodovini slovenskega simbola z odprtjem razstave tihožitij. 
Mostiščar, 8. 
02.11.2018: Dnevi kulturne dediščine 2018 v Velikih Laščah, Levstikov večer, Trobla 6.  
02.11.2018: Predaval nam je dr. Janko Kos: Cankarjev odnos do velikolaških literarnih velikanov: 
Trubarja, Stritarja in Levstika, Trobla 6.   
02.11 2018: Strokovno predavanje: Kako razumeti otroka in mu postaviti jasne meje?, Trobla. 
12.11.2018: Nikar ne zamudi . Ljubljana. 
12.11.2018: Mesečni napovednik. Ljubljana. 
12.11.2018: Ljubljanski vestnik . Ljubljana. 
12.11.2018: Ne zamudite. Ljubljana. 
22.11.2018: Zgodba o Kekci in Pehti v izvedbi Gledališča Beži. Kam.sik.si. 
27.11.2018: Dežela neustrašne princese. Dnevnik. 
01.12.2018: Brezplačne prireditve. Kralji ulice. 
05.12.2018: Prišla bo pomlad. Slovenske ljudske pesmi. Dnevnik. 
17.12.2018: Nova frekvenca z Lovrom Ravbarjem. Delo. 
17.12.2018 Koncert Lovra Ravbarja. Dnevnik.  
 
DEJAVNOST KNJIŽNICE: 
17.01.2018: Vrata odprl prenovljeni Art center. Dnevnik.si. 
17.01.2018: Od družinske vile do hiše ustvarjalnosti: Pionirski dom obnovljen v novo leto. RTVSLO.si. 
21.01.2018: Stavka javnega sektorja. TV SLO 1, Poročila ob 22h. 
22.01.2018: V sredo prva od stavk sindikatov javnega sektorja. Delo.si. 
23.01.2018: To so šole, vrtci in druge ustanove, ki bodo v sredo zaprte. Zurnal24.si. 
24.01.2018: Knjižnice in gledališča so se pridružili stavki, muzeji pa ostajajo odprti. RTVSLO.si. 
24.01.2018: Delo prekinili cariniki, veterinarji, farmacevti ..., vlada vztraja, da stavke niso upravičene. 
RTVSLO.si. 
24.01.2018: Stavka: Kje boste danes naleteli na zaprta vrata. Zurnal24.si. 
30.01.2018: Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si. Delo. 
01.02.2018: Informativa 2018. Radio Ognjišče, Mladoskop. 
08.02.2018: Knjižnica Šiška ob kulturnem prazniku. Radio Prvi. 
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12.02.2018: Dr. Leonora Flis. Ljubljana. 
12.02.2018.: Art center - prenovljena vila za kar največ otroške ustvarjalnosti. Ljubljana. 
24.02.2018: Po pravico do spremljevalcev na ustavno sodišče. Delo, Sobotna priloga, pisma bralcev. 
27.02.2018: Fenomen gibanja "MeToo" @00:15:10. Radio Slovenija 1, Intelekta.  
19.03.2018: Culture with Robert Bound: Book-hunting. Monocle.com. 
22.03.2018: Kinodvor v Centru Zalog. Kinodvor.org. 
26.03.2018: Popoldan s Knjižnico Glinškova ploščad. Dnevnik.si. 
03.04.2018: Prva ocena je bila nezadostna iz nareka. Delo. 
09.04.2018: Knjižnica Otona Župančiča - V hiši svetov je mogoče bratu tudi knjige v arabščini. 
Dnevnik. 
10.04.2018: Zaradi prehoda na nov sistem bodo zaprte knjižnice v Ljubljani. Ljubljana.si. 
11.04.2018: Knjižnice bodo zaprte. Delo. 
12.04.2018: Knjižnice bodo dva dni zaprte. Dnevnik. 
16.04.2018: Dublin City Literary Award Ljubljana Greeting. Youtube, Dublin City Public Libraries. 
17.04.2018: Pusti se zapeljati: Ljubljana, članica mreže Mesta za kolesarje. Ljubljana.si. 
19.04.2018: Priključitev mreži Mesta za kolesarje. Facebook, Mestna občina Ljubljana. 
20.04.2018: S tricikli v dveh letih prihranili štiri tone ogljikovega dioksida. Dnevnik. 
23.04.2018: Svetovni dan knjige. TV Slovenija 1, Dobro jutro. 
01.05.2018: Aktivnosti v knjižnici Vodice. Kopitarjev glas. 
19.05.2018: V palači Cukrarna načrtujejo knjižnico za mlade. Delo. 
26.05.2018: Bralec ogorčen: Knjižničarka, ki je provocirala z rdečo zvezdo, "ni duhovita temveč 
grozljiva". Reporter.si. 
28.05.2018: Knjižničarka z rdečo zvezdo opozorjena, da mora delovati "politično nevtralno in 
nepristransko!" Reporter.si. 
28.05.2018: S knjigo v skoraj vsako vas. Notranjskoprimorske.si. 
01.06.2018: Učimo se vse življenje Osebno NLB. 
04.06.2018: Mestno knjižnico Ljubljana v desetih letih obiskalo 19 milijonov obiskovalcev. Ljubljana.si. 
06.06.2018: Dan Mestne knjižnice Ljubljana (izjava Teja Zorko). Radio 1. 
07.06.2018: Pridružite se nam na Dnevu Mestne knjižnice Ljubljana. Ljubljana.si. 
07.06.2018: Dan Mestne knjižnice Ljubljana. TV Slovenija 1, Dobro jutro. 
08.06.2018: Vse najboljše, MKL! Delo. 
13.06.2018: Desetletje Mestne knjižnice Ljubljana. Dnevnik. 
14.06.2018: Ko ljudje slišijo za Amazonov Kindle, mislijo, da gre za večvredno napravo. Val 202, 
Odbita do bita. 
01.07.2018: Erasmus+ v Mestni knjižnici Ljubljana. Ljubljana. 
09.07.2018: Knjižnica ob vodi tudi to poletje: Ljubljana.si. 
09.07.2018: Knjižnica ob vodi. Facebook, Šport Ljubljana. 
10.07.2018: Potovanje na konec... mesta. Ljubljana.si. 
11.07.2018: Na teh bazenih lahko uživate v Knjižnici ob vodi. Zurnal24.si. 
11.07.2018: Ob bazenu tudi knjižnica. Dnevnik. 
17.07.2018: Namakanje v bazenu s knjigo ob strani. TV Slovenija 1, Slovenska kronika. 
30.07.2018: Erasmus+ v Mestni knjižnici Ljubljana. Facebook, CMEPIUS. 
11.08.2018: V hramu kulture ne bo več zamakalo. Delo. 
01.09.2018: F3ŽO. Ljubljana01.09.2018: Jesen v Knjižnici Vodice. Kopitarjev glas. 
17.09.2018: Kako spretni so in bodo morali biti starejši v e-svetu. Delo. 
17.09.2018: Ni je šole brez karjole. Dnevnik. 
21.09.2018: Z avtobusom brezplačno na sobotni dan brez avtomobila. Delo. 
16.10.2018: Sanacije fasade v Stritarjevi se bodo lotili še ta teden. Dnevnik. 
26.10.2018: Gostilno je lahko imel samo moški. Slovenske novice. 
07.11.2018: V knjižnici zapojejo in pridejo s knjigo na dom. Delo. 
12.11.2018: Gremo v knjižnico. Ljubljana. 
12.11.2018: Prisedite k naši mizici. Ljubljana. 
20.11.2018: Slovenske splošne knjižnice obiskovalce med drugim tudi razvajajo. Dnevnik.si. 
20.11.2018: Dan slovenskih splošnih knjižnic. TV Slovenija 1, Slovenska kronika. 
01.12.2018: Smrdljive besede in tiste druge. Večer, Sobotna priloga. 
01.12.2018: Zelena Knjižnica Šentvid (MKL) na mednarodni konferenci o zelenih knjižnicah 
Zagreb/Brijoni, Hrvaška, 8–10. november 2018 , Šentvid nad Ljubljano, št. 4, str 4. 
05.12.2018: V Knjižnici Otona Župančiča Demenci prijazna točka. Seniorji.info. 
06.12.2018: Demenci prijazna točka. Delo, Lublanske novice. 
10.12.2018: Še ena demenci prijazna točka. Dnevnik. 
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17.12.2018: Povabilo na dogodek Vrnimo ljudem knjigo (izjava Vesna Trobec). Radio 1 (5 objav). 
18.12.2018: Odpiralni čas knjižnic med prazniki. Dnevnik. 
20.12.2018: Ljubljana je mesto žalostnih in mrtvih pasaž. Delo. 
20.12.2018: Vrnimo ljudem knjigo. Delo. 
21.12.2018: »Zvečer na prostem sežgane luteranske knjige«. Delo. 
20.12.2018: Dopisni šah. Niko Praznik je 20. državni prvak! Šahovska misel. 
 
PROJEKTI: 
26.01.2018: Literarni natečaj Zgodbe mojega kraja. KamničanKa. 
05.02.2018: Najboljša zgodba iz mojega kraja. GeneracijaPlus. 
06.02.2018: Natečaj Zgodbe mojega kraja. Delo. 
21.03. 2018: Vabilo na natečaj »Zgodbe mojega kraja«. Trobla 2. 
29.05.2018: Natečaj MKL Zgodbe mojega kraja: o pozabljenem Jelendolu in jamskih otrocih. Dnevnik. 
01.09.2018: Stoletnica posmrtne maske. Ivan Cankar v Slovanski knjižnici. Ljubljana. 
15.10.2018: Cankar in njegov čas. Delo01.11.2018: MKL v znamenju Ivana Cankarja. Napovednik. 
12.11.2018: Noč in dan s Cankarjem. Ljubljana.si. 
12.11.2018: Noč in dan s Cankarjem 24-urno branje Cankarjevih del. Ljubljana. 
13.11.2018: Noč in dan s Cankarjem. Ona. 
13.11.2018: Noč in dan s Cankarjem. Delo. 
13.11.2018: Noč in dan s Cankarjem. MMC RTVSLO, Kulturno tvitanje. 
13.11.2018: Noč in dan s Cankarjem. Twitter, Boštjan Gorenc. 
13.11.2018: Noč in dan s Cankarjem v Slovanski knjižnici. MGML.si. 
14.11.2018: Noč in dan s Cankarjem. Napovednik. 
14.11.2018: Noč in dan s Cankarjem: 24-urno branje pisateljevih del. Urednik.si. 
16.11.2018: V Slovanski knjižnici noč in dan s Cankarjem. Dnevnik.si. 
16.11.2018: Noč in dan s Cankarjem: "Analogno druženje v digitalnem svetu".RTVSLO.si. 
16.11.2018: Povabilo na noč in dan s Cankarjem (izjava Tomaž Miško). Radio Slovenija, Koledar 
kulturnih prireditev. 
17.11.2018: Povabilo na noč in dan s Cankarjem (izjava Tomaž Miško). Radio Slovenija, Koledar 
kulturnih prireditev. 
17.11.2018: Noč in dan s Cankarjem. 24UR. 
01.12.2018: Če bi se vrnil. Delo, Sobotna priloga. 
03.12.2018: V Mestni knjižnici Ljubljana Teden italijanske kulture. STA.si. 
03.12.2018: Od danes teden italijanske kulture v Ljubljani. Facebook, Primorski dnevnik. 
03.12.2018: Od lutnje in Peteršiljke do Zagorja in Sorrentina – teden kulture, ki jo dolgujemo Italiji. 
RTVSLO.si. 
04.12.2018: Bogat teden italijanske kulture. Primorski dnevnik. 
04.12.2018: Zagor in Komandant Mark v Knjižnici Otona Župančiča. Delo. 
10.12.2018: Noč in dan s Cankarjem. Svobodna Slovenija. 
11.12.2018: “Poznati mu ni, da se je kaj poboljšal.” Dnevnik.si. 
14.12.2018: Leto 2018: Irena Avsenik Nabergoj za STA: Cankar v tem letu stopil med ljudi. 
Misli.STA.si. 
 
INTERVJU: 
09.03.2018: Knjižnice se ukvarjamo predvsem z ljudmi. Ljubljana. 
03.05.2018: Desetletje Mestne knjižnice: Ločevanje pleve od zrnja. Lublanske novice. 
 
SNEMANJA: 
28.02.2018: Pogovor s pisateljico Agato Tomažič, KOŽ. POPtv. 
01.03.2018: Pogovor s Tadejem Golobom. Oddaja Preverjeno, POPtv. 
08.06.2018: Pogovor s Renato Šlibar. POPtv. 
13.07.2018: Snemanje oddaje o pomenu branja. Oddaja Fokus, POPtv. 
28.08.2018: Snemanje gradiva o Cirilu Zlobcu. POPtv. 
21.11.2018: Snemanje kaj mladi berejo. Oddaja Hudo! Radio Slovenija. 
 
 

5.11 Nagrade in priznanja 
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- MKL je prejemnica priznanja za sodelovanje v projektu Dublin Literary Award z vsakoletnim 
predlogom v angleščino prevedenega slovenskega romana. Priznanje je na podelitvi v Dublinu 
prevzela direktorica MKL (12.–14. 6. 2018). 

- IBBY Slovenija je MKL, Pionirski – Centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo na 34. 
Slovenskem knjižnem sejmu podelila zahvalo za neumorno promocijo mladinske književnosti in 
branja, strokovno sodelovanje in podporo (23. 11. 2018). 

 
 

6 NASTANEK NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 
PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA  

 
MKL je tudi v letu 2018 opravila večino nalog uspešno in v pričakovanem obsegu, kakor vsako leto je 
opravila tudi določene nenačrtovane naloge z izpeljavo novih, posebnih ali nepričakovanih projektov 
ali opravila nujno tekoče vzdrževanje, zagotovila dodatno varnost pri delu, kupila dodatno opremo kot 
posledico nenadnih okvar ipd.  
 
Skozi več let se postopoma vse bolj kažejo nevarnosti premajhnega investiranja v posodabljanje IKT 
opremljenosti. Posodabljanje računalniške opreme in strežniških kapacitet ter licenc je finančno zelo 
zahtevno in večinoma prepočasno. Prepočasno je tudi prehajanje knjižničnih enot na sistem RFID, 
zato nam grozi, da bo MKL v nekaj letih postala tehnološko nesodobna. Ker gre za obsežno knjižnično 
mrežo, je prehod na RFID opremo finančno zahteven, kljub temu pa smo v letu 2018 uspešno izvedli 
prehod v enotah Knjižnica Otona Župančiča in Knjižnica Bežigrad. 
 
Ob izvedbi prehoda celotne mreže enot v okviru MKL na novo programsko platformo IZUMA Cobiss 3 
spomladi 2018 žal ugotavljamo, da je delovanje nove platforme občasno izrazito nestabilno, doživeli 
smo nekaj zaporednih padcev strežniških sistemov na IZUM na nacionalnem nivoju, dolgotrajnejši 
med njimi so nas primorali v začasno zaprtje knjižničnih enot. S tem gotovo prihaja do nedopustnih 
posledic zunanje pri dojemanju knjižnice s strani uporabnikov in notranje zaradi oviranega dela in tudi 
izpada deleža lastnih sredstev. Na nastalo škodo IZUM redno opozarjamo.  
 
Skupna odprtost knjižnic je presegla 60.000 ur, s čimer ponovno presegamo zakonska določila o 
odprtosti, vendar se prilagajamo zaznanim potrebam uporabnikov. Tako smo vseeno omogočili redno 
podaljšano nočno odprtost čitalnice Slovanske knjižnice.  
 
Pri izvedbi organizacijskih aktivnosti, sprejemanju in uvajanju novih internih aktov, izvedbi rednega 
programa in posamičnih projektov ipd. ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic ali napak. 
V letu 2018 smo uspešno dokončali in vzpostavili delovanje e-učilnice za zaposlene, ki je v prejšnjih 
letih ostajala nerealizirana, sedaj pa v devetih mesecih delovanja izkazuje lepe rezultate uporabe in 
napredka s strani zaposlenih. 
 
 

7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ PRETEKLEGA LETA  

 
Ocenjujemo, da smo načrtovane cilje dosegli, čeprav smo v poročevalskem obdobju poleg plusov 
zabeležili tudi nekaj statističnih padcev. Pri oceni uspeha našega dela spremljamo večletna povprečja 
kazalnikov, da bi lažje ocenili trajnejše trende. 
 
Kazalniki uspešnosti 
 
Kazalniki uspešnosti 2014 2015 2016 2017 2018 % 
Število članov 81.857 80.506 84.647 84.853 84.592 -0,31% 
Število novo vpisanih 
članov 

12.805 11.486 10.793 9.702 12.821 32,15% 

Število obiskov 2.112.674 2.239.499 2.361.454 2.365.513 2.384.793 0,82% 
Izposoja 4.622.972 4.793.629 5.004.779 4.713.419 4.366.802 -7,35% 
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Medknjižnična izposoja 1.538 1.826 2.338 2.001 1.714 -14,34% 
Transakcije  4.674.211 4.842.740 5.052.238 4.756.471 4.371.421 -8,10% 
Posredovanje informacij 275.059 281.353 279.209 220.104 252.616 14,77% 
Prireditve in izobraževanje 3.694 3.850 3.897 3.804 3.798 -0,16% 
Ure odprtosti enot 59.592 60.832,5 60.630,0 60.053,0 60.303,0 0,42% 
Zaloga knjižničnega 
gradiva 

1.689.903 1.703.280 1.722.091 1.739.869 1.760.196 1,17% 

Prirast gradiva 78.661 74.760 68.879 71.546 70.794 -1,05% 
Obrat gradiva 2,756 2,814 3,02 2,709 2,481 -8,42% 
Povprečna cena 17,31 € 18,55 € 18,41 € 19,18 € 19,30 0,63% 
Število naročenih 
elektronskih virov  

8 7 6 6 7 16,67% 

- od tega dostopnih na 
daljavo 

7 7 6 6 7 16,67% 

Število dostopov do 
naročenih elektronskih 
virov 

20.930 22.826 26.941 26.382 27.270 3,37% 

- od tega dostopov na 
daljavo 

11.627 12.422 14.661 14.537 15.527 6,81% 

 

 
Pri številu aktivnih članov v letu 2018 beležimo majhen padec (-0,31 %), medtem ko je bilo število 
novo vpisanih članov za 32,15 % višje kot leta 2017. To pomeni dobrodošlo zaustavitev negativnega 
trenda prejšnjih let in število novih članov, ki je primerljivo z letom 2014. Od marca 2018 dalje 
ponujamo novo storitev samostojnega vpisa preko spleta, trudimo se tudi s promocijskimi akcijami in 
projekti knjižnico predstaviti kot pomembno kulturno ustanovo.  
 
Število obiskov knjižnice je skoraj enako kakor leta 2017, naraslo je za 0,82 %. Dosegli smo lepo 
število 2.384.793 obiskov, tako da MKL že od leta 2014 dalje vsako leto obišče več obiskovalcev, 
kakor ima Slovenija prebivalcev. Vsak prebivalec območja, kjer deluje MKL, je že leta 2016 sedemkrat 
obiskal naše knjižnice, enako velja tudi za leti 2017 in 2018. Podrobnejša razdelitev pokaže, da je 
obisk zaradi izposoje nekoliko nižji, narašča pa obisk zaradi uporabe interneta (sicer pa se uporabniki 
vedno bolj odločajo za uporabo lastnih računalnikov v knjižnici) in obisk zaradi udeležbe na prireditvah 
in izobraževanjih. Obisk naše spletne strani je nižji kakor leta 2017, vendar podatki kažejo okrnjeno 
podobo zaradi nesprejemanja piškotkov zaradi varovanja osebnih podatkov. Zmanjšanje izposoje za 
7,35 % glede na leto poprej pripisujemo tudi manjši produkciji knjižnih naslovov v letu 2018 – še vedno 
namreč 87 % vse naše izposoje predstavljajo prav knjige.  
  
Povprečna cena knjižnega izvoda je bila 19,30 EUR in se v primerjavi z letom poprej ni bistveno 
spremenila. V letu 2017 smo bili veseli ponovnega dviga obsega nakupa novega gradiva za 3,87 %, ki 
je bil posledica boljšega financiranja, vendar je bil v letu 2018 prirast za procent manjši, oz. dosegli 
smo prirast 205 enot na 1.000 prebivalcev. Priporočeni standard je 250 izvodov na 1000 prebivalcev. 
Kakor rečeno, založniška produkcija v slovenskem jeziku v letu 2018 ni ustrezala vsem potrebam MKL 
po novem knjižničnem gradivu. 
 
Knjižnična zbirka MKL je konec leta 2018 dosegla 1.760.196 enot (leta 2017: 1.739.869 enot, leta 
2016: 1.722.091 enot), od tega 1.502.008 tiskanih knjig. Celotni prirast gradiva v 2018 obsega skupno 
70.794 enot (v letu 2017: 71.546 enot, v letu 2016: 68.879 enot) knjižničnega gradiva, od tega 56.829 
knjig. Pridobili smo 782 novih licenc e-knjig. Od skupaj 2.880 naslovov v Biblosu je bilo članom MKL 
dostopnih 1.928 naslovov e-knjig ali 67 % (v letu 2017 pa 57 %). Ostali prirast smo pridobili z drugimi 
načini nabave, z obveznim izvodom in darovi. Skupno z drugimi načini pridobivanja gradiva je bil 
dosežen letni prirast 15.267 naslovov. 
 
Inventurni popisi knjižničnega gradiva so bili opravljeni v štirih krajevnih knjižnicah, Črnuče, Dobrova, 
Ig in Polhov Gradec. Vanje je bilo vključeno 91.850 enot knjižničnega gradiva, to je 5,2 % knjižnične 
zbirke. Knjižnica je v letu 2018 odpisala 50.560 enot knjižničnega gradiva, kar predstavlja 2,78 % (leta 
2017: 3,2 %, 2016: 3 %) knjižnične zaloge, oziroma 71,4 % prirasta gradiva v letu 2017. 
 
Pripravili smo skupno 3.798 dogodkov – izobraževanj in prireditev. Skupno število obiskovalcev 
prireditev in izobraževanj je bilo 75.333. Na področju informacijskih in kulturnih storitev in projektov je 



96 

MKL tudi v preteklem letu dosegla dobre rezultate. Pri prireditveni dejavnosti smo si prizadevali za 
večjo kvaliteto dogodkov na račun bolj racionalnega količinskega obsega. Za odrasle smo izvedli 
1.272 (1.339 v letu 2017), od tega 335 strokovnih in poljudnih predavanj, 441 literarnih dogodkov, 216 
razstav, 68 ustvarjalnih delavnic, 90 potopisnih predavanj itd., ki jih je obiskalo 29.451 udeležencev. 
Za otroke smo izvedli 1.260 (leta 2016: 1.269) prireditev, ki jih je obiskalo 23.274 udeležencev. 
 
V letu 2018 smo izpeljali veliko večino načrtovanih projektov. Od načrtovanih 41 projektov smo izpeljali 
skupno 38 projektov, dodali pa smo tudi enega izven plana, tako da štejemo 39 opravljenih projektov 
(v letu 2017: 37, v letu 2016: 32). Projekti so bili usmerjeni v nove storitve in različne ciljne skupine 
prebivalcev. Pri oblikovanju prireditvene dejavnosti za odrasle smo izoblikovali obsežen dokument 
smernic za prireditveno dejavnost, da bi v mreži knjižnic optimalno razporedili prireditve, dobro 
izkoristili prostorske in kadrovske danosti in izboljšali promocijo prireditev. Organizirali smo velik 
kulturni dogodek v obeležitev stote obletnice Cankarjeve smrti Noč in dan s Cankarjem, 
štiriindvajseturno branje Cankarjevih del, ki so se ga udeležili vidnejši pesniki in pisatelji, direktorji 
kulturnih ustanov, igralci. S projektom Ena knjižnica – ena knjiga smo spodbujali branje kakovostne 
literature ob pomoči več spremljevalnih dejavnosti, kot so npr. literarni sprehodi po Ljubljani. Zelo 
odmeven dogodek je bil zaključek Regijskega domoznanskega natečaja za starejše, s katerim smo 
zbrali zavidljivo število zgodb, spominov starejših na svoje lokalno okolje, in ki je prestopil sprva 
načrtovan regijski okvir ter segel kar na nacionalnega. Pri projektih za otroke naj izpostavimo Lego 
delavnice pripovedovanja zgodb z novim in inovativnim konceptom, zastavili smo tudi Borzo zdravja 
kot odziv na zaznane potrebe uporabnikov za posredovanje zdravstvenih informacij in zdravstveno 
opismenjevanje. 
 
Veliko poudarka dajemo tudi na vsakoletno digitalizacijo pisne kulturne oz. domoznanske dediščine, ki 
jo izvajamo v MKL. Na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije smo objavili 114.450 (v 2017: 
114.375, v 2016: 114.251) polnobesedilnih dokumentov, kar je predstavljalo 14 % celotne zbirke 
besedil na dLib.si. 
 
Uspešno smo se tudi prijavljali na različne razpise za dodatna finančna sredstva, tako na JAK, 
Ministrstvo za kulturo ter MOL, na javni razpis za strokovni tisk. MKL je za svoje uspešno strokovno 
delo v letu 2018 prejela dve nagradi.  
 
 

8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
Knjižnica je z razpoložljivimi sredstvi dosegla zastavljene cilje, zato lahko ocenjujemo, da je poslovala 
gospodarno in učinkovito. V letu 2018 je bilo ustvarjenih skupno 8.877.504 EUR prihodkov. V 
primerjavi z letom 2017 so bili prihodki za 304.784 EUR višji, kar je predvsem posledica boljšega 
financiranja ustanovitelja, Mestne občine Ljubljana. Delež prihodkov iz sredstev javnih financ glede na 
vse prihodke je 87,63 %. Prihodki iz prejetih članarin, zamudnin, odškodnin, rezervacij itd. pomenijo 
12,04% delež v vseh prihodkih in znašajo 1.068.961 EUR. Glede na leto 2017 so ti prihodki manjši za 
6.738 EUR zaradi nižjih prihodkov od izterjave dolgov članov. V prejšnjih letih smo namreč reševali 
starejše terjatve za več let nazaj in so bili ti prihodki višji, v letu 2018 pa so nam preostale le še 
aktualne terjatve. Prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa je bilo v letu 2018 skupno 
14.905 EUR, kar je za 22,42 % več kakor v letu 2017.  
 
Skupni stroški v letu 2018 znašajo 8.733.173 EUR, kar je za 309.297 EUR več kot leta 2017, 
predvsem zaradi višjih stroškov dela kot v letu 2017. 
 
Stroški za plače, prispevke in druge stroške dela so v letu 2018 dosegli 6.586.852 EUR, kar je 
pomenilo 75,42 % vseh odhodkov (v letu 2017 so bili 6.214.129 EUR, kar je pomenilo 73,77 %). 
Osnovne plače z dodatki so bile zaradi številnih napredovanj zaposlenih v decembru 2017 višje za 
60.035 EUR, v povprečju za 5.003 EUR mesečno. Knjižnica je vsem zaposlenim izplačala delovno 
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 269.929 EUR bruto, kar pomeni 4,09 % v 
masi bruto plač. Dovoljena masa za ta namen za leto 2018 je bila 270.210 EUR in ni bila presežena. 
Knjižnica izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 144.331 EUR (v letu 2017: 150.745 EUR), 
ki je nastal kot presežek sredstev iz nejavnih prihodkov od izvajanja javne službe. Presežek bo 
namensko porabljen skladno s sklepom sveta MKL v okviru opravljanja knjižnične dejavnosti kot javne 
službe v letu 2019. 
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Za plačilo stroškov materialov in storitev smo porabili 2.125.731 EUR (v letu 2017: 2.201.957 EUR), 
ker je za 3,46 % manj kakor v letu 2017, razlogi za to so nižji stroški opremljanja gradiva z RFID 
nalepkami v primerjavi z letom 2017. Sicer so bili stroški materiala in storitev na približno enaki ravni 
kot v letu 2017. Knjižnica je skozi več prejšnjih let financirala nujne investicijske potrebe predvsem in 
zgolj iz lastnih sredstev, kar se sedaj kaže v vedno večji potrebi po tovrstnem vzdrževanju, saj so 
nekateri objekti in IKT oprema vsako leto v slabšem stanju. 
 
Za nakup knjižničnega gradiva smo porabili 1.182.466 EUR (2017: 1.155.288, 2016: 1.071.046 EUR, 
2015:1.201.470 EUR, 2014: 1.220.943 EUR), od tega iz sredstev MOL 831.866 EUR oz. 70,35 %, MK 
je prispevalo 241.107 EUR oz. 20,39 %, ostale občine 109.493 EUR oz. 9,26 %. S sredstvi, 
pridobljenimi od MOL, občin pogodbenih partneric in s presežkom prihodkov nad odhodki iz leta 2017, 
smo izvajali investicije, investicijsko vzdrževanje ter nakup knjižnične in IKT opreme. Vsako leto 
porabimo tudi veliko sredstev za računalniške licence, ki pa so za nemoteno delovanje naših servisov 
nujne.  
 
Rezultat poslovanja oziroma presežek prihodkov nad odhodki nam bo omogočil, da bomo tudi v letu 
2019 opravili nekatera nujna investicijska dela.  
 
 

9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA 
NADZORA  

 

V letu 2018 smo skladno z zakonodajo o javnem naročanju realizirali tri javna naročila. Po odprtem 
postopku smo z Mestno občino Ljubljana izvedli javno naročilo za dobavo pisarniškega materiala v 
MKL ter za izvajanje storitev čiščenja. Po postopku javnega naročanja male vrednosti smo izvedli 
naročilo za izvajanje storitev zasebnega varovanja.  
 
Porabo finančnih sredstev za nakup knjižničnega gradiva, materiale in storitve nadziramo enotno v 
vertikali vodje oddelkov – vodje služb in enot – finančno-računovodska služba – splošna služba – 
direktorica, in sicer z individualnim potrjevanjem in odobravanjem posameznih naročil in prejetih 
računov. Šesto leto uporabljamo programsko aplikacijo za odobravanje in spremljanje naročil ter za 
potrjevanje oz. likvidacijo računov. Aplikacija je povezana z računovodskim sistemom in sistemom 
Cobiss za knjižnično gradivo, zato nam omogoča neposredno večstopenjsko kontrolo vsakega 
naročila, ki ga izvedejo zaposleni v MKL.  
 
Porabo javnih in lastnih sredstev spremljamo obenem tudi z rednimi mesečnimi bilancami, s pomočjo 
katerih po potrebi uravnavamo tekoče transfere sredstev, spremljamo tudi uresničevanje programa 
dela, zlasti na področju nakupa gradiva, prireditev in izobraževanj ter investicijskega in tekočega 
vzdrževanja. Večnivojsko potrjevanje naročil za materiale in storitve, izvedbe, količine, cene ipd. z 
dodanimi obrazložitvami predlagateljev pri vsakem naročilu zagotavlja boljše spremljanje porabe 
sredstev oz. precej večjo možnost nadzora stroškov. V sistem so vnaprej vneseni tudi predvideni letni 
stroški za celoletna javna naročila storitev (npr. varovanje, čiščenje, razna vzdrževanja itd.) Z 
vzpostavitvijo notranjih kontrol v tej obliki je MKL dosegla veliko zmanjšanje tveganj za nepregledno 
poslovanje in neučinkovito porabo javnih sredstev, kar se je v zadnjih letih odrazilo v vsakoletnem 
znižanju materialnih stroškov. 
 
MKL je vključena v sistem notranje revizije MOL. V preteklem letu je Služba za notranjo revizijo MOL 
izvedla notranjo revizijo, katere cilj je bil podati poslovodstvu zagotovilo, da delovanje kontrolnega 
sistema zagotavlja poslovanje v skladu z zakoni. Notranja revizija skladnosti s predpisi je v letu 2018 
na prošnjo vodstva MKL revidirala področje izplačila osnovnih plač, dodatkov k osnovni plači, delovne 
uspešnosti in drugih prejemkov. V revizijskem končnem poročilu je bila ugotovljena ustreznost 
poslovanja, podani sta bili dve priporočili. Priporočili smo upoštevali in v roku pripravili odzivno 
poročilo, ki je bilo sprejeto kot ustrezno.  
 
Izdelana je bila tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je pokazala, da v večini 
segmentov nadzora dosegamo polje »na celotnem poslovanju«, le pri kontrolnih dejavnostih 
dosegamo stopnjo »pretežni del poslovanja«. 
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1 5 5 5 4 5 5 
2 5 5 4 - 5 5 
3 5 5 4 4 5 5 
4 5 5 5 4 5 5 
5 4 5 5 5 4 5 
6 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 4 5 5 
8 5 5 5 4 5 5 
9 4 5 5 4 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 
Povprečje 4,8 5 4,8 4,4 4,9 5 

 
 

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŽENI 

 
Od načrtovanih 41 projektov iz Programa dela MKL 2018 smo popolnoma ali deloma izvedli 38 
projektov, dodali smo enega izven plana, tako da smo skupno izpeljali 39 projektov. Razlogi za 
preložitev ali opustitev treh projektov v letu 2018 so sledeči: 
- Naročanje gradiva med knjižnicami v mreži MKL: Pripravo na storitev medoddelčnega naročanja 
gradiva med knjižnicami MKL začasno ukinjamo zaradi drugih prednostnih nalog knjižnice pri delu z 
uporabniki. Uvedba COBISS 3, segment izposoja je pričakovano prinesla nove možnosti, a tudi celo 
vrsto težav, ki jih v MKL rešujemo na dnevni bazi. Dokler nimamo vpeljanega sistema za naročanje 
gradiva, ki bi deloval za uporabnike prijazno in enostavno, za zaposlene pa brezhibno, ter 
vzpostavljene hitre logistike v mreži MKL, te storitve ne moremo zadovoljivo izvajati. Ko bodo vsi 
pogoji za uvedbo storitve izpolnjeni, jo bomo realizirali.  
- Radio MKL: Zaradi zelo različnih interpretacij zakona o avtorskih pravicah za digitalizacijo in 
predvajanje avdio gradiva iz zbirk MKL s strani strokovnjakov za avtorsko pravo smo se odločili projekt 
v tej obliki izpustiti. Zaradi zavedanja o drugačni percepciji glasbe s strani uporabnikov bomo v letu 
2019 naredili raziskavo o drugačni ponudbi glasbe za uporabnike. 
- Aplikacija za načrtovanje kadrov: Zaradi preobremenjenosti informatikov v OI (RFID, nove knjižnice, 
težave Cobiss3) in prednosti financiranja drugih potreb na področju IKT bomo v letu 2019 naredili kot 
prvi korak raziskavo potencialnih ponudnikov programske opreme. 
 
Kljub temu da treh načrtovanih projektov nismo izpeljali oz. smo njihovo izvedbo preložili v kasnejše 
obdobje, je bilo skupno število 39 izvedenih projektov še vedno na nivoju načrtovanega, zato tega 
dejstva ne obravnavamo kot nedoseganje ciljev.  
 
Na različne razpise smo prijavili 5 projektov: 
- Na razpis JAK za promocijo branja smo uspešno prijavili dva projekta: Priročnik za branje 
kakovostnih mladinskih knjig 2018 in Strokovne srede 2018. 
- Na neposredni poziv MK za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja 
posebnih nalog OOK smo uspešno prijavili program za leto 2018. 
- Na razpis MOL za strokovni tisk smo uspešno prijavili domoznansko serijsko publikacijo 
»Ljubljana med nostalgijo in sanjami«. 
- Za nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2018 smo 
prijavili projekt Zelena knjižnica (neuspešna prijava). 
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11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE NA DRUGA 
PODROČJA 

 
Učinki strokovnega delovanja knjižnice se odražajo na območju knjižnične mreže MKL v Ljubljani in 
njeni okolici, v osrednjeslovenski regiji, kjer MKL deluje kot osrednja območna knjižnica, pa tudi v 
širšem slovenskem prostoru. Prizadevamo si, da naša znanja in izkušnje delimo s slovensko 
strokovno javnostjo, ob tem pa smo zmeraj veseli, če lahko tudi mi povzamemo kakšno dobro prakso 
od drugih knjižnic.  
 
Zaposleni v knjižnici smo sodelovali (celo predsedovali) Strokovni komisiji za knjižnično dejavnost pri 
Ministrstvu za kulturo, v Komisiji za imenovanja v strokovne nazive pri NUK, v Združenju 
bibliotekarskih društev Slovenije in Društvu bibliotekarjev Ljubljana, v uredniškem svetu strokovne 
revije Knjižnica, v nadzornem svetu DBL, v upravnem odboru Spominskega sklada dr. Bruna 
Hartmana, v nadzornem odboru Portala KAMRA in portala Dobreknjige.si, v strokovnih svetih drugih 
knjižnic, v strokovnih komisijah MOL ter v raznih komisijah za knjižne nagrade in organizacijah za 
promocijo knjige in branja, s poudarkom na književnosti za otroke in mlade. Knjižnica je tudi članica 
Slovenske sekcije IBBY, mednarodne organizacije knjižničnih združenj IFLA, pa tudi dveh 
mednarodnih bibliofilskih združenj miniaturne knjige. Povezujemo se z drugimi javnimi zavodi v MOL, 
Narodno in univerzitetno knjižnico, Združenjem splošnih knjižnic, Zvezo bibliotekarskih društev 
Slovenije ter številnimi nevladnimi organizacijami. S strokovnimi stališči in pobudami sodelujemo pri 
oblikovanju in spremembah knjižnične zakonodaje. Knjižnica je vse bolj prisotna tudi v medijih. 
Verjamemo, da s takimi aktivnostmi prispevamo k razvoju stroke. 
 
MKL naslavlja vse starostne skupine in že s svojim projektom za najmlajše Ciciuhec (ki je pritegnil k 
sodelovanju 7.322 vrtčevskih otrok iz 380 vrtčevskih skupin, njihovih vzgojiteljic in staršev) stopa v 
aktivno sodelovanje s sistemom vzgoje in izobraževanja. Tudi v letu 2018 smo izvajali projekta 
Rastem s knjigo in Knjižnično muzejski MEGA kviz, prvega v sodelovanju z JAK, drugega pa z muzeji, 
ter projekt Poletavci – poletni bralci, ki vsakič pritegne večje število šolskih otrok, vsako leto iz bolj 
oddaljenih krajev, tudi iz tujine. Že več let MKL preko oddelka Pionirska izvaja vseslovenske projekte, 
kot sta Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig in Strokovne srede, s katerimi odpiramo 
pomembne strokovne teme tako za mladinske knjižničarje kot za založnike. MKL podeljuje priznanja 
»zlata hruška« najboljšim mladinskim knjigam. Izvajamo tudi izobraževanja odraslih v Borzi znanja in 
Središču za samostojno učenje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter 
Andragoškim centrom Slovenije. S storitvami Borze dela segamo na področje zaposlovanja in sociale, 
z Borzo zdravja pa na področje posredovanja informacij o zdravstvenih storitvah in osebnem zdravju. 
S tečaji uporabe informacijske tehnologije in različnih IT platform pa usposabljamo tudi starejše za 
aktivno participacijo v informacijski družbi. 
 
Bogata knjižnična zbirka MKL ugodno vpliva na možnosti branja in izobraževanja uporabnikov, 
pomembno je enotno poslovanje vseh naših knjižnic ter uvajanje sodobnih tehnologij, kar vse lajša 
dostop do znanja in informacij. Prav tako je pomembno, da se usmerjamo v vzdrževanje in obnovo 
naših knjižnic, saj bodo samo sodobne knjižnice na ravni, kakršno pričakuje sodobni uporabnik, lahko 
uspešno izvajale svojo dejavnost. Usmerjenost v cilj, da postanemo »tretji prostor«, promocijske in 
kulturne dejavnosti ter zanimiva izobraževalna ponudba za vsakdanje življenje lahko precej vplivajo na 
raven življenja Ljubljančanov. MKL je v vseh postopkih poslovanja z uporabniki visoko informatizirana, 
zato tudi zelo poudarjamo uporabo knjižnice preko spleta. Poleg sistema COBISS in sistema za 
notranje poslovanje je naša spletna stran izjemnega pomena za uporabnike, ki lahko s pomočjo 
spletnih storitev bistveno spremenijo in si olajšajo uporabo knjižnice ter hkrati pridejo do informacij na 
enem mestu. Kvalitetna spletna stran torej razširja vrednost in vidnost knjižnice preko vsakoletnega 
končnega števila vpisanih članov na mnogo večjo populacijo. Prav zato MKL na svoji spletni strani 
aktivno priporoča gradivo iz svojih zbirk in sodeluje tudi na vseslovenskem portalu Dobre knjige ter 
izposoja e-knjige na portalu BIBLOS.  
 
Preko Slovanske knjižnice in uredništva portala Kamra MKL širi svoje sodelovanje s knjižnicami in 
drugimi institucijami, zlasti s projekti domoznanskih razstav, digitalizacije, zbiranja dokumentov, 
fotografij in zgodb. V tem okviru MKL spodbuja nove oblike sodelovanja zlasti z institucijami kulturne 
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dediščine in posamezniki. Knjižnica s svojim poslovanjem vpliva ne le na gospodarski utrip v podjetjih, 
s katerimi sodeluje, ampak pri izvajanju svojih storitev prinaša možnosti za delo tudi številnim avtorjem 
in drugim izvajalcem, ki na področju kulture delujejo samostojno. S tem pozitivno prispeva k razvoju 
tega segmenta trga dela. Pri svoji prireditveni in storitveni dejavnosti se MKL povezuje s širokim 
krogom zunanjih partnerjev, deležnikov, vstopa v povezave z drugimi zavodi in organizacijami, kakor 
je razvidno iz Priloge 17. 
 
Prepričani smo, da MKL s svojim delovanjem uspešno prispeva svoj delež tako k razvoju knjižnične 
stroke kot tudi k splošnemu znanju prebivalcev, dvigu bralne kulture in razvoju Ljubljane. Pridružuje se 
številnim projektom, ki potekajo v MOL, s ciljem izboljšati življenje meščanov. Javna sredstva za 
izvajanje javne službe in tista, ki smo jih prejeli iz nejavnih virov, smo tudi v letu 2018 uporabili za 
uspešno izvajanje knjižnične javne službe, ki vpliva ne le na razvoj bralne pismenosti, kot mnogi 
mislijo, ampak na najrazličnejša področja življenja, na prvi pogled povsem nepovezana s knjižnico, 
kakor zapišemo vsako leto v našem letnem poročilu. 
 
 

12 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE  
 
Skupno število zaposlenih, izraženo v polnem deležu zaposlitve, na dan 31. 12. 2018: 
219 (od tega 5 invalidov) po tarifnih skupinah: 
• I – IV: 5 
• V: 50 
• VI: 26,5 
• VII: 137,5 
  
Zaposlene financirajo: 
• 196,5 Mestna občina Ljubljana,  
• 3,5 Občina Brezovica,  
• 1,5 Občina Dobrova - Polhov Gradec,  
• 0,5 Občina Horjul,  
• 3 Občina Ig,  
• 3,5 Občina Škofljica,  
• 1,5 Občina Velike Lašče,  
• 2 Občina Vodice,  
• 5 druga javna sredstva za opravljanje javne službe in 
• 2 nejavna sredstva za opravljanje javne službe. 
 
 
Pojasnilo zaposlitev: 

- Število zaposlenih za krajši delovni čas na dan 31. 12. 2018: 16 
- Število zaposlenih za določen čas na dan 31. 12. 2018: 11 (zaposleni za določen čas, ki 

nadomeščajo začasno odsotne zaposlene: bolniške odsotnosti nad 30 dni, porodniški dopust 
in zaposlene, ki delajo krajši delovni čas iz naslova starševstva)  

- Število delavk na porodniškem dopustu v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018: 4 
- Število delavcev, ki so koristili očetovski dopust v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018: 4 

 
Število napredovanj v plačnih razredih v letu 2018: 44 
Po delovnih mestih: 
DM knjižničar: 5 zaposlenih 
DM višji knjižničar: 3 zaposleni 
DM bibliotekar: 30 zaposlenih 
DM vodja območne enote: 1 zaposleni 
DM vodja programa: 1 zaposleni 
DM sistemski inženir informatik: 1 zaposleni 
DM programer aplikacij: 1 zaposleni 
DM samostojni strokovni sodelavec: 1 zaposleni 
DM knjigovez V: 1 zaposleni 
 
Število napredovanj v strokovnih nazivih: 7 zaposlenih 
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Po delovnih mestih: 
DM knjižničar: 1 zaposleni 
DM bibliotekar: 6 zaposlenih 
 
Akademski nazivi zaposlenih: 
Magisterij: 14 zaposlenih 
Doktorat: 1 zaposlena 
 
Izobraževanje zaposlenih v MKL: 
V letu 2018 so se zaposleni v MKL izobraževali na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih 
posvetovanjih v skupnem obsegu 6.126 ur (6.288 v letu 2017). Izobraževalo se je (vsaj enkrat) 210 
zaposlenih. Zaposleni v MKL so se izobraževali v Učnem centru MKL, pa tudi pri ponudnikih 
izobraževanj izven MKL (Združenje splošnih knjižnic, NUK, IZUM, Andragoški center Slovenije). 
Zaposleni so se udeležili še izobraževanj s kadrovsko-pravnega in računovodskega področja. Za 
člane kolegija smo spomladi 2018 organizirali tudi delavnico na temo kadrovskega vodenja in 
organizacijske klime. 
 
Udeležili smo se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj v Sloveniji in v 
tujini. Na nekaterih od navedenih dogodkov so zaposleni v MKL sodelovali tudi s predstavitvijo 
primerov dobre prakse, predstavitvijo svojih referatov in člankov. Obiskali smo sejem otroških knjig v 
Bologni, knjižni sejem v Beogradu, sejem knjig Frankfurt po Frankfurtu in Slovenski knjižni sejem. 
 
Sodelavci so pripravili in izvedli 26 internih izobraževalnih delavnic za zaposlene v MKL.  
 
 

13 POROČILO O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU, 
INVESTICIJAH IN NAKUPU OPREME  

 

13.1 Javna naročila  
 
Izvedeni postopki javnega naročanja 
Po odprtem postopku smo z Mestno občino Ljubljana, Službo za javna naročila, izvedli naslednji javni 
naročili: 
• dobava pisarniškega materiala, 
• izvajanje storitev čiščenja. 
 
Po odprtem postopku smo dvakrat izvedli tudi javno naročilo za dobavo sistema za upravljanje in 
varovanje knjižničnega gradiva na osnovi radiofrekvenčne identifikacije, ki se je prvič zaključilo brez 
oddaje naročila, drugič z oddajo naročila v dveh sklopih, v tretjem sklopu (knjigomat) pa z zavrnitvijo 
vseh ponudb. 
 
Po postopku naročila male vrednosti smo izvedli naročilo: 
• izvajanje storitev zasebnega varovanja. 
 

13.2. Investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, DI in IKT 
 
Investicije 
V letu 2018 smo prenavljali Knjižnico Črnuče. Skupna vrednost investicije je bila 40.599 EUR, od tega 
gradbeno inštalacijska in vzdrževalna dela 15.934 EUR ter oprema 24.665 EUR. 
Prenovo smo financirali delno iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 (36.208 EUR) in delno iz 
tekočih prihodkov (4.391 EUR). 
 
V letu 2018 smo začeli z investicijo v izgradnjo nove Knjižnice Polje, ki jo bo v celoti financirala Mestna 
občina Ljubljana. V 2018 je bila izdelana idejna zasnova knjižnice in PZI v skupni vrednosti 19.762 
EUR. 
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 Rednih vzdrževalni del, je bilo v letu za 136.339 EUR, od tega: 
 

Prenova sanitarij in menjava varnostnih vrat v KPV 14.470 
Nabava varnostnih svetilk,dodelava požarnega sistema in predelava pulta v KJM 5.171 
Menjava elektronskih ključavnic in izdelava pregradne stene v Slovanski knjižnici 4.508 
Montaža termoizolacijske folije na oknih in predelava pulta v Knjižnici Šiška 3.239 
Menjava in popravila varnostnega in požarnega sistema v Knjižnici Fužine 2.152 
Ureditev varnostne razsvetljave v Knjižnici Horjul 1.096 
Menjava požarne centrale v Knjižnici Jarše 972 
Beljenje Knjižnice Brezovica in delno KOŽ 2.403 
Redna vzdrževanja in popravila dvigal 5.664 
Elektroinštalacijska dela 12.468 
Vzdrževalna dela upraviteljev enot – mesečni obratovalni stroški 11.202 
Vzdrževanje drsnih vrat 1.170 
Drugi izdatki tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov 13.129 
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 15.006 
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 15.855 
Tekoče vzdrževanje opreme 18.188 
Vzdrževanje gradiva 9.646 
 
Opreme in drobnega inventarja je bilo nabavljenega za 266.338 EUR, iz sredstev presežka 
prihodkov nad odhodki 169.657 EUR, iz sredstev občin 93.870 EUR in 2.811 iz sredstev EU. 
Podarjenih nam je bilo 70 prenosnikov v skupni vrednosti 68.550 EUR.  
Dve knjižnici, Knjižnico Bežigrad in Knjižnico Šentvid, smo opremili za RFID izposojo. 
 
Nabavili in pridobili smo: 
 
Licence 

 Strežniške licence 12.240 
Licence za Windows in Outlook 2.725 
Skupaj 14.965 
  
Vlaganja v tuja opredmetena sredstva  
Izdelava PZI in idejne zasnove za novo Knjižnico Polje 19.762 
Investicije Črnuče 11.543 
Skupaj 31.305 
  
Pohištvo in druga oprema 
Klima naprave za KPV in Gameljne 13.814 
Razno pohištvo – regali, omare, stoli, vitrine, vozički za prevoz gradiva idr. 34.480 
Knjigomat Šentvid  18.178 
Videonadzorni sitem za Knjižnico Črnuče, Slovansko knjižnico in Knjižnico Šiška 10.662 
3D-tiskalnik 2.192 
Ostalo – rezalec za papir, hladilnik, sesalec, plastifikator  1.873 
Skupaj 81.199 
  
IKT oprema 
RFID oprema za Bežigrad in Šentvid – postaje za obdelavo gradiva in varnostna vrata 36.882 
RFID antene za več enot 18.910 
Strežnik in diskovno polje 72.800 
Multifunkcijski napravi za KOŽ in Bežigrad 2.757 
Projektorji za Knjižnico Frana Levstika, Podpeč, Škofljico in Dobrovo 2.461 
Računalnik za Knjižnico Škofljica 1.220 
Skupaj 135.030  
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Drobni inventar 
E-bralnik 120 
Drobno orodje in naprave 128 
Tekači in predpražniki 202 
Platna in nosilci  800 
Dva mobitela 95 
Ostali drobni inventar 2.494 
Skupaj 3.839 
 
 

14 ZAKLJUČEK  
 
MKL vidimo kot multifunkcionalno institucijo, katere naloga je na podlagi knjižnične zbirke in širokih 
strokovnih znanj zaposlenih in zunanjih sodelavcev ustvariti najboljše okolje za posredovanje knjige, 
kulture in umetnosti ter raznovrstnega neformalnega izobraževanja vsem generacijam uporabnikov. 
Izgrajujemo se v duhu opredelitev proaktivne knjižnice, ki deluje za lokalno okolje in se napaja iz 
njega, tako da program svojega delovanja oblikuje glede na potrebe lokalne skupnosti. Kot vsako leto 
je za nami veliko opravljenega dela, kar je razvidno tudi iz obsega tega poročila. Kakovost naših 
strokovnih prizadevanj je bila opažena tudi v obliki nagrad in priznanj. Še dodatno smo okrepili naše 
storitve za uporabnike in se usmerjali na eni strani k različnim e-storitvam za uporabo knjižnice, na 
drugi pa poudarjali vsebine ter spodbujali branje in razvijali bralno kulturo. 
 
Sodelavkam in sodelavcem se iskreno zahvaljujem za vse opravljeno delo v letu 2018. 
 
Letno poročilo so pripravili: 
- vsi zaposleni za svoja področja 
- vodje knjižnic, služb in oddelkov 
- mag. Marijan Špoljar, bibliotekar analitik 
- Simona Resman, pomočnica direktorice za strokovno delo 
- mag. Teja Zorko, direktorica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mag. Teja Zorko 
     direktorica 

 
 
V skladu s 13. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 30/08 in 105/08) je Svet javnega zavoda na svoji ______________ potrdil Letno poročilo Mestne 
knjižnice Ljubljana za leto 2018 ter Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice, ki je priloga in sestavni del Letnega poročila MKL za 2018. 
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Priloga 1: ODPRTOST KRAJEVNIH KNJIŽNIC MED LETOM IN POLETI 
 
Odprtost med letom 
 
 
 

Krajevna knjižnica Pon Tor Sre Čet Pet Sob 

Knjižnica Bežigrad 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Črnuče 8:00–19:30 12:30–19:30 12:30–19:30 10:00–15:00 12:30–19:30 / 

Knjižnica dr. France Škerl 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Glinškova pl. 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / / 

Knjižnica Savsko naselje / 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 / / 

Knjižnica Jožeta Mazovca 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Fužine 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Jarše 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Polje 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Zadvor 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 8:00–15:00 / 

Knjižnica Zalog 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 8:00–15:00  

Knjižnica Otona Župančiča 8:00–20:00 10:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–13:00 

Knjižnica Nove Poljane 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Poljane 8:00–19:00 10:00–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Prežihov Voranc 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Grba 8:00–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–19:30 / 

Knjižnica Rudnik 8:00–19:00 8:00–19:00 8:00–19:00 12:30–19:00 8:00–19:00 8:00–13:00 

Knjižnica Brezovica 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 8:00–15:00 / 

Knjižnica Podpeč / 12:30–19:00 / 10:00–15:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Dobrova 8:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 

Knjižnica Frana Levstika 12:30–19:00 / 10:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Horjul / 8:00–15:00 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 

Knjižnica Ig 8:00–19:00 / 8:00–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Škofljica 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 12:30–19:30 8:00–19:30 / 

Knjižnica Šiška 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Gameljne 12:30–19:00 12:30–19:00 / 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Šentvid 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 / 

Knjižnica Vodice 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 

Slovanska knjižnica 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–13:00 

Trubarjeva hiša literature / 10:00–18:00 10:00–18:00 10:00–18:00 10:00–18:00 / 

Potujoča knjižnica  Potujoča knjižnica ima poseben razpored po krajih, ki jih obiskuje. 
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Poletna odprtost 
• Poletni obratovalni čas je veljal v Slovanski knjižnici od 2. 7. do 19. 8. 2018. 

• Trubarjeva hiša literature ni obratovala med 2. 7. in 31. 8. 2018. 

• Potujoča knjižnica ni obiskovala postajališč od 29. 6. do 31. 8. 2018. 

 

Knjižnica Pon Tor Sre Čet Pet Sob 

Knjižnica Bežigrad 12.30–19.30 12.30–19.30 12.30–19.30 8.00–15.00 8.00–15.00 8.00–13.00 

Knjižnica Črnuče  8.00–15.00 12.30–19.00 12.30–19.00 8.00–15.00 12.30–19.00 / 

Knjižnica dr. France Škerl 12.30–19.00 / 8.00–15.00 12.30–19.00 8.00–15.00 / 

Knjižnica Glinškova pl. 12.30–19.00  8.00–15.00 / 12.30–19.00 / / 

Knjižnica Savsko naselje / 12.30–19.00 8.00–15.00 / / / 

Knjižnica Jožeta Mazovca 12.30–19.30 8.00–15.00 8.00–15.00 12.30–19.30 12.30–19.30 8.00–13.00 

Knjižnica Fužine 8.00–15.00 12.30–19.30 12.30–19.30 12.30–19.30 8.00–15.00 / 

Knjižnica Jarše 12.30–19.00 12.30–19.00 12.30–19.00 8.00–15.00 / / 

Knjižnica Polje 12.30–19.30 8.00–15.00 12.30–19.30 12.30–19.30 8.00–15.00 / 

Knjižnica Zadvor / / 12.30–19.00 / 8.00–15.00 / 

Knjižnica Zalog 12.30–19.00 12.30–19.00 12.30–19.00 8.00–15.00 8.00–15.00 / 

Knjižnica Otona Župančiča  8.00–20.00 10.00–20.00 8.00–20.00 8.00–20.00 8.00–20.00 8.00–13.00 

Knjižnica Nove Poljane / 12.30–19.00 / 12.30–19.00 / / 

Knjižnica Poljane 12.30–19.00 / 8.00–15.00 / 8.00–15.00 / 

Knjižnica Prežihov Voranc 12.30–19.30 8.00–19.30 8.00–19.30 10.00-19.30 8.00–19.30 8.00–13.00 

Knjižnica Grba 12.30–19.30  8.00–15.00 12.30–19.30 12.30–19.30 8.00–15.00 / 

Knjižnica Rudnik 12.30–19.00 12.30–19.00 8.00–15.00 12.30–19.00 8.00-15.00 / 

Knjižnica Brezovica 12.30–19.00 / 8.00–15.00 12.30–19.00 8.00–15.00 / 

Knjižnica Podpeč / 12.30–19.00 / 8.00–15.00 / / 

Knjižnica Dobrova / 12.30–19.00 12.30–19.00 / 8.00–15.00 / 

Knjižnica Frana Levstika 12.30–19.00 / / 12.30–19.00 8.00–15.00 / 

Knjižnica Horjul / / 12.30-19.00 / 8.00-15.00 / 

Knjižnica Ig 12.30–19.00 / 12.30–19.00 8.00–15.00 8.00–15.00 / 

Knjižnica Škofljica 12.30–19.00 12.30–19.00 12.30–19.00 8.00–15.00 8.00–15.00 / 

Knjižnica Šiška 12.30–19.30  8.00–15.00 12.30–19.30 12.30–19.30 8.00–15.00 8.00–13.00 

Knjižnica Gameljne / 12.30–19.00 12.30–19.00 12.30–19.00 / / 

Knjižnica Šentvid 12.30–19.00 / 12.30–19.00 / 12.30–19.00 / 

Knjižnica Vodice  8.00–15.00 12.30–19.30 8.00–15.00 12.30–19.30 12.30–19.30 / 

Slovanska knjižnica  8.00–15.00  8.00–15.00 9.00–17.00 8.00–15.00 8.00–15.00 8.00–13.00 
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Priloga 2: ZALOGA GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Šiška 156.907 14.134 1.200 172.241 
Gameljne 26.494 2.497 110 29.101 
Šentvid 46.935 7.265 136 54.336 
Bežigrad 127.260 21.666 2.369 151.295 
Črnuče 31.025 8.593 261 39.879 
dr. France Škerl 27.599 7.902 212 35.713 
Glinškova ploščad 24.881 6.808 249 31.938 
Savsko naselje 21.004 2.558 143 23.705 
Knjižnica Jožeta Mazovca 80.773 12.329 840 93.942 
Fužine 34.237 3.097 545 37.879 
Jarše 22.515 971 394 23.880 
Polje 46.046 3.672 593 50.311 
Zadvor 10.123 1.313 105 11.541 
Zalog 20.484 1.360 143 21.987 
Knjižnica Otona Župančiča 264.341 39.020 13.749 317.110 
Nove Poljane 8.043 3.240 130 11.413 
Poljane 12.045 1.443 99 13.587 
Knjižnica Prežihov Voranc 102.723 16.853 1.015 120.591 
Grba 27.173 5.703 148 33.024 
Rudnik 45.988 5.977 374 52.339 
Slovanska knjižnica 114.342 3.356 33.508 151.206 
Trubarjeva hiša literature   68 68 
MOL SKUPAJ 1.250.938 169.757 56.391 1.477.086 
Brezovica 16.930 2.567 93 19.590 
Notranje Gorice 4.676 463 1 5.140 
Podpeč 10.592 1.597 86 12.275 
Rakitna 4.306 480 4 4.790 
OBČINA BREZOVICA 36.504 5.107 184 41.795 
Dobrova 19.011 2.372 192 21.575 
Polhov Gradec 4.020 305 11 4.336 
Šentjošt 3.127 197 1 3.325 
OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 26.158 2.874 204 29.236 
Frana Levstika 18.398 2.287 230 20.915 
Rob 2.693 344 1 3.038 
OBČINA VELIKE LAŠČE  21.091 2.631 231 23.953 
Horjul 12.279 1.834 74 14.187 
Ig 22.982 2.897 186 26.065 
Škofljica 29.297 3.967 293 33.557 
Vodice 22.536 692 62 23.290 
e-knjižnica  1.928  1.928 
Potujoča knjižnica 55.220 5.856 137 61.213 
Jurij Vega Dol pri Ljubljani 25.003 2.658 225 27.886 
SKUPAJ MKL 1.502.008 200.201 57.987 1.760.196 
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Priloga 3: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 
 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Šiška 6.090 194 819 7.103 
Gameljne 844 32 111 987 
Šentvid 1.488 77 409 1.974 
Bežigrad 5.490 190 1.243 6.923 
Črnuče 1.254 38 309 1.601 
dr. France Škerl 998 36 376 1.410 
Glinškova ploščad 893 33 242 1.168 
Savsko naselje 752 29 190 971 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3.487 143 722 4.352 
Fužine 1.433 78 225 1.736 
Jarše 793 42 25 860 
Polje 1.708 96 231 2.035 
Zadvor 638 32 77 747 
Zalog 795 47 115 957 
Knjižnica Otona Župančiča 10.797 1.040 1.778 13.615 
Nove Poljane 279 15 165 459 
Poljane 707 23 43 773 
Knjižnica Prežihov Voranc 4.841 210 733 5.784 
Grba 1.547 59 365 1.971 
Rudnik 1.653 79 279 2.011 
Slovanska knjižnica 1.857 246 32 2.135 
Trubarjeva hiša literature  12  12 
MOL SKUPAJ 48.344 2.751 8.489 59.584 
Brezovica 1.102 30 188 1.320 
Notranje Gorice 75  29 104 
Podpeč 457 24 139 620 
Rakitna 186  43 229 
OBČINA BREZOVICA 1.820 54 399 2.273 
Dobrova 526 40 112 678 
Polhov Gradec 139  42 181 
Šentjošt 106  46 152 
OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 771 40 200 1.011 
Frana Levstika 616 44 112 772 
Rob 109  35 144 
OBČINA VELIKE LAŠČE  725 44 147 916 
Horjul 417 18 111 546 
Ig 767 46 178 991 
Škofljica 1.288 68 194 1.550 
Vodice 526 16 18 560 
e-knjižnica   782 782 
Potujoča knjižnica 1.142 9 205 1.356 
Jurij Vega Dol pri Ljubljani 1.029 33 163 1.225 
SKUPAJ MKL 56.829 3.079 10.886 70.794 
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Priloga 4: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – 
STROKA / LEPOSLOVJE) 
 

Krajevna knjižnica Stroka Leposlovje SKUPAJ 

Šiška 2.073 2.006 4.079 
Gameljne 282 677 959 
Šentvid 730 1.024 1.754 
Bežigrad 2.396 2.241 4.637 
Črnuče 479 1.003 1.482 
dr. France Škerl 474 842 1.316 
Glinškova ploščad 320 788 1.108 
Savsko naselje 249 693 942 
Knjižnica Jožeta Mazovca 1.783 1.725 3.508 
Fužine 621 980 1.601 
Jarše 216 592 808 
Polje 743 1.120 1.863 
Zadvor 201 522 723 
Zalog 275 655 930 
Knjižnica Otona Župančiča 5.039 3.249 8.288 
Nove Poljane 111 338 449 
Poljane 253 455 708 
Knjižnica Prežihov Voranc 1.946 2.009 3.955 
Grba 657 1.126 1.783 
Rudnik 739 1.121 1.860 
Slovanska knjižnica 1.243 784 2.027 
Trubarjeva hiša literature 8 3 11 
MOL SKUPAJ 7.607 5.827 13.434 
Brezovica 404 877 1.281 
Notranje Gorice 15 87 102 
Podpeč 157 438 595 
Rakitna 61 166 227 
OBČINA BREZOVICA 545 1.168 1.713 
Dobrova 175 480 655 
Polhov Gradec 48 122 170 
Šentjošt 21 123 144 
OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 227 669 896 
Frana Levstika 224 530 754 
Rob 13 128 141 
OBČINA VELIKE LAŠČE  233 640 873 
Horjul 125 402 527 
Ig 287 681 968 
Škofljica 515 900 1.415 
Vodice 169 379 548 
e-knjižnica 102 569 671 
Potujoča knjižnica 339 846 1.185 
Jurij Vega Dol pri Ljubljani 345 828 1.173 
SKUPAJ MKL 8.081 7.186 15.267 

* - Vrstica ni seštevek iz tabele, ker se isti naslov pojavlja v različnih krajevnih knjižnicah. 
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Priloga 5: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – ZA 
OTROKE / ZA ODRASLE) 
 

Krajevna knjižnica Za otroke Za odrasle SKUPAJ 

Šiška 921 3.158 4.079 
Gameljne 428 531 959 
Šentvid 573 1.181 1.754 
Bežigrad 1.128 3.509 4.637 
Črnuče 553 929 1.482 
dr. France Škerl 582 734 1.316 
Glinškova ploščad 472 636 1.108 
Savsko naselje 422 520 942 
Knjižnica Jožeta Mazovca 831 2.677 3.508 
Fužine 514 1.087 1.601 
Jarše 372 436 808 
Polje 587 1.276 1.863 
Zadvor 393 330 723 
Zalog 433 497 930 
Knjižnica Otona Župančiča 1.283 7.005 8.288 
Nove Poljane 200 249 449 
Poljane 135 573 708 
Knjižnica Prežihov Voranc 999 2.956 3.955 
Grba 612 1.171 1.783 
Rudnik 618 1.242 1.860 
Slovanska knjižnica 70 1.957 2.027 
Trubarjeva hiša literature  11 11 
MOL SKUPAJ 2.589 10.845 13.434 
Brezovica 518 763 1.281 
Notranje Gorice 59 43 102 
Podpeč 299 296 595 
Rakitna 114 113 227 
OBČINA BREZOVICA 728 985 1.713 
Dobrova 317 338 655 
Polhov Gradec 69 101 170 
Šentjošt 82 62 144 
OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 424 472 896 
Frana Levstika 364 390 754 
Rob 68 73 141 
OBČINA VELIKE LAŠČE  421 452 873 
Horjul 268 259 527 
Ig 405 563 968 
Škofljica 544 871 1.415 
Vodice 270 278 548 
e-knjižnica 79 592 671 
Potujoča knjižnica 474 711 1.185 
Jurij Vega Dol pri Ljubljani 476 697 1.173 
SKUPAJ MKL 3.157 12.110 15.267 

 

* - Vrstica ni seštevek iz tabele, ker se isti naslov pojavlja v različnih krajevnih knjižnicah. 
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Priloga 7: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – NAČIN 
NABAVE 
 

Krajevna knjižnica Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Šiška 6.579 39  485 7.103 
Gameljne 951 1  35 987 
Šentvid 1.877 11  86 1.974 
Bežigrad 5.965 19  939 6.923 
Črnuče 1.429 1  171 1.601 
dr. France Škerl 1.286 8  116 1.410 
Glinškova ploščad 1.119 1  48 1.168 
Savsko naselje 926   45 971 
Knjižnica Jožeta Mazovca 4.087 29  236 4.352 
Fužine 1.510 8  218 1.736 
Jarše 724 9  127 860 
Polje 1.897 58  80 2.035 
Zadvor 688 6  53 747 
Zalog 881 4  72 957 
Knjižnica Otona Župančiča 9.544 1.349  2.722 13.615 
Nove Poljane 375 16  68 459 
Poljane 715 26  32 773 
Knjižnica Prežihov Voranc 5.275 44  465 5.784 
Grba 1.821 18  132 1.971 
Rudnik 1.848 26  137 2.011 
Slovanska knjižnica 1.103 333 15 684 2.135 
Trubarjeva hiša literature 12    12 
MOL SKUPAJ 50.612 2.006 15 6.951 59.584 
Brezovica 1.185   135 1.320 
Notranje Gorice 60   44 104 
Podpeč 514 1  105 620 
Rakitna 56   173 229 
OBČINA BREZOVICA 1.815 1  457 2.273 
Dobrova 618 1  59 678 
Polhov Gradec 58 1  122 181 
Šentjošt 52   100 152 
OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 728 2  281 1.011 
Frana Levstika 711 1  60 772 
Rob 61   83 144 
OBČINA VELIKE LAŠČE  772 1  143 916 
Horjul 444 1  101 546 
Ig 909   82 991 
Škofljica 1.501   49 1.550 
Vodice 520   40 560 
e-knjižnica 782    782 
Potujoča knjižnica 1.226 20  110 1.356 
Jurij Vega Dol pri Ljubljani 1.178   47 1.225 
SKUPAJ MKL 60.487 2.031 15 8.261 70.794 
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Priloga 8: ODPIS GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 
 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Šiška 2.732 847 180 3.759 
Gameljne 101 12 38 151 
Šentvid 1.379 283 74 1.736 
Bežigrad 4.029 353 342 4.724 
Črnuče 1.451 116 26 1.593 
dr. France Škerl 158 47 42 247 
Glinškova ploščad 580 327 37 944 
Savsko naselje 1.271 59 53 1.383 
Knjižnica Jožeta Mazovca 4.106 213 268 4.587 
Fužine 1.024 143 97 1.264 
Jarše 839 18 64 921 
Polje 3.712 164 313 4.189 
Zadvor 423 67 36 526 
Zalog 536 27 82 645 
Knjižnica Otona Župančiča 7.471 417 297 8.185 
Nove Poljane 29 5 1 35 
Poljane 573 33 27 633 
Knjižnica Prežihov Voranc 4.358 710 162 5.230 
Grba 452 36 71 559 
Rudnik 1.330 34 210 1.574 
Slovanska knjižnica 17 6 2 25 
Trubarjeva hiša literature 0 1 1 
MOL SKUPAJ 36.571 3.917 2.423 42.911 
Brezovica 654 137 19 810 
Podpeč 59 4 75 138 
Rakitna 20 4 24 
OBČINA BREZOVICA 733 145 94 972 
Dobrova 216 134 18 368 
Polhov Gradec 41 3 44 
Šentjošt 19 0 19 
OBČ. DOBR. POLH. G. 276 137 18 431 
Frana Levstika 904 88 34 1.026 
Rob 6 6 
OBČINA V. LAŠČE  904 94 34 1.032 
Horjul 26 7 26 59 
Ig 2.740 316 115 3.171 
Škofljica 627 54 72 753 
Vodice 67 0 9 76 
e-knjižnica 5 5 
Potujoča knjižnica 555 31 13 599 
Jurij Vega Dol pri Ljubljani 426 121 4 551 
SKUPAJ MKL 42.925 4.827 2.808 50.560 
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Priloga 9: ČLANSTVO PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica 
Aktivni člani Novo vpisani člani 

otroci odrasli SKUPAJ otroci odrasli SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 2.224 14.023 16.247 243 1.052 1.295 

Knjižnica Črnuče 738 2.350 3.088 98 172 270 

Knjižnica dr. France Škerl 543 1.552 2.095 78 103 181 

Knjižnica Glinškova ploščad 427 1.537 1.964 69 91 160 

Knjižnica Savsko naselje 346 1065 1.411 38 54 92 

KB SKUPAJ - - - 526 1.472 1.998 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.770 7.555 9.325 200 521 721 

Knjižnica Fužine 1.146 3.806 4.952 141 259 400 

Knjižnica Jarše 709 1.271 1.980 123 81 204 

Knjižnica Polje 1.337 3.431 4.768 217 209 426 

Knjižnica Zadvor 298 652 950 48 43 91 

Knjižnica Zalog 713 1.588 2.301 83 117 200 

KJM SKUPAJ - - - 812 1230 2042 

Knjižnica Otona Župančiča 2.714 27.359 30.073 294 2.829 3.123 

Knjižnica Nove Poljane 224 568 792 20 24 44 

Knjižnica Poljane 201 1.455 1.656 18 60 78 

KOŽ SKUPAJ - - - 332 2913 3245 

Knjižnica Prežihov Voranc 2.345 11.208 13.553 292 832 1.124 

Knjižnica Grba 836 2.816 3.652 104 185 289 

Knjižnica Rudnik 1.128 3.637 4.765 127 254 381 

Knjižnica Brezovica 525 1.409 1.934 61 124 185 

Knjižnica Notranje Gorice 240 149 389 - - - 

Knjižnica Podpeč 224 689 913 32 35 67 

Knjižnica Rakitna 36 29 65 - - - 

Knjižnica Dobrova 337 786 1.123 52 39 91 

Knjižnica Polhov Gradec 22 12 34 - - - 

Knjižnica Šentjošt 15 15 30 - - - 

Knjižnica Frana Levstika 219 441 660 23 35 58 

Knjižnica Rob 45 8 53 - - - 

Knjižnica Horjul 186 389 575 21 22 43 

Knjižnica Ig 466 1074 1.540 65 101 166 

Knjižnica Škofljica 876 1.898 2.774 122 133 255 

KPV SKUPAJ - - - 899 1760 2659 

Knjižnica Šiška 2.918 14.182 17.100 474 1.360 1.834 

Knjižnica Gameljne 281 1.013 1.294 36 43 79 

Knjižnica Šentvid 1.149 4.029 5.178 177 211 388 

Knjižnica Vodice 279 803 1.082 58 80 138 

KŠ SKUPAJ - - - 745 1.694 2.439 

Slovanska knjižnica 151 2.855 3.006 0 53 53 

Potujoča knjižnica 354 896 1.250 57 87 144 

e-knjižnica 521 6.604 7.125   241  241 

SKUPAJ 17.313 67.279 84.592 3.371 9.450 12.821 
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Priloga 10: OBISK PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
 

Krajevna knjižnica 
Izposoja na dom 

Izposoja v 
knjižnici 

Obisk 
prireditev in 
izobraževanj 

SKUPAJ 
SKUPAJ 

otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli 

Knjižnica Bežigrad 15.048 135.701 8 812 2.179 2.867 17.235 139.380 156.615 

Knjižnica Črnuče 5.476 25.330 2 2 591 100 6.069 25.432 31.501 

Knjižnica dr. France Škerl 5.007 19.483 0 8 571 444 5.578 19.935 25.513 

Knjižnica Glinškova ploščad 3.237 15.085 1 2 629 233 3.867 15.320 19.187 

Knjižnica Savsko naselje 2.473 9.107 0 1 445 80 2.918 9.188 12.106 

KB SKUPAJ 31.241 204.706 11 825 4.415 3.724 35.667 209.255 244.922 

Knjižnica Jožeta Mazovca 10.544 65.843 3 9 1.964 1.132 12.511 66.984 79.495 

Knjižnica Fužine 7.012 40.293 2 7 1.276 1.307 8.290 41.607 49.897 

Knjižnica Jarše 4.809 12.023 0 1 953 204 5.762 12.228 17.990 

Knjižnica Polje 11.235 34.521 1 4 2.910 12 14.146 34.537 48.683 

Knjižnica Zadvor 2.385 6.928 1 1 563 44 2.949 6.973 9.922 

Knjižnica Zalog 5.189 13.079 0 0 2.083 417 7.272 13.496 20.768 

KJM SKUPAJ 41.174 172.687 7 22 9.749 3.116 50.930 175.825 226.755 

Knjižnica Otona Župančiča 15.823 272.544 20 761 3.023 13.506 18.866 286.811 305.677 

Knjižnica Nove Poljane 1.379 3.557 0 2 110 0 1.489 3.559 5.048 

Knjižnica Poljane 871 10.279 0 1 0 0 871 10.280 11.151 

KOŽ SKUPAJ 18.073 286.380 20 764 3.133 13.506 21.226 300.650 321.876 

Knjižnica Prežihov Voranc 16.404 115.350 6 11 3.231 2.111 19.641 117.472 137.113 

Knjižnica Grba 6.616 37.064 0 4 919 232 7.535 37.300 44.835 

Knjižnica Rudnik 8.305 37.042 1 4 1.258 748 9.564 37.794 47.358 

Knjižnica Brezovica 3.587 14.802 1 3 1.233 383 4.821 15.188 20.009 

Knjižnica Notranje Gorice 188 197 0 0 0 0 188 197 385 

Knjižnica Podpeč 1.410 4.109 0 0 534 12 1.944 4.121 6.065 

Knjižnica Rakitna 544 490 0 0 0 0 544 490 1.034 

Knjižnica Dobrova 2.076 6.204 0 0 343 67 2.419 6.271 8.690 

Knjižnica Polhov Gradec 244 168 0 0 0 0 244 168 412 

Knjižnica Šentjošt 99 69 15 0 0 0 114 69 183 

Knjižnica Frana Levstika 2.036 5.101 0 0 890 140 2.926 5.241 8.167 

Knjižnica Rob 492 38 0 0 0 0 492 38 530 

Knjižnica Horjul 1.527 3.840 0 0 357 205 1.884 4.045 5.929 

Knjižnica Ig 3.547 11.625 0 2 964 682 4.511 12.309 16.820 

Knjižnica Škofljica 7.306 23.009 2 3 1.585 841 8.893 23.853 32.746 

KPV SKUPAJ 54.381 259.108 25 27 11.314 5.421 65.720 264.556 330.276 

Knjižnica Šiška 22.093 158.768 3 100 3.068 2.225 25.164 161.093 186.257 

Knjižnica Gameljne 1.868 9.746 0 2 354 165 2.222 9.913 12.135 

Knjižnica Šentvid 9.304 38.922 0 3 1.517 406 10.821 39.331 50.152 

Knjižnica Vodice 1.953 7.248 0 3 1.194 248 3.147 7.499 10.646 

KŠ SKUPAJ 35.218 214.684 3 108 6.133 3.044 41.354 217.836 259.190 

Slovanska knjižnica 227 7.298 3 1.930 0 1.134 230 10.362 10.592 

Potujoča knjižnica 2.022 7.517 10 8 852 10 2.884 7.535 10.419 

Trubarjeva hiša literature - - - - 197 8.061 197 8.061 8.258 

SDU - - - - 679 500 679 227 906 

Pionirska - CMKK - - - - 118 227 118 500 618 

e-knjižnica 1.134 34.779 - - 0 0 1.134 34.779 35.913 

SKUPAJ 183.470 1.187.159 79 3.684 36.590 38.743 220.139 1.229.586 1.449.725 
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Priloga 11: IZPOSOJA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica 
Knjige 

Serijske 
publikacije 

Neknjižno 
gradivo 

SKUPAJ 
SKUPAJ 

otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli 

Knjižnica Bežigrad 111.790 291.447 970 6.239 13.498 46.018 126.258 343.704 469.962 

Knjižnica Črnuče 32.178 51.812 95 1.085 4.919 8.603 37.192 61.500 98.692 

Knjižnica dr. France Škerl 28.855 29.498 154 988 10.008 5.776 39.017 36.262 75.279 

Knjižnica Glinškova ploščad 24.639 27.412 54 1.035 3.366 3.477 28.059 31.924 59.983 

Knjižnica Savsko naselje 13.411 17.630 107 1.556 2.578 2.339 16.096 21.525 37.621 

KB SKUPAJ 210.873 417.799 1.380 10.903 34.369 66.213 246.622 494.915 741.537 

Knjižnica Jožeta Mazovca 62.207 142.757 118 3.180 5.979 16.877 68.304 162.814 231.118 

Knjižnica Fužine 42.733 68.900 1276 5.997 2.882 6.316 46.891 81.213 128.104 

Knjižnica Jarše 16.444 26.798 36 2133 1.182 1.096 17.662 30.027 47.689 

Knjižnica Polje 48.943 73.768 416 1.280 3.916 4.895 53.275 79.943 133.218 

Knjižnica Zadvor 14.331 14.929 175 441 1.864 704 16.370 16.074 32.444 

Knjižnica Zalog 22.533 25.161 43 659 1.381 770 23.957 26.590 50.547 

KJM SKUPAJ 207.191 352.313 2.064 13.690 17.204 30.658 226.459 396.661 623.120 

Knjižnica Otona Župančiča 132.745 595.373 853 14.891 17.363 93.892 150.961 704.156 855.117 

Knjižnica Nove Poljane 6.183 5.142 37 211 2.696 5.079 8.916 10.432 19.348 

Knjižnica Poljane 5.603 22.383 0 66 119 608 5.722 23.057 28.779 

KOŽ SKUPAJ 144.531 622.898 890 15.168 20.178 99.579 165.599 737.645 903.244 

Knjižnica Prežihov Voranc 123.271 264.941 578 9.468 13.278 35.795 137.127 310.204 447.331 

Knjižnica Grba 44.695 69.793 169 4.653 7.771 12.295 52.635 86.741 139.376 

Knjižnica Rudnik 54.164 83.331 165 3.951 6.959 8.717 61.288 95.999 157.287 

Knjižnica Brezovica 28.077 32.168 71 1.399 2.485 2.583 30.633 36.150 66.783 

Knjižnica Notranje Gorice 758 632 0 0 14 2 772 634 1.406 

Knjižnica Podpeč 10.313 8.363 3 297 962 1.007 11.278 9.667 20.945 

Knjižnica Rakitna 973 362 0 0 134 46 1.107 408 1.515 

Knjižnica Dobrova 11.709 12.712 22 998 1.290 670 13.021 14.380 27.401 

Knjižnica Polhov Gradec 933 639 0 0 67 27 1.000 666 1.666 

Knjižnica Šentjošt 370 111 0 0 14 3 384 114 498 

Knjižnica Frana Levstika 12.524 13.800 117 746 601 461 13.242 15.007 28.249 

Knjižnica Rob 681 108 0 0 285 6 966 114 1.080 

Knjižnica Horjul 8.281 9.163 29 251 1.160 449 9.470 9.863 19.333 

Knjižnica Ig 22.236 26.758 20 984 2.544 2.267 24.800 30.009 54.809 

Knjižnica Škofljica 39.325 52.689 69 2.448 4.448 2.895 43.842 58.032 101.874 

KPV SKUPAJ 358.310 575.570 1.243 25.195 42.012 67.223 401.565 667.988 1.069.553 

Knjižnica Šiška 191.761 418.320 606 10.988 16.883 32.566 209.250 461.874 671.124 

Knjižnica Gameljne 17.055 29.997 55 716 2.491 2.771 19.601 33.484 53.085 

Knjižnica Šentvid 70.656 93.292 101 1.815 8.812 19.762 79.569 114.869 194.438 

Knjižnica Vodice 17.450 18.121 33 195 1.660 1.318 19.143 19.634 38.777 

KŠ SKUPAJ 296.922 559.730 795 13.714 29.846 56.417 327.563 629.861 957.424 

Slovanska knjižnica 510 7.029 7 315 5 30 522 7.374 7.896 

Potujoča knjižnica 17.412 16.959 0 6 2.220 1.046 19.632 18.011 37.643 

e-knjižnica         2.197 24.188 2.197 24.188 26.385 

SKUPAJ 1.235.749 2.552.298 6.379 78.991 148.031 345.354 1.390.159 2.976.643 4.366.802 
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Priloga 12: ŠTEVILO REZERVACIJ IN NAROČIL V KRAJEVNIH KNJIŽNICAH  

 

Krajevna knjižnica 
Rezervacija 
neprostega 

gradiva 

Rezervacija 
neprostega 

gradiva preko 
COBISS+ in 
mCOBISS 

Rezervacija 
prostega gradiva 

Rezervacija 
prostega 

gradiva preko 
COBISS+ in 
mCOBISS 

Knjižnica Bežigrad 5.239 9.138 3.413 19.862 
Knjižnica Črnuče 1.590 1.159 908 2.213 
Knjižnica dr. France Škerl 1.137 755 348 1.797 
Knjižnica Glinškova ploščad 637 697 327 1.464 
Knjižnica Savsko naselje 428 574 195 1.561 

KB SKUPAJ 9.031 12.323 5.191 26.897 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.005 3.573 2.096 7.394 
Knjižnica Fužine 1.807 2.509 728 2.999 
Knjižnica Jarše 556 301 399 782 
Knjižnica Polje 1.470 1.701 681 3.389 
Knjižnica Zadvor 361 315 604 553 
Knjižnica Zalog 488 387 417 871 

KJM SKUPAJ 7.687 8.786 4.925 15.988 

Knjižnica Otona Župančiča 5.912 15.727 7.006 38.631 
Knjižnica Nove Poljane 51 111 74 550 
Knjižnica Poljane 222 483 218 997 

KOŽ SKUPAJ 6.185 16.321 7.298 40.178 

Knjižnica Prežihov Voranc 5.033 6.846 2.434 12.779 
Knjižnica Grba 3.163 2.003 912 2.943 
Knjižnica Rudnik 2.117 2.573 1.003 4.416 
Knjižnica Brezovica 884 813 274 1.428 
Knjižnica Notranje Gorice - - - - 
Knjižnica Podpeč 107 93 93 263 
Knjižnica Rakitna - - - - 
Knjižnica Dobrova 214 243 153 808 
Knjižnica Polhov Gradec - - - - 
Knjižnica Šentjošt - - - - 
Knjižnica Frana Levstika 211 97 77 244 
Knjižnica Rob - - - - 
Knjižnica Horjul 135 61 84 257 
Knjižnica Ig 574 397 234 698 
Knjižnica Škofljica 1.644 1.153 425 1.628 

KPV SKUPAJ 14.082 14.279 5.689 25.464 

Knjižnica Šiška 4.750 11.019 3.231 19.130 
Knjižnica Gameljne 449 535 726 1.353 
Knjižnica Šentvid 1.751 2.192 2.259 3.727 
Knjižnica Vodice 165 129 153 551 

KŠ SKUPAJ 7.115 13.875 6.369 24.761 

Slovanska knjižnica 33 62 105 1.058 
Potujoča knjižnica 1.277 0 3.322 0 

MKL SKUPAJ 45.410 65.646 32.899 134.346 

 



116 

Priloga 13: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA ODRASLE  
 

Dogodek Krajevna knjižnica 

Število izvedenih prireditev 
Število 

udeležencev 
Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci Skupaj 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 12 2 14 182 
Knjižnica Jožeta Mazovca 8 10 18 170 
Knjižnica Fužine  4 1 5 76 
Knjižnica Zalog  1 10 11 109 
Knjižnica Otona Župančiča 110 8 118 1.962 
Knjižnica Prežihov Voranc 6 10 16 190 
Knjižnica Grba 8 0 8 69 
Knjižnica Rudnik 1 0 1 5 
Knjižnica Brezovica 0 11 11 125 
Knjižnica Frana Levstika 1 3 4 63 
Knjižnica Horjul 0 10 10 119 
Knjižnica Ig 11 0 11 239 
Knjižnica Škofjlica 9 9 18 185 
Knjižnica Šiška 9 9 18 350 
Knjižnica Šentvid 1 9 10 59 
Knjižnica Vodice 1 0 1 25 
Slovanska knjižnica 2 1 3 123 
Pionirska - CMKK 0 4 4 210 
Trubarjeva hiša literature 160 0 160 4.687 

Literarni dogodki skupaj 344 97 441 8.948 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 3 11 14 25 
Knjižnica Črnuče  1 5 6 0 
Knjižnica dr. France Škerl 5 1 6 0 
Knjižnica Glinškova ploščad 3 3 6 75 
Knjižnica Savsko naselje 2 3 5 0 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3 6 9 0 
Knjižnica Fužine  1 7 8 27 
Knjižnica Jarše  4 7 11 0 
Knjižnica Polje 3 2 5 0 
Knjižnica Zadvor 1 2 3 0 
Knjižnica Zalog  7 1 8 160 
Knjižnica Otona Župančiča 26 0 26 30 
Knjižnica Poljane 1 0 1 0 
Knjižnica Prežihov Voranc 11 1 12 155 
Knjižnica Grba 0 9 9 0 
Knjižnica Rudnik 0 9 9 0 
Knjižnica Frana Levstika 5 0 5 24 
Knjižnica Ig 12 3 15 239 
Knjižnica Škofjlica 9 0 9 340 
Knjižnica Šiška 13 2 15 150 
Knjižnica Šentvid 4 0 4 60 
Knjižnica Vodice 4 1 5 0 
Slovanska knjižnica 8 7 15 52 
Trubarjeva hiša literature 10 0 10 0 

Razstave skupaj 136 80 216 1.337 
Strokovna in Knjižnica Bežigrad 21 1 22 449 
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poljudna 
predavanja 

Knjižnica dr. France Škerl 1 0 1 30 
Knjižnica Glinškova ploščad 2 0 2 21 
Knjižnica Jožeta Mazovca 11 0 11 198 
Knjižnica Fužine  23 0 23 611 
Knjižnica Jarše  2 0 2 22 
Knjižnica Zalog  5 0 5 98 
Knjižnica Otona Župančiča 109 2 111 5.275 
Knjižnica Prežihov Voranc 23 0 23 390 
Knjižnica Grba 3 0 3 58 
Knjižnica Rudnik 3 0 3 75 
Knjižnica Brezovica 2 0 2 120 
Knjižnica Podpeč 2 0 2 8 
Knjižnica Dobrova 1 0 1 24 
Knjižnica Frana Levstika 2 0 2 34 
Knjižnica Ig 2 0 2 57 
Knjižnica Škofjlica 4 0 4 140 
Knjižnica Šiška 34 0 34 665 
Knjižnica Šentvid 8 1 9 188 
Knjižnica Vodice 4 1 5 112 
Slovanska knjižnica 6 0 6 160 
Trubarjeva hiša literature 62 0 62 1.902 

Strokovna in poljudna predavanja skupaj 330 5 335 10.637 

Potopisna 
predavanja 

Knjižnica Bežigrad 3 0 3 84 
Knjižnica dr. France Škerl 8 0 8 163 
Knjižnica Glinškova ploščad 1 0 1 25 
Knjižnica Jožeta Mazovca 4 2 6 240 
Knjižnica Fužine  4 1 5 201 
Knjižnica Jarše  1 0 1 12 
Knjižnica Zalog  2 0 2 37 
Knjižnica Otona Župančiča 10 0 10 734 
Knjižnica Prežihov Voranc 7 0 7 260 
Knjižnica Grba 3 0 3 63 
Knjižnica Rudnik 6 0 6 142 
Knjižnica Brezovica 4 0 4 93 
Knjižnica Dobrova 2 0 2 43 
Knjižnica Frana Levstika 1 1 2 19 
Knjižnica Horjul 5 0 5 86 
Knjižnica Ig 5 0 5 94 
Knjižnica Škofjlica 2 0 2 100 
Knjižnica Šiška 0 5 5 169 
Knjižnica Gameljne 7 0 7 165 
Knjižnica Šentvid 2 0 2 47 
Knjižnica Vodice 3 0 3 111 
Slovanska knjižnica 1 0 1 55 

Potopisna predavanja skupaj 81 9 90 2.943 

Glasbene 
prireditve 

Knjižnica Bežigrad 3 7 10 270 
Knjižnica Jožeta Mazovca 1 0 1 19 
Knjižnica Fužine  0 0 0 19 
Knjižnica Otona Župančiča 12 0 12 505 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 0 2 50 
Knjižnica Škofjlica 1 0 1 35 
Trubarjeva hiša literature 5 0 5 194 
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Glasbene prireditve skupaj 24 7 31 1.092 

Filmske predstave 

Knjižnica Bežigrad 1 0 1 12 
Knjižnica Fužine  1 1 2 43 
Knjižnica Otona Župančiča 5 0 5 137 
Knjižnica Prežihov Voranc 1 0 1 30 
Knjižnica Šiška 1 2 3 89 
Slovanska knjižnica 6 0 6 183 
Trubarjeva hiša literature 12 0 12 388 

Filmske predstave skupaj 27 3 30 882 

Gledališke 
predstave 

Knjižnica Bežigrad 1 0 1 9 
Knjižnica Jožeta Mazovca 1 0 1 49 
Knjižnica Fužine  1 0 1 94 
Knjižnica Otona Župančiča 2 0 2 55 
Knjižnica Škofjlica 1 0 1 41 
Trubarjeva hiša literature 7 0 7 203 

Gledališke predstave skupaj 13 0 13 451 

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 0 1 1 30 
Knjižnica Črnuče  0 1 1 20 
Knjižnica Savsko naselje 0 1 1 23 
Knjižnica Fužine  0 6 6 94 
Knjižnica Jarše  1 0 1 6 
Knjižnica Zadvor 1 1 2 44 
Knjižnica Otona Župančiča 42 0 42 401 
Knjižnica Grba 2 0 2 28 
Knjižnica Brezovica 2 0 2 15 
Knjižnica Podpeč 1 0 1 4 
Knjižnica Ig 6 0 6 53 
Knjižnica Šentvid 2 0 2 23 
Slovanska knjižnica 1 0 1 15 

Ustarjalne delavnice skupaj 58 10 68 756 
Natečaji in 
tekmovanja - 0 0 0 0 

Natečaji in tekmovanja skupaj 0 0 0 0 

Drugo 

Knjižnica Bežigrad 2 1 3 355 
Knjižnica Črnuče  0 0 0 80 
Knjižnica dr. France Škerl 0 2 2 100 
Knjižnica Glinškova ploščad 0 2 2 100 
Knjižnica Savsko naselje 0 0 0 50 
Knjižnica Fužine  1 0 1 27 
Knjižnica Otona Župančiča 16 3 19 462 
Knjižnica Prežihov Voranc 1 1 2 83 
Knjižnica Šiška 2 0 2 13 
Slovanska knjižnica 0 0 0 270 
Trubarjeva hiša literature 16 0 16 365 
SDU 1 0 1 500 

Drugo skupaj 39 9 48 2.405 
MKL SKUPAJ 1.052 220 1.272 29.451 
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Priloga 14: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA OTROKE  
 

Dogodek Krajevna knjižnica 
Število izvedenih prireditev 

Število 
udeležencev Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 1 1 2 44 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 0 0 0 

Knjižnica Jarše 0 4 4 65 

Knjižnica Zadvor 0 4 4 84 

Knjižnica Zalog 0 4 4 98 

Knjižnica Otona Župančiča 0 18 18 426 

Knjižnica Šiška 1 3 4 97 

Knjižnica Vodice 0 1 1 36 

Pionirska – CMKK  0 2 2 118 

Trubarjeva hiša literature 2 1 3 42 

SDU 1 0 1 600 

Literarni dogodki skupaj 5 38 43 1.610 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 0 2 2 0 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 2 2 90 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 1 2 0 

Knjižnica Jarše  1 2 3 0 

Knjižnica Polje  7 0 7 30 

Knjižnica Zadvor 3 0 3 20 

Knjižnica Zalog  1 0 1 27 

Knjižnica Otona Župančiča 0 12 12 0 

Knjižnica Nove Poljane  1 0 1 0 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 0 0 0 

Knjižnica Rudnik 0 2 2 0 

Knjižnica Ig 1 2 3 0 

Knjižnica Škofljica 1 0 1 55 

Knjižnica Šiška 0 0 0 0 

Knjižnica Šentvid 0 1 1 8 

Razstave skupaj 16 24 40 230 

Ure pravljic, 
bralne ure 

Knjižnica Bežigrad 0 27 27 406 

Knjižnica Črnuče  25 6 31 296 

Knjižnica dr. France Škerl 21 8 29 303 

Knjižnica Glinškova ploščad 20 5 25 212 

Knjižnica Savsko naselje 26 2 28 230 

Knjižnica Jožeta Mazovca 9 31 40 533 

Knjižnica Fužine  3 50 53 796 

Knjižnica Jarše  7 31 38 528 

Knjižnica Polje  0 63 63 1.556 

Knjižnica Zadvor 5 8 13 141 

Knjižnica Zalog  0 67 67 1.359 
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Knjižnica Otona Župančiča 0 50 50 913 

Knjižnica Nove Poljane  9 0 9 90 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 26 28 615 

Knjižnica Grba 7 2 9 194 

Knjižnica Rudnik 24 2 26 380 

Knjižnica Brezovica 14 0 14 282 

Knjižnica Podpeč 7 0 7 79 

Knjižnica Dobrova 7 0 7 61 

Knjižnica Frana Levstika 9 29 38 662 

Knjižnica Horjul 4 6 10 152 

Knjižnica Ig 14 1 15 271 

Knjižnica Škofjlica 28 12 40 822 

Knjižnica Šiška 1 59 60 1.128 

Knjižnica Gameljne 24 1 25 191 

Knjižnica Šentvid 1 24 25 392 

Knjižnica Vodice 26 0 26 386 

Potujoča knjižnica 0 9 9 662 

Ure pravljic, bralne ure skupaj 293 519 812 13.640 

Predstave 

Knjižnica Bežigrad 1 2 3 115 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 1 2 69 

Knjižnica Zalog  3 0 3 150 

Knjižnica Otona Župančiča 2 0 2 120 

Knjižnica Nove Poljane  0 1 1 12 

Knjižnica Prežihov Voranc 3 0 3 99 

Knjižnica Brezovica 1 2 3 364 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 61 

Knjižnica Horjul 1 0 1 65 

Knjižnica Ig 1 1 2 130 

Knjižnica Škofjlica 1 0 1 125 

Knjižnica Šiška 2 0 2 98 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 50 

Knjižnica Vodice 2 0 2 400 

Trubarjeva hiša literature 0 1 1 25 

Predstave skupaj 20 8 28 1.883 

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 2 5 7 62 

Knjižnica dr. France Škerl 6 0 6 42 

Knjižnica Savsko naselje 6 0 6 57 

Knjižnica Jožeta Mazovca 18 0 18 269 

Knjižnica Fužine  0 4 4 51 

Knjižnica Jarše  9 1 10 140 

Knjižnica Polje  3 1 4 42 

Knjižnica Zalog  8 1 9 163 

Knjižnica Otona Župančiča 6 0 6 46 

Knjižnica Nove Poljane  1 0 1 8 

Knjižnica Prežihov Voranc 6 4 10 144 
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Knjižnica Grba 5 0 5 111 

Knjižnica Rudnik 10 0 10 114 

Knjižnica Brezovica 4 1 5 65 

Knjižnica Podpeč 0 2 2 21 

Knjižnica Dobrova 2 0 2 13 

Knjižnica Frana Levstika 4 0 4 31 

Knjižnica Horjul 4 1 5 43 

Knjižnica Ig 3 2 5 44 

Knjižnica Škofjlica 8 1 9 101 

Knjižnica Šiška 4 3 7 134 

Knjižnica Šentvid 4 1 5 81 

Potujoča knjižnica 0 3 3 190 

Ustvarjalne delavnice skupaj 113 30 143 1.972 

Uganke, kvizi 

Knjižnica Bežigrad 0 12 12 298 

Knjižnica Črnuče  0 12 12 124 

Knjižnica dr. France Škerl 0 12 12 67 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 12 12 36 

Knjižnica Savsko naselje 0 6 6 27 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 6 6 207 

Knjižnica Fužine  0 7 7 107 

Knjižnica Jarše  0 6 6 170 

Knjižnica Polje  0 4 4 70 

Knjižnica Zadvor 0 6 6 159 

Knjižnica Zalog  0 6 6 93 

Knjižnica Otona Župančiča 0 7 7 116 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 7 7 524 

Knjižnica Grba 0 6 6 108 

Knjižnica Rudnik 0 9 9 111 

Knjižnica Brezovica 0 6 6 260 

Knjižnica Dobrova 0 6 6 130 

Knjižnica Frana Levstika 0 8 8 58 

Knjižnica Horjul 0 6 6 72 

Knjižnica Ig 0 6 6 108 

Knjižnica Škofljica 0 6 6 109 

Knjižnica Šiška 0 7 7 249 

Knjižnica Gameljne 0 7 7 116 

Knjižnica Šentvid 0 6 6 364 

Knjižnica Vodice 0 6 6 177 

SDU 0 12 12 79 

Uganke, kvizi skupaj 0 194 194 3.939 

MKL SKUPAJ 447 813 1.260 23.274 
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Priloga 15: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE 
 
 

Dogodek Krajevna knjižnica 
Število izobraževanj 

Število 
udeležencev 

Število 
ur Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice 

Knjižnica Bežigrad 0 44 44 1.068 68,5 

Knjižnica dr. France Škerl 0 4 4 87 4 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 9 9 413 16 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

0 85 85 2.263 137 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 32 32 815 47 

Knjižnica Rudnik 0 11 11 249 16,5 

Knjižnica Šiška 0 26 26 678 26 

Slovanska knjižnica 0 13 13 276 13 

Potujoča knjižnica 0 3 3 10 11 

Trubarjeva hiša literature 0 2 2 58 2 

Vodeni obiski knjižnice skupaj 0 229 229 5.917 341 

Računalniško 
opismenjevanje 

Knjižnica Bežigrad 0 1 1 7 1,5 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 2 2 2 2 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

7 15 22 124 114 

Knjižnica Rudnik 1 0 1 6 6 

Računalniško opismenjevanje skupaj 8 18 26 139 123,5 

Tečaji 

Knjižnica dr. France Škerl 7 0 7 64 130 

Knjižnica Glinškova ploščad 1 0 1 12 6 

Knjižnica Savsko naselje 1 0 1 7 40 

Knjižnica Fužine  4 0 4 36 68 

Knjižnica Polje 0 1 1 8 11 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

2 1 3 27 28 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 0 1 9 12 

Knjižnica Rudnik 2 0 2 20 40 

Knjižnica Šiška 2 1 3 29 61 

Trubarjeva hiša literature 5 0 5 80 150 

Tečaji skupaj 25 3 28 292 546 

Izobraževalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 29 9 38 376 76 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 11 12 41 13 

Knjižnica Fužine  1 10 11 79 30,5 

Knjižnica Jarše  4 10 14 164 29 

Knjižnica Polje  0 1 1 4 1 

Knjižnica Zalog  2 0 2 13 5 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

124 47 171 1.531 357 

Knjižnica Prežihov Voranc 8 7 15 129 34,5 

Knjižnica Grba 2 0 2 14 4 
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Knjižnica Rudnik 18 0 18 251 36 

Knjižnica Brezovica 7 0 7 30 14 

Knjižnica Šiška 4 7 11 82 15 

Knjižnica Šentvid 3 0 3 29 6 

Trubarjeva hiša literature 10 1 11 184 60 

Pionirska - CMKK 0 1 1 17 1,5 

Izobraževalne delavnice skupaj 213 104 317 2.944 682,5 

MKL SKUPAJ 246 354 600 9.292 1.693 
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Priloga 16: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA OTROKE 
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število izobraževanj 

Število 
udeležencev 

Število 
ur Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice  

Knjižnica Bežigrad 0 62 62 1.069 70,0 

Knjižnica Črnuče 0 8 8 143 8,0 

Knjižnica dr. France Škerl 0 10 10 136 10,0 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 16 16 271 13,0 

Knjižnica Savsko naselje 0 8 8 91 8,0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 37 37 860 40,0 

Knjižnica Fužine  0 16 16 322 22,5 

Knjižnica Jarše 0 1 1 12 1,0 

Knjižnica Polje 0 46 46 1.203 57,0 

Knjižnica Zadvor 0 9 9 159 9,0 

Knjižnica Zalog  0 9 9 193 10,0 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

0 51 51 1.305 72,5 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 64 64 1.770 70,5 

Knjižnica Grba 0 23 23 506 46,0 

Knjižnica Rudnik 0 37 37 649 37,0 

Knjižnica Brezovica 0 7 7 262 10,0 

Knjižnica Podpeč 0 14 14 434 14,0 

Knjižnica Dobrova 0 4 4 139 8,0 

Knjižnica Frana Levstika 0 3 3 61 3,0 

Knjižnica Horjul 0 1 1 25 1,0 

Knjižnica Ig 0 12 12 391 12,0 

Knjižnica Škofljica 0 15 15 373 19,5 

Knjižnica Šiška 0 53 53 1.179 64,0 

Knjižnica Gameljne 0 2 2 47 3,0 

Knjižnica Šentvid 0 26 26 618 27,0 

Knjižnica Vodice 0 6 6 125 12,0 

Trubarjeva hiša literature 0 1 1 15 1,0 

 Vodeni obiski skupaj 0 541 541 12.358 649,0 

Računalniško 
opismenjevanje 

0 0 0 0 0 

Računalniško opismenjevanje skupaj 0 0 0 0 0 

Tečaji  

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 1 1 9 8,0 

Knjižnica Otona 
Župančiča 

2 0 2 13 40,0 

Knjižnica Šiška 1 0 1 12 12,0 

Trubarjeva hiša literature 1 0 1 30 40,0 

Tečaji skupaj 4 1 5 64 100,0 

Izobraževalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 29 0 29 185 29,0 

Knjižnica Črnuče 0 1 1 28 1,0 
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Knjižnica dr. France Škerl 5 2 7 23 7,0 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 1 1 20 1,0 

Knjižnica Savsko naselje 0 1 1 40 1,0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 5 5 17 5,0 

Knjižnica Jarše 1 2 3 38 4,0 

Knjižnica Polje 0 1 1 9 1,5 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

1 3 4 84 8,0 

Knjižnica Prežihov Voranc 14 0 14 79 16,5 

Knjižnica Rudnik 3 0 3 4 6,0 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 17 1,0 

Knjižnica Ig 10 0 10 20 10,0 

Knjižnica Šiška 12 22 34 171 42,0 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 4 1,5 

Knjižnica Vodice 0 1 1 70 1,0 

Trubarjeva hiša literature 4 0 4 85 8,0 

Izobraževalne delavnice skupaj 81 39 120 894 143,5 

MKL SKUPAJ 85 581 666 13.316 892,5 
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Priloga 17: PREGLED SODELOVANJA POSAMEZNIH KNJIŽNIC, SLUŽB IN 
CENTROV 
 
Služba za razvoj in območnost 
 
- Center za razvoj knjižničarstva pri NUK – statistike, analize, posredovanje podatkov, izvajanje 

posebnih nalog območnosti 
- Služba za digitalno knjižnico pri NUK – projekti digitalizacije in sodelovanje na portalu Digitalne 

knjižnice Slovenije 
- Center za informacijske storitve pri NUK – dostop na daljavo do elektronskih podatkovnih zbirk 
- Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS – sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah, posredovanje 

strokovnih informacij 
- Združenje splošnih knjižnic – posredovanje strokovnih informacij  
- Konzorcij COSEC, Konzorcij slovenskih knjižnic za nabavo informacijskih virov – nakup in 

pogajanja za naročniške pogoje s ponudniki podatkovnih zbirk 
- Ministrstvo za kulturo – izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
- Nacionalni inštitut za javno zdravje  
- sodelovanje z Zvezo društev upokojencev Slovenije – vključevanje v projekt AHA (Aktivno in 

zdravo staranje v Sloveniji) 
- Nacionalna agencija Cmepius – mednarodni projekti izobraževanja odraslih 
- Splošne knjižnice osrednjeslovenske regije – izvajanje posebnih nalog območnosti 
- 10 osrednjih območnih knjižnic – izvajanje posebnih nalog območnosti 
- Mariborska knjižnica – strokovna izmenjava zaposlenih 
- Jara, zavod za razvoj knjižnic – sodelovanje pri mednarodnih projektih 
- Glavno uredništvo portala KAMRA, Osrednja knjižnica Celje – urednikovanje in gradnja portala 

Kamra 
- MOL – posredovanje podatkov in analize delovanja knjižnice, priprava različnih dokumentov 
- IZUM – delovanje sistema Cobiss, referenčni servis Vprašaj knjižničarja, omogočanje dostopa na 

daljavo do elektronski podatkovnih zbirk, kartica Urbana, prenos podatkov 
- Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL – izvajanje obveznih 

študijskih praks študentov bibliotekarstva, mentorstvo pri diplomskih nalogah, skupni projekti 
- Ministrstvo za zdravje – sodelovanje pri diseminaciji informacij o portalu zVem in storitvah s 

področja eZdravja 
- Beletrina – sodelovanje pri razvoju platforme za izposojo elektronskih knjig v splošnih knjižnicah 

Biblos Lib, podpora uporabnikom pri uporabi storitev platforme Biblos 
- Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatsko knjižničarsko društvo – sekcija za narodne 

knjižnice, Gradska knjižnica Crikvenica, NUK, ZBDS – programski odbor 11. posvetovanja hrvaških 
splošnih knjižnic 

- Public Libraries 2020 – zagovorniški dogodek Generation Code 
- Spletni wellness PRO MEDIA – sodelovanje na delavnici Promocija knjižnice na družbenih 

omrežjih 
- Spletodrom, spletne storitve – priprava nove spletne strani knjižnice 
- EBSCO Information Services, Central Europe – organizacija izobraževanj za uporabo podatkovnih 

zbirk EBSCOhost 
- Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost – sodelovanje v delovni skupini za 

interoperabilnost Digitalne agende na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo 
- ZAL – slikovno gradivo za več digitalnih zbirk, objavljenih na portalu Kamra 
- Oddelek za geografijo FF UL: gradivo za digitalno zbirko Arhiv negativov na steklih 
- MIKROCOP – digitalizacija 
- Mikrografija – digitalizacija 
- ARNES – vzdrževanje dostopa do spleta 
- ATR.SIS – dobava strojne in programske opreme 
- ARNE – dobava mrežne opreme ter vzdrževanje informacijskega sistema 
- Telekom – stacionarna ter mobilna telefonija in podatkovne povezave 
- Telemach – podatkovne povezave 
- T2 – stacionarna telefonija ter podatkovne povezave 
- Varnost Vič – vzdrževanje ter montaža videonadzornih sistemov 
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- ITC – vzdrževanje IP telefonije 
- LPP – sodelovanje v projektu Urbana 
- Imovation – vzdrževanje programske in strojne opreme Urbana 
- Cores – dobava računalniškega potrošnega materiala 
- Extralux – dobava tonerjev 
- Modul center – servis računalniške opreme 
- Creditexpress – izterjava finančnih dolgov 
- Kiberpipa – odprtokodne rešitve 
- NLB – POS terminali 
- EPPS – tiskanje opominov 
- MOL, Oddelek za informatiko – optične povezave in wireless 
- LPP in Margento – kartica Urbana 
- Zelinka – dobava računalniškega potrošnega materiala 
- Molek – dobava računalniškega materiala in potrošnega materiala za mobilne telefone 
- Pošta Slovenije – projekt zagotavljanja za uporabnike brezplačne medknjižnične izposoje med 

knjižnicami območja  
- Urbanistični inštitut RS – testiranje prostorske analize mreže 
- Revija Knjižnica – sodelovanje v uredniškem odboru in uredniškem svetu 
- Roglab – ustvarjalne rabe 3D-tehnologij 
- Coderdojo – neprofitno gibanje, odprta znamka Fundacije CoderDojo, predano računalniškemu 

izobraževanju otrok 
- XENYA d.o.o. – prodaja, servis in zastopanje priznanih blagovnih znamk s področja računalniške 

strojne in programske opreme 
- Atelje 3D – Oblikovanje in 3D tisk – prodaja polnil za 3D-tisk 
 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
 
- Mestna občina Ljubljana – Vrnimo ljudem knjigo, Dan MKL, Festival Bobri, donatorica za projekt 

Ciciuhec, Ljubljana bere, podpornik Noč knjige, Arena mladih, Festival za 3. življenjsko obdobje 
- Andreja Zupančič, Družinsko gledališče Kolenc, Gledališče Smejček, Melita Osojnik, Pripovedno 

gledališče gdč. Bazilike, Teater za vse – predstave za otroke 
- Beletrina, zavod za založniško dejavnost – donator Najpoletavci   
- Biotehniška fakulteta – Pravice živali 
- Birografika BORI – nalepke za ročno izposojo 
- Celjska Mohorjeva družba – donator Mesto bere 
- Collegium Graphicum – tisk plakatov, brošur (Svet med nami, Povsod v mestu, Kulturna dediščina 

za družine, Letno poročilo, Ciciuhec medalje, Mega kviz, Mali POP, LMNS, Priročnik za branje 
kakovostnih mladinskih knjig, zgibanke (Mesto bere, Priporočilni seznam knjig za otroke, urniki 
Potujoče knjižnice, Poletavci, Zlata hruška, Sto slikanic za Ciciuhce, Jože Plečnik, strateški načrt), 
kazalke (poletni obratovalni čas, sodobni slovanski romani, Mesto bere) 

- Društvo BMG – izdelava magnetov (Mesto bere, Povsod v mestu), priponk (Poletavci, Ure pravljic, 
Vprašaj knjižničarja) 

- Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS 
- Društvo Morigenos – Pravice živali  
- Društvo reportažnih fotografov – Slovenska reportažna fotografija  
- Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta – delavnice aminiranega filma za otroke z disleksijo 
- Družba Piano Založništvo In – donator za projekt Ciciuhec 
- Eagle – tisk bombažne vrečke 
- Fotokopirnica Gosposvetska 2 – tisk fotografij  
- eBesede d. o. o. – donator Ciciuhec 
- Bohinj ECO Hotel – donator glavne nagrade Mesto bere 
- Fakulteta za družbene vede – predavanja 
- Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko – Svet med nami 
- Galerija Kresija – Bobrova knjižna pot 
- Hervis d. o. o. – glavna nagrada Poletavci  
- Hiša otrok in umetnosti – delavnice za mladinske knjižničarje in predstave za otroke 
- Javno Podjetje Vodovod-Kanalizacija d. o. o. – donator Poletavci 
- Knjigarna Konzorcij – donator Mesto bere in Poletavci  
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- Knjižnica Litija, Knjižnica Medvode, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Dol 
pri Ljubljani, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina, Knjižnica Šentjur, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Ljudska knjižnica Metlika, Knjižnica 
Črnomelj – Poletavci in NajPoletavci 

- Ljubljana – mesto literature – pisarna 
- ljubljanske in okoliške osnovne šole, OŠ Planina pri Sevnici, OŠ Banjaluka (BiH), OŠ Novi grad 

(BiH) in OŠ Teslić (BiH) – Poletavci 
- Lutkovno gledališče Ljubljana – donator NajPoletavci  
- Magistrat international d. o. o. – donator Poletavci 
- Media BUS – nalepke za tricikel  
- Minicity – Mini knjižnica 
- Ministrstvo za kulturo Irske – Svet med nami 
- Miš Založba – donator Ciciuhec 
- MK trgovina –vrečke Maček v žaklju, baloni, ovratni trakovi, keramične skodelice s škatlicami 
- Mladinska knjiga založba – posnetki za spletno stran, donator Kobacajčki, donator Ciciuhec, 

praznični natečaj Medvedi in medvedki 
- Multiprojekt – nalepke Zlata hruška, opozorilne nalepke  
- Nacionalni inštitut za biologijo na pomorski postaji Piran – Pravice živali 
- Narodni muzej Slovenije, Muzej in galerije mesta Ljubljana, Narodna galerija – Poletavci 
- Narodni muzej Slovenije: Svet med nami 
- Nova revija založba – donator Mesto bere 
- Numo d. o. o. – razvoj animacije sove in risane uganke na spletni strani MKL 
- Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Goriška knjižnica Franceta Bevka – gostovanje razstave 

Abecedne knjige sveta, ki jo je pripravila Internationale Jugendbibliothek München  
- Partnerji v medknjižnični izposoji: 42 splošnih, 45 univerzitetnih in visokošolskih knjižnic, 39 

specialnih, 10 srednješolskih in 1 zamejska knjižnica 
- Planinska zveza Slovenije – Brati gore 
- Present – zgibanke Mega kviz, brošura Kulturna dediščina za družine 
- Radio Študent – posnetki za spletno stran 
- RTV Slovenija, MMC – posnetki za spletno stran, podpora Poletavci in NajPoletavci 
- Schwartz print d. o. o. – tisk napovednikov 
- Slovenia Explorer – potopisna predavanja 
- Slovensko protestantsko društvo – Vrnimo ljudem knjigo, predavanja  
- Slovensko veleposlaništvo v Berlinu – Poletavci 
- Sodobnost International – donator Mesto bere, donator Ciciuhec, Slepomišnice, KOŽ 
- Spletodrom – prenova spletne strani 
- Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – obvezne izbirne vsebine: pomoč pri urah pravljic  
- Stripartnica Buch – Strip, ob bok knjižnim klasikom  
- Studio Černe – obešala za slike 
- Šola irskega plesa – Svet med nami 
- Šport Ljubljana: Hiša Športa, kopališče Kolezija in Kodeljevo – knjižnica ob vodi 
- Študentska založba – donator Mesto bere, Biblos, donator NajPoletavci 
- T 2, d. o. o. – donator NajPoletavci 
- Tiskarna Koštomaj – kazalke (metaFORA, urnik Potujoče knjižnice, napovedniki, plakat Mesto 

bere, službene vizitke) 
- Unicef – Varne točke  
- Unicredit Bank – donator Poletavci in NajPoletavci 
- Urad varuha človekovih pravic – predavanja 
- Univerza Macerata, Italija – Svet med nami 
- Univerza Reka, Hrvaška – Svet med nami 
- Veleposlaništvo Indije – literarni dogodek  
- Veleposlaništvo Japonske – fotografska razstava  
- Veleposlaništvo Irske – Svet med nami 
- Vodnikova domačija – Otroški literarni festival 
- Vzgojno varstvene enote MOL in primestne občine – Ciciuhec 
- Založba Didakta – objave predavanj 
- Založba Modrijan – donator Mesto bere 
- Založba Morfem – festival Cicifest, donator Ciciuhec 
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- Založba Rokus Klett – donator Ciciuhec 
- Zavod RS za šolstvo – obvezne izbirne vsebine: pomoč pri urah pravljic  
- Zavod Apis – predavanja 
- Zavod Koki – Pravice živali 
- Zavod za zaščito kulturne dediščine RS – predavanja  
- Zavod za gozdove RS – Pravice živali, EU projekti Dinalp bear in Life Linyx 
- Združenje slovenskih splošnih knjižnic – Branju prijazna občina in promocija splošnih knjižnic 
- Zveza prijateljev mladine – Slepomišnice 
- Žito, d. o. o., donator v projektu Poletavci 

 
Služba za odnose z javnostmi 
 
- Agencija Rdeči oblak 
- Delo – Ljubljana, Kultura, (Andreja Žibret, Tanja Jaklič, Valentina Plahuta) 
- Dnevnik – Scena, Kultura, Ljubljana (Darja Valenčič) 
- DPG d. o. o. – oglaševanje 
- Društvo bibliotekarjev Ljubljana 
- Društvo Greenpeace 
- Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice – mesečni napovedniki prireditev v reviji 
- Glasilo MOL Ljubljana 
- Gostilna Štorklja 
- Interno glasilo MOL Urban  
- Kanal A – Svet 
- Katja Mihelj – prostovoljka 
- Ljubljana Pride 
- Ljubljana: mesto literature (Damjan Zorc) 
- Lublanske novice (Nina Krajčinović) 
- Mediabus.d. o. o., oglaševanje na avtobusih 
- Mediatoolkit (spletno orodje za spremljanje medijskih objav) 
- Mestni kino Kinodvor 
- Mestni muzej Ljubljana 
- Mestno gledališče Ljubljana 
- Napovednik.com – objave 
- Nedeljski dnevnik 
- Odsek za odnose z javnostmi, protokol MOL 
- PR kolegij MOL 
- Proevent (informativa) 
- Protestantsko društvo Primož Trubar 
- Radio 1 
- Radio Antena 
- Radio Center 
- Radio Ekspres- oglasi 
- Radio Slovenija – Val 202, Radio prvi, Ars – informativni, kulturni program (Kulturnice), program za 

mlade 
- Različna društva, podjetja in posamezniki za oglaševanje v prostorih knjižnice 
- revija Bukla 
- September d. o. o. 
- Siol.net – objave, članki 
- Slovenska tiskovna agencija STA – objave medijskih sporočil 
- Slovensko mladinsko gledališče 
- Spletna stran MOL, FB MOL, Twitter, MOL 
- spletna stran Seniorji.info 
- spletna stran Vzajemnost.si 
- T A 1 d. o. o – restavracija in kavarna Plato 
- TAM - TAM d.o.o. – oglaševanje, plakatiranje 
- TV Slovenija – oddaje: Infodrom, Kultura, Slovenska kronika, Dobro jutro, Duhovni utrip, Firbcologi 
- Urednik – napovedi dogodkov na predvajalnikih LPP 
- Visit Ljubljana (Turizem Ljubljana) 
- Zavod Mladi zmaji 
- Zavod Šport Ljubljana: vodje kopališč Kolezija in Kodeljevo in hiša športa 
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- ZBDS – Sekcija za splošne knjižnice 
- Združenje splošnih knjižnic (delovna skupina za promocijo splošnih knjižnic) 
- Žurnal24.si 
 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
 
- 388 založnikov in knjigotržcev – predstavitve novosti, naročanje in nakup knjižničnega gradiva v 

nabavnem obdobju 2017 
- Beletrina: delna centralna obdelava e-knjig Biblos za splošne knjižnice 
- Dobreknjige.si – objavljanje anotacij 
- Društvo bibliotekarjev Ljubljana (DBL), članstvo v Izvršnem odboru, tajnica DBL, delegatka na 

zborih članov ZBDS 
- Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas – upravljanje interne zbirke 

na temo človekovih pravic, aktivnega državljanstva in sociologije globalizacije 
- IZUM – upravljanje sistema uporabniških imen in privilegijev, odpravljanje napak in motenj 

poslovanja v sistemu COBISS in COBISS+ 
- Knjižnica Grosuplje – izvajanje pilotne nabave 
- Kreiranje zapisov za nekatere sosednje knjižnice brez katalogizatorja z licenco in druga strokovna 

pomoč pri obdelavi knjižničnega gradiva 
- NUK – pridobivanje obveznega izvoda, izmenjava rednega in izrednega odpisa 
- Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL – izvajanje predavanj za 

študente  
- Združenje splošnih knjižnic, sodelovanje v dveh delovnih skupinah: DS splošnih knjižnic za 

COBISS in DS za nabavo in obdelavo v splošnih knjižnicah 
 
Knjižnica Bežigrad 
 
- Alenka Zorman – vodenje delavnice za pisanje haikujev in sodelovanje v žiriji natečaja 

poHAIKUjmo skupaj!  
- Četrtna skupnost Bežigrad – prireditev ob materinskem dnevu, sodelovanje na dnevu četrtne 

skupnosti 
- Četrtni mladinski center Bežigrad - Mladinc – izvedba delavnice na Popoldnevu z Igroteko in 

Knjižnico dr. France Škerl 
- Četrtni mladinski center Črnuče – izvedba delavnice na Popoldnevu s Knjižnico Črnuče, v njihovih 

prostorih smo izvedli projekt RSK za OŠ N. H. Maksa Pečarja Črnuče, branje pravljic na 
Popoldnevu z Igroteko in Knjižnico dr. France Škerl, delavnica izdelkov iz gline na Popoldnevu z 
Igroteko in Knjižnico dr. France Škerl 

- ČLOVEKinje – sodelovanje na Popoldnevu s Knjižnico Savsko naselje  
- Dnevni center starejših - DCA Puhova – branje pravljic na Popoldnevu z Igroteko in Knjižnico dr. 

France Škerl, delavnica izdelkov iz gline na Popoldnevu z Igroteko in Knjižnico dr. France Škerl, 
razstava v Knjižnici dr. France Škerl 

- Dom starejših občanov Bežigrad – izposoja kolekcij knjig, bralniki, darujemo serijske publikacije 
- Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana, kulturna sekcija Vita zupančič – predstava v znakovnem 

jeziku za otroke 
- Društvo Gumb – delavnice Krojilnica igrač v Knjižnici dr. France Škerl 
- Društvo invalidov Ljubljana Bežigrad – obveščanje o naših predavanjih, prireditvah in servisu, v 

knjižnici Savsko naselje izvajajo tečaj pletenja in kvačkanja, pripravili so razstavo izdelkov 
- Društvo slovenskih pisateljev – sodelovanje pri gostovanju Jurija Hudolina na Knjižnih doživetjih 
- Društvo Spominčica – slovensko združenje za pomoč pri demenci – Alzheimer cafe 
- Filozofska fakulteta – Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
- Folklorna skupina Tine Rožanc – rajanje z najmlajšimi 
- Ga. Tatjana Oblak – tečaj klekljanja, razstava izdelkov 
- Gimnazija Bežigrad – projekt medgeneracijskega sodelovanja in branja poezije ter branja poezije 

na dogodku Poezija med policami 
- Glasbena šola Franca Šturma – sodelovanje na otvoritvi razstave nagrajenih haikujev natečaja 

poHAIKUjmo skupaj! 
- Inštitut za razvoj igrač, Klavdija Hofler, sodelovanje in promocija 
- Ivan Dobnik, sodelovanje s pesnikom na dogodku Poezija med policami 
- Izobraževalni center Cene Štupar 
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- JSKD – podarjene knjige za natečaj poHAIKUjmo skupaj! 
- Knjižnica Ormož – darovi knjižnici ob večjem uničenju njihovega gradiva 
- Komisija za preprečevanje korupcije – branje pravljice Polomljena kočija in pogovor z otroki o tem, 

kaj je prav in kaj ne 
- Marjetka Bedrač in dr. Andrea Morpugo – razstva Morpugi, potomci mariborskih Judov 
- Mestna zveza prijateljev mladine – razstava Skrivni odtenki mojega in tvojega sveta 
- Mladinsko gledališče – podarjene karte za natečaj poHAIKUjmo skupaj! 
- Osnovna šola Danile Kumar – sodelovanje na Popoldnevu v Knjižnici Glinškova ploščad 
- Osnovna šola N. H. Maksa Pečarja Črnuče – sodelovanje na Popoldnevu s Knjižnico Črnuče 
- Osnovna šola Poljane – razstava Butalci 
- Osnovna šola Savsko naselje – sodelovanje na Popoldnevu s Knjižnico Savsko naselje  
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Bežigrad – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 

Rastem s knjigo 
- Pionirski dom – predstavitev knjižnice na Pionirskem festivalu  
- Projekt Lahkonočnice – zgodbe so na urah pravljic prebirali avtorji in stanovalci domov 

upokojencev 
- Protestantsko društvo Primož Trubar – darovi ob obletnici sežiga protestantskih knjig 
- različne pripovedovalke – Ko se babica naveliča pripovedovati X otrokom in X odraslim 
- Slovensko meteorološko društvo – cikel predavanj 
- Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – predstavitve Igroteke in Knjižnice dr. France 

Škerl 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Bežigrad – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 

Rastem s knjigo 
- stanovanjsko naselje Kamen – soglasje za Popoldan s Knjižnico Savsko naselje na njihovi zelenici 
- ŠENT, popoldan v Knjižnici Savsko naselje, projekt socialna aktivacije 
- Telekom, d. d. – podarjene nagrade za natečaj poHAIKUjmo skupaj! 
- VDC Tončke Hočevar – razstava voščilnic, darujemo serijske publikacije 
- Vokalna skupina BeJazzy – zimski koncert 
- Vokalna skupina Jazzy.si – letni koncert 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Bežigrad – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška 

dejavnost, razstave 
- Vrtec Ciciban – razstave (enota Ajda in Pastirčki v Knjižnici Glinškova ploščad) 
- Vrtec Črnuče – razstava v Knjižnici Črnuče 
- Vrtec Mladi rod – razstava v Knjižnici Savsko naselje 
- Založba Goga – sodelovanje pri zaključku projekta Literatura v postprodukciji z gostom Tadejem 

Golobom 
- Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana  
- ZGNL – gledališka predstava v znakovnem jeziku  
- Zoopi – izmenjava igrač v okviru popoldneva s Knjižnico dr. France Škerl 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
 
- Center za socialno delo Moste (Center za mlade CONA) – sodelovanje na Pravljični tržnici v 

Fužinah (stojnica knjižnice) 
- Civilna družba Sp. Kašelj - Zalog – objave dogodkov v knjižnici na njihovi spletni strani 
- Četrtna skupnost Jarše – podpora pri projektu Knjižnica na prostem 
- Četrtna skupnost Moste – sodelovanje na prireditvi Evropski dan sosedov, obveščanje o dogodkih 
- Četrtni mladinski center Zalog – informacije od dogodkih, učenje v prostorih knjižnice  
- ČS Sostro: sodelovanje na prireditvi Maraton poezije v Zadvoru, obveščanje o dogodkih 
- Dom starejših občanov Fužine – izposoja gradiva za izposojo v domu 
- Društvo Altra – član knjižnice, posredovanje informacij o dogodkih 
- Društvo Naravni začetki – srečanja Mamica začetnica z dojenčki, 2x mesečno v Knjižnici Fužine 
- Društvo Prebujanje – izvedba pogovornih večerov v KJM 
- Društvo Sezam – sodelovanje pri prireditvi Bolšjak kultur  
- Galerija C.C.U. – izvedba ustvarjalnih delavnic za otroke 
- Glasbena šola Moste-Polje – njihovi učenci z izvedbo glasbenih del sodelujejo na prireditvah 

knjižnice 
- Glasbena šola Šentvid – sodelovanje z izvedbo glasbenih del v Knjižnici Zalog 
- Libero Dance center – počitniško varstvo z obiskovanjem knjižnice 
- Mladinska postaja Moste – obveščanje o dogodkih 
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- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 
projekt Rastem s knjigo 

- Skupna točka – medgeneracijski center Moste – obveščanje o dogodkih 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Turistično društvo Moste - Polje – obveščanje o dogodkih 
- Turistično društvo Podgrad in Zalog – razstave v Knjižnici Zalog, objava člankov o dogodkih v 

knjižnici v njihovem glasilu 
- Unicef – projekt Varna točka – knjižnica kot ena od varnih točk 
- VDC Tončke Hočevar – redni obiski v Knjižnici Jožeta Mazovca, pomoč knjižnice pri prodaji in 

predstavitvi izdelkov gojencev zavoda 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, 

bibliopedagoška dejavnost 
- Zavod EnKnap – sobivanje v stavbi, skupna promocija dogodkov, nabava publikacij s področja 

sodobnega plesa 
- Zavod Janeza Smrekarja (projekt Skala) – učna pomoč mladim ter ustvarjalne delavnice v prostorih 

Knjižnice Fužine 
- Zavod za usposabljanje Janeza Levca – obiskovanje zavoda s strani knjižničarke za Knjižnice 

Jarše, projekt Življenje je zgodba 
- Zavod za zaposlovanje: info točka Borze dela v Knjižnici Fužine 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
 
- Biotehniški center Naklo  
- Botanični vrt Univerze v Ljubljani  
- Cankarjeva založba  
- Društvo Ekologi brez meja  
- Društvo Humanitas 
- Društvo Joga v vsakdanjem življenju  
- Društvo Sinapsa 
- Društvo up 
- Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju  
- Društvo za razvoj tehniškega izobraževanja 
- Društvo Za-misli 
- Ekološko kulturno društvo za boljši svet 
- Elaphe  
- Fakulteta za arhitekturo Ljubljana  
- Filozofska fakulteta – Odd. za slavistiko 
- GV Založba 
- Inštitut Antona Trstenjaka 
- Inštitut Nove revije  
- KGD Reciklaža Maribor  
- Kulturnik.com 
- Lekarna Ljubljana 
- LUD literatura  
- Napovednik.com 
- Narodna in univerzitetna knjižnica  
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Otona Župančiča – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Planinska zveza Slovenije  
- Popotniška agencija Lama – potopisna predavanja  
- Portal gore-ljudje.net  
- Prireditve.info  
- Seniorji.info  
- Skupnost Barka, Medvode 
- Slovenska filantropija  
- Slovenska filantropija 
- Slovenski center PEN  
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Otona Župančiča – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
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- Svetovni etos Slovenija  
- Šola čustvene inteligence  
- Tehniški muzej Slovenije 
- Trajnostni park Istra Urad varuha človekovih pravic Republike Slovenije 
- Urad varuha človekovih pravic RS  
- Vodnikovih devet (Pripovedovalski variete) 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Otona Župančiča – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, 

bibliopedagoška dejavnost 
- Založba Beletrina  
- Založba Delo  
- Založba Digitpen Marbor 
- Založba Libris Koper 
- Založba Maks Viktor Ljubljana 
- Založba Mladika 
- Založba Mladinska knjiga  
- Založba Sanje  
- Zavod dva koluta 
- Združenje SAZAS 
- Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani  
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
 
- Center starejših Notranje Gorice – pogovori o knjigah za varovance 
- CUDV Draga – priprava razstav, delavnic, Knjižnica Ig 
- Dom ostarelih Dobrepolje – obisk in darovanje knjig, Knjižnica Frana Levstika 
- Dom starejših občanov Horjul – bralne urice za varovance 
- Dom starejših občanov Škofljica – bralni klub 
- Društvo Parnas in Mladi Parnas – razstave v Knjižnici Frana Levstika 
- Društvo upokojencev Rakitna – merjenje holesterola in pritiska 
- Irska ambasada – teden irske kulture 
- Krajinski park Ljubljansko barje – priprava »Barjanskega kotička« v Knjižnici Podpeč 
- KUD Dobrova – uporaba prostora za izvedbo prireditev za odrasle v času odprtosti knjižnice 

Dobrova 
- KUD Fran Govekar Ig – priprava razstav in literarnih večerov v Knjižnici Ig 
- KUD Galerija C.C.U. – delavnice 
- KUD Impromobile – zaključek kviza Robinzonijada v informacijski džungli 
- Kud Police Dubove – Knjiga spregovori 
- KUD Sodobnost International in Veleposlaništvo Indije – predstavitev knjige 
- KUD Škofljica – predstava 
- KUD, Likovna sekcija 2002 – priprava razstav v Knjižnici Škofljica 
- Kulturno društvo Ivan Cankar Šentjošt – v Knjižnici Šentjošt je zbirka scenarijev in iger ter drugega 

gradiva 
- Likovni krožek Društva upokojencev Škofljica – priprava razstav v Knjižnici Škofljica 
- Mariborska knjižnica – pravljični večer za odrasle 
- Občina Brezovica 
- Občina Dobrova - Polhov Gradec 
- Občina Horjul 
- Občina Ig 
- Občina Škofljica 
- Občina Velike Lašče – soorganizatorji Stritarjevega in Levstikovega večera  
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Podjetje Metrel – pomoč pri objavah prireditev in dejavnosti Knjižnice Horjul  
- Prosvetni dom Horjul – obvestila o prireditvah in prostor za lutkovne predstave 
- Radio 1 Orion – objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Brezovica in Knjižnice Podpeč 
- Radio Zeleni Val – objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Škofljica in Knjižnice Ig 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Študentsko društvo Silaq – uporaba e-točke, Knjižnica Šentjošt 
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- Uredništva občinskih glasil (Naš časopis, Mostiščar, Barjanski list, Glasnik, Trobla) – mesečne 
objave prireditev in dejavnosti krajevnih knjižnic KPV 

- Vrtci na področju OE Knjižnica Knjižnica Prežihov Voranc – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, 
bibliopedagoška dejavnost 
 

Knjižnica Šiška 
 
- CUDV Draga Šiška – organizirani obiski njihovih varovancev 
- Četrtna skupnost Šiška – objavljanje naših prireditev na spletni strani 
- DBL – Zbor Društva bibliotekarjev Ljubljana v Knjižnici Šentvid 
- Dom starejših občanov Fužine – pri nas izvedli Lahkonočnice 
- Dramski krožek OŠ Valentin Vodnik – pri nas izvedli svojo gledališko predstavo 
- Društvo Tačke Pomagačke – izvajanje dejavnosti Beremo s tačkami 
- Društvo za gojenje ustvarjalnega mišljenja GUMB, Ljubljana – ustvarjalne ekološke delavnice 
- Festival Bobri, sodelovali z tremi delavnicami v Knjižnici Šiška 
- Francoski kulturni inštitut v Sloveniji – delavnica francoščine za otrok 
- Japonsko veleposlaništvo – razstava 
- KUD Pirniče – razstava 
- Likovna šiola za otroke Sovre – razstava 
- Likovna šola SAB – razstava 
- Maša Jazbec – izvajanje delavnice francoskega jezika 
- Medgeneracijsko društvo Tromostovje – skupina za samopomoč 
- MOL, Oddelek za varstvo okolja 
- NASA, navtično izobraževanje – predavanje 
- Naše Korenine, društvo za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila – razstava, predstavitev 

knjige in predavanje 
- Nova Akropola – dve predavanji. 
- Občina Vodice – razstava 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Šiška – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 

Rastem s knjigo 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Šiška – projekt Rastem s knjigo in razstave 
- OŠ Brinje Grosuplje – razstava 
- Reformirana evangelijska cerkev – cikel predavanj, 500 let reformacije 
- Srbsko kulturno društvo Mihajlo Pupin – predstavitev dveh literarnih knjig srbskih avtorjev, živečih v 

Sloveniji 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Šiška – projekt Rastem s knjigo  
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Šiška – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 

Rastem s knjigo 
- Strokovne šole Šolskega centra Ljubljana – razstava 
- Šanghajska knjižnica – obisk delegacije v Knjižnici Šiška 
- Škratova čitalnica – dva cikla predavanj 
- Teater Beži – gledališka predstava 
- Teater za vse – gledališka predstava 
- Teozofsko društvo Slovenije – eno predavanje  
- Uniceff junior – delavnica za otroke 
- VDC Tončke Hočevar – organizirani obiski njihovih varovancev 
- Vodovod-kanalizacija – delavnica Stara pipa  
- Vrtci na področju OE Knjižnica Knjižnica Šiška – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, 

bibliopedagoška dejavnost 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Šiška – redni obiski knjižnice, priprava in izvedba ur pravljic 
- Zasebni vrtec Moje sanje 
- Zasebni zavod za predšolsko vzgojo Zvezdica 
- Zavod svetega Stanislava, Šentvid 
- Zen center Srce tišine – predavanje 
 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
- Antikvariat Glavan 
- Arhiv Slovenije  
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- Biblioteka SAZU – gradivo 
- Center za rusko kulturo Ljubljana 
- Delikomat d. o. o. 
- Društvo Kyiev 
- Društvo Mladi hišni prijatelji – Savsko naselje 
- Filozofska fakulteta – knjižnica slovenistike 
- Filozofska fakulteta – lektorati slovanskih jezikov 
- Filozofska fakulteta – Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
- Filozofska fakulteta – Oddelek za zgodovino 
- Forum slovanskih kultur 
- Galerija Vžigalica 
- Gimnazija Bežigrad 
- Gimnazija Ledina 
- Inštitut za novejšo zgodovino – poslali LMNS 
- Jezikovna šola Ruski ekspres 
- Knjižnica Celje 
- Knjižnica Domžale 
- Knjižnica Idrija 
- Knjižnica Izola 
- Knjižnica Jesenice 
- Knjižnica Ljutomer 
- Knjižnica Maribor 
- Knjižnica Medvode 
- Knjižnica Ravne na Koroškem 
- Knjižnica Tržič 
- Knjižnica Velenje 
- Korpus, d. o. o. 
- KUD Police Dubove 
- Likovna skupina Union 04 
- Literarno društvo IA 
- Mednarodni klub Ruslo – priprava filmskega cikla 
- Mestna občina Ljubljana 
- Mestni muzej – poslali LMNS 
- Muzej za novejšo zgodovino Slovenije – priprave razstav 
- Narodna in študijska knjižnica v Trstu – poslali LMNS 
- Narodni muzej Slovenije – knjižnica  
- NUK  
- Občina Vodice – glasilo, prireditev 
- Radio Ars tretji program 
- RTV Slovenija, uredništvo izobraževalnega programa, Radio Slovenija 1. program, Program ARS, 

arhiv oddaj 
- SAZU – biblioteka – poslali LMNS 
- SAZU – Inštitut za slovensko narodopisje – poslali LMNS 
- SEM – biblioteka – poslali LMNS 
- Semantika d.o.o – pogodbeno sodelovanje pri programu za muzealije 
- Skupina ljubiteljskih slikarjev CC-30 
- Slovanska knjihovna iz Prage – sodelovanje pri izmenjavi gradiva v slovenskem in češkem jeziku 
- Slovenski filmski arhiv – izposoja filmov 
- SNG opera in balet Ljubljana – gradiva  
- Šolski muzej – gradiva 
- Tehniški muzej Slovenije – poslali LMNS 
- Univerza za tretje življenjsko obdobje 
- Veleposlaništvo Španije 
- ZAVOD MAJA WEISS 
- Zgodovinski arhiv Ljubljana (filmski oddelek) 
 
 
Potujoča knjižnica 
 
- Center starejših Medvode 



136 

- Center starejših Trnovo 
- Četrtna skupnost Rožnik (Brdo) 
- Dom starejših občanov Vič – Rudnik (Bokalce) 
- Ljubljanski potniški promet 
- Osnovna šola Škofljica 
- Osnovna šola Trnovo 
- RTV Slovenija (mladinska oddaja Firbcologi) 
- Sekcija Potujočih knjižnic Slovenije 
- Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča 
- Vrtci na področju MOL (Črnuče, Šentjakob, Murgle, Galjevica, Najdihojca, Ciciban, Podgorica X) 
- Vrtci občine Brezovica (Preserje)  
- Vrtci občine Dobrova (Vrtec Brezje pri Dobrovi) 
- Vrtci občine Dol pri Ljubljani (Podgorica) 
- Vrtci v občini Škofljica (Lavrica) 
- Vrtci v občini Velike Lašče (vrtec Turjak) 
- Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) 
- Zavod za prestajanje zaporne kazni Ig 
- ZBDS 
 
Trubarjeva hiša literature 
 
- Ajda Schmidt, samozaposlena v kulturi 
- Alen Širca, samozaposlen v kulturi 
- Aljoša Harlamov, samozaposlen v kulturi 
- Animateka 
- Barbara Pia Jenič, samozaposlena v kulturi  
- Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 
- Avstrijski kulturni forum Ljubljana 
- Bojan Ekselenski, samozaposlen v kulturi 
- Dijana Matković, samozaposlena v kulturi 
- Društvo Aporija 
- Društvo Igor Zebel 
- Društvo Koridor 
- Društvo književnih prevajalcev 
- Društvo literarnih kritikov 
- Društvo Marjan Rožanc 
- Društvo Nova Akropola 
- Društvo Novi Dijak – Društvo ljubljanskih gimnazijcev 
- Društvo slovenskih pisateljev 
- Društvo slovenskih novinarjev 
- Društvo študentov primerjalne književnosti 
- Društvo študentov zgodovine - Isha  
- Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju 
- Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice 
- Društvo slovenskih založnikov 
- Društvo Humanitatis 
- Društvo Lingoholik 
- Društvo študentov psihologije 
- Elite izobraževanje 
- ESN Ljubljana University 
- Festival Fabula 
- Festival Zlati čoln 
- Fakulteta za družbene vede UL 
- Fakulteta za socialno delo UL 
- Filozofska fakulteta UL 
- Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik 
- Goethe inštitut 
- Igralski Studio Bratov Vajevec 
- Inštitut za delavske študije 
- Inštitut Lila 
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- Inštitut Acheron 
- Jaka Andrej Vojevec, samozaposlen v kulturi  
- Javna agencija za knjigo RS 
- Jošt Snoj, samozaposlen v kulturi  
- JSKD, območna enota Ljubljana 
- Mesto bere 
- Kulturno društvo Iglu 
- KUD Anarhiv 
- KUD Impromobile 
- KUD Integrali 
- KUD Kentaver 
- KUD KIKS 
- KUD Krik 
- KUD Lema 
- KUD Logos 
- KUD Nasmejal vas je 
- KUD Novi Zvon 
- KUD Police Dubove 
- KUD Pranger 
- KUD Sodobnost International 
- Kulturna ambasada Palestine 
- L'mit 
- Laura Ličer, samozaposlena v kulturi 
- Lektorat za nizozemski jezik 
- Leonora Flis, samozaposlena v kulturi 
- Literarni klub L'etažer 
- LUD Literatura 
- Matej Kranjc, samozaposlen v kulturi 
- Mednarodna organizacija za migracije 
- Mestna občina Ljubljana 
- Mirovni inštitut 
- Ministrstvo za kulturo RS 
- Mohorjeva družba v Celovcu 
- Muanis Sinanović, samozaposlen v kulturi 
- Nina Cvar, samozaposlena v kulturi 
- Oddelek za filozofijo FF UL 
- Oddelek za slavistiko FF UL 
- Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko FF UL 
- Pedagoška fakulteta UL 
- Pedagoški inštitut 
- Petra Koršič, samozaposlena v kulturi 
- Prva stran, mednarodna konferenca študentov primerjalne književnosti  
- Radio Študent 
- RI 19+ 
- Simona Semenič, samozaposlena v kulturi 
- Slovenski center PEN 
- Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo 
- Slovensko sociološko društvo 
- SPD Primož Trubar 
- Stripburger 
- Študentska Iskra 
- Študentska organizacija Filozofske fakultete 
- Timon Leder, samozaposlen v kulturi 
- Tina Košir, samozaposlena v kulturi 
- Tina Poglajen, samozaposlena v kulturi 
- Univerza za tretje življenjsko obdobje 
- Uroš Abram, samozaposlen v kulturi 
- Veleposlaništvo Brazilije 
- Veleposlaništvo Grčije 
- Veleposlaništvo Irske 
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- Veleposlaništvo Avstrije 
- Veleposlaništvo Švice 
- Vilenica 2017 
- Založba Aristej 
- Založba Beletrina 
- Založba Exlibris  
- Založba FF 
- Založba Fran 
- Založba Goga 
- Založba Krtina 
- Založba Malinc 
- Založba Mladika 
- Založba Mundilfari 
- Založba Sophia 
- Založba Studia Humanitatis 
- Založba Zala 
- Zavod 0.1 
- Zavod Bunker 
- Zavod Mundilfari 
- Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo 
- Zavod Za Film In Avdiovizualno Produkcijo 
- Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 
- Združenje Aufhebung 
- Združenje Trubarjev forum 
- Zvezdana Majhen, samozaposlena v kulturi  

 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
 
- 33. slovenski knjižni sejem 
- Alenka Veler (septembrska Strokovna sreda) 
- Aleš Novak (septembrska Strokovna sreda) 
- Aljoša Harlamov (septembrska, decembrska Strokovna sreda, Praznik zlatih hrušk) 
- Ana Ugrinović (Praznik zlatih hrušk)  
- Ana Vipotnik (Praznik zlatih hrušk)  
- Boris A. Novak (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda)  
- Boštjan Gorenc Pižama (Praznik zlatih hrušk)  
- Boštjan Narat (simpozij Pionirske)  
- Boža Krakar Vogel (februarska Strokovna sreda)  
- Bralno društvo Slovenije (bralnospodbujevalna akcija, septembrska Strokovna sreda)  
- BUKLA (mesečni prispevki)  
- Cankarjev dom Ljubljana (Kulturni bazar Praznik zlatih hrušk)  
- Cankarjeva založba (decembrska Strokovna sreda)  
- Črni tulipan, cvetličarna (Praznik zlatih hrušk)  
- Darka Tancer Kajnih (simpozij Pionirske)  
- Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS – (2 članici uredniškega odbora Priročnika, 

bralnospodbujevalna akcija, septembrska Strokovna sreda)  
- Društvo slovenskih književnih prevajalcev (priznanje zlata hruška)  
- Društvo slovenskih pisateljev, Sekcija za mladinsko književnost  

(seznam za nagrado desetnica, priprava razstave na mladinskem oddelku KOŽ in slovesno odprtje 
razstave)  

- Društvo slovenskih založnikov 
- Fakulteta za farmacijo UL  
- Fejstbukerji (Teden zlatih hrušk)  
- Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko UL  
- Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo  
- FF UL – (študijska praksa študentov, seminarske, diplomske in magistrske naloge študentov)  
- Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko FF UL in UM – (Strokovne srede, obiski študentov)  
- Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev  

(Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2017, član strokovne žirije iz Pionirske, 
septembrska Strokovna sreda, 33. Slovenski knjižni sejem, Praznik zlatih hrušk)  
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- Igor Leonardi (Praznih zlatih hrušk)  
- Irena Matko Lukan (praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda)  
- Ivan Mitrevski (12. cikel MEGA kviza, uvodna prireditev, oblikovanje celostne podobe 12. cikla in 

promocijskega stripa v nadaljevanjih, oktobrska Strokovna sreda)  
- Izar Lunaček (septembrska Strokovna sreda)  
- JAK (priprava gradiva za projekt Rastem s knjigo, septembrska Strokovna sreda, članica Pionirske 

v Strokovni komisiji JAK za projekt Rastem s knjigo)  
- Jelena Izak Kres (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda)  
- JiřI Bezlaj (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda)  
- Jure Bohinec (februarska Strokovna sreda)  
- Kinodvor (Kinobalon), (Priročnik 2017, novembrska Strokovna sreda, nabor literature pri pripravi  

didaktičnih gradiv)  
- Klemen Lah (Simpozij Pionirske)  
- Knjigarna Konzorcij, Mladinska knjiga Trgovina (Bologna po Bologni, Teden zlatih hrušk) 
- Kvarkadabra, (Priročnik, Bologna po Bologni)  
- Lara Paukovič (Simpozij Pionirske)  
- Livija Knaflič (februarska Strokovna sreda) 
- Ljubljana – zelena prestolnica  
- Lučka Kajfež Bogataj (septembrska Strokovna sreda)  
- Maja Kenda (februarska Strokovna sreda) 
- Maja Šubic (razstavna vitrina Knjigarne Konzorcij)  
- Manca Perko (februarska Strokovna sreda)  
- Mariborska knjižnica  
- Marjan Manček (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda)  
- Marjeta Doupona (simpozij Pionirske)  
- Mestna knjižnica Kranj 
- Mestna občina Ljubljana  
- Miha Mazzini (septembrska Strokovna sreda)  
- Miha Mohor (februarska Strokovna sreda)  
- Mini teater Robert Waltl (Teden Zlatih hrušk 2017)  
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport RS (Medresorsko sodelovanje: razstava in seznam 

literature v okviru projekta Umetnost, šport in dediščina 2017, »Branje je za duha to, kar je 
telovadba za telo«) 

- Ministrstvo za kulturo RS (Kulturni bazar, prispevki v gradivih: Katalog ponudbe kulturno-
umetnostne vzgoje (vrtci) in Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje (osnovne šole) 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport RS, Ministrstvo za kulturo RS (medresorsko 
sodelovanje: razstava in seznam literature v okviru projekta Umetnost, šport in dediščina 2017, 
»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo«) 

- Mirovni inštitut (Teden Zlatih hrušk 2017)  
- Mladinska knjiga Revije (član časopisnega sveta revij Cicido in Ciciban, prispevki za spletne strani, 

sodelovanje pri promociji »zlatih hrušk«)  
- Mladinska knjiga Trgovina in njihova knjigarniška mreža po celi državi (promocija zlatih hrušk)  
- Mladinska knjiga Založba (sodelovanje z uredništvom otroškega in mladinskega leposlovja,  

uredništvom učbenikov, uredništvom leposlovja za odrasle, decembrska Strokovna sreda)  
- Mladinski oddelki slovenskih splošnih in šolskih knjižnic (anketni vprašalnik za posvetovanje  

ZBDS, september 2017)  
- Mojca Šeme (februarska Strokovna sreda)  
- MOL (Festival Bobri, priprava izbora literature za Bobrov dnevnik 2017)  
- Nela Malečkar (Praznik zlatih hrišk) 
- Notranjski muzej Postojna (oktobrska Strokovna sreda, zaključek 11. cikla MEGA kviza)  
- NUK (priprava gradiva za Priročnik)  
- OŠ Martina Krpana, Ljubljana (Bologna po Bologni)  
- OŠ Poljane (srečanje mladih bralcev s pisateljem V. Möderndorferjem)  
- Otrok in knjiga (članstvo v uredniškem odboru, objavljanje člankov in prispevkov s področja 

mladinske književnosti, objavljanje referatov s Simpozija)  
- Pedagoška fakulteta UL, UM in UK (obiski študentov)  
- Pedagoški inštitut v Ljubljani (simpozij Pionirska)  
- Petra Potočnik (februarska Strokovna sreda) 
- Petra Slatinšek (novembrska Strokovna sreda)  
- Prvo srečanje z opero (Jelka Rahne, Petra Vrh Vrezec, Al Vrezec)  
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- RTV Slovenija (Bober Bor bere, Studio Kriškraš – izbor gradiva za oddajo)  
- RTV Slovenija, Dokumentacija (pridobivanje video gradiva za potrebe MEGA kviza)  
- RTV Slovenija, Radio Slovenija (sodelovanje v radijskih oddajah)  
- RTV Slovenija, Televizija Slovenija (sodelovanje v televizijskih oddajah)  
- Samo Kreft (novembrska Strokovna sreda)  
- Sašo Dolenc (Teden zlatih hrušk)  
- Sekcija za mladinsko književnost Društva slovenskih pisateljev (septembrska Strokovna sreda)  
- Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS  
- Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS 
- Slavistično društvo Slovenije (septembrska Strokovna sreda)  
- Slovenska sekcija IBBY (2. april – simpozij, bralnospodbujevalni akciji „Begunci in večkulturno  

razumevanje” in priznanje zlata hruška, predlogi kandidatur za nagrade slovenskih besednih in  
likovnih umetnikov v mednarodnem prostoru)  

- Stana Anželj (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda)  
- Tilka Jamnik (septembrska Strokovna sreda, Simpozij Pionirske)  
- Tina Bilban (februarska Strokovna sreda)  
- Tina Mahkota (Teden zlatih hrušk) 
- Tjaša Urankar (septembrska Strokovna sreda)  
- Trubarjeva hiša literature (literarni sprehodi po Ljubljani, Bobrova knjižna pot)  
- Unescovo mesto literature  
- Uroš Grilc (simpozij Pionirske)  
- Vanesa Matajc (simpozij Pionirske)  
- Varna baza  
- Večer (ČZP) (član strokovne žirije, seznam leposlovja za delo žirije)  
- Veronika Rot Gabrovec (Praznik zlatih hrušk, februarska Strokovna sreda)  
- Vinko Möderndorfer (Pogovor o knjigi Kit na plaži z mladimi bralci OŠ Poljane)  
- Vrtci in OŠ Ljubljana (Ciciuhec, obisk skupin)  
- Waldorfska šola v Ljubljani (obisk skupin)  
- Založba Mladinska knjiga  
- Založba Zala (Teden zlatih hrušk)  
- Zavod Znanje Postojna  
- ZBDS sodelovanje na kongresu ZBDS, september 2017  
- ZPMS, nacionalni literarni natečaj Evropa v šoli (predsednica in članica žirije)  
- ZRC SAZU, Geografski inštitut (priprava seznama mladinskih knjig z zemljevidi)  
 
Center za vseživljenjsko učenje MKL 
 
- Andragoški center Slovenije – sodelovanje Borze dela v okviru Foruma za Slovenijo, učečo se 

skupnost – sodelovanje Borze dela v okviru foruma učečih se – naj se sliši naš glas, sodelovanje 
pri pilotnem testiranju spletnega vprašalnika o pismenosti odraslih, sodelovanje v aktivnostih za 
prenovo koncepta Središča za samostojno učenje in Borze znanja, sodelovanje v okviru projekta 
Središče za samostojno učenje, Borza znanja, Teden vseživljenjskega učenja 2017, izobraževanje 
zaposlenih v MKL 

- Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – sodelovanje v projektu GOAL 
- Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 

CMEPIUS – sodelovanje pri pripravi objav na EPALE, e-platformi za izobraževanje odraslih 
- Center za dopisno izobraževanje Univerzum – CDI Univerzum – sodelovanje v projektu GOAL 
- DOBA, Evropsko poslovno izobraževalno središče – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Društvo Iz bube v metulja – sodelovanje v okviru Borze znanja 
- Društvo likovnikov Cerklje – razstave v okviru Borze znanje 
- Element, Primož Juvančič s. p. – vzdrževanje aplikacije za spremljanje delovanja Mreže borz 

znanja 
- Forum slovanskih kultur – organizacija delavnic poljskega jezika za uporabnike 
- Glotta Nova, center za novo znanje – sodelovanje Borze dela v okviru kariernih coachev, 

sodelovanje pri izobraževanju zaposlenih 
- Gregor Koler, s. p. - izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
- Informacijska točka 65+ in za osebe z oviranostmi, MOL, Mestna uprava SSU 
- Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana (CILJ) – skupinski obiski in voden 

ogled knjižnice in predstavitev servisov, sodelovanje v okviru Borze dela, sodelovanje pri Paradi 
učenja 2017 
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- Karierno središče Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – sodelovanje pri promociji 
ponudbe MKL in servisov ter izvedba izobraževalnih delavnic v okviru Borze dela 

- Karierno središče Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, pomoč pri promociji delavnic SSU 
- Ljudska univerza Celje – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Murska Sobota – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Nova Gorica – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Ptuj – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Maja Novak, Mayita, podjetniško pisanje, s. p. – izvajanje izobraževanja za Borzo dela 
- Mestna knjižnica Izola – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Mestna knjižnica Kranj – sodelovanje v projektu Family Literacy Works! 
- Mestna zveza upokojencev Ljubljana – Dnevni centri aktivnosti za starejše – sodelovanje pri 

programu Borze znanja 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – sodelovanje v projektu Socialna 

aktivacija 
- Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport – financiranje in sofinanciranje projektov Borza 

znanja, Središče za samostojno učenje 
- Osnovna šola Toneta Čufarja Ljubljana – sodelovanje pri dogodkih Borze znanja 
- PONTE, Marjeta Vončina s. p. - izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
- Razvojno izobraževalni center Novo mesto – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Robert Krevh S. P. izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
- Slovenska filantropija – sodelovanje v projektu GOAL, pridobivanje prostovoljcev za delo v 

knjižnicah 
- Talija, Tolmačenje Natalija Spark s. p. – izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
- Tufra d. o. o., mag. Gordana Tekavčič, izvajanje izobraževanj za uporabnike Borze dela in člane 

MKL 
- Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – opravljanje andragoške prakse na Borzi znanja ter 

predstavitev dela CVŽU MKL 
- Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani – sodelovanje v projektu GOAL 
- Univerzitetna psihiatrična klinika, Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog – 

izobraževalne delavnice in vodeni obiski knjižnice za udeležence zdravljenja, sodelovanje v okviru 
Borze dela 

- UPI – Ljudska univerza Žalec – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Uredništvo portala Dobreknjige.si – organizacija izobraževanj za knjižničarje 
- Založba Goga – organizacija izobraževanja Učnega centra Literatura v postprodukciji 
- Zavod Nefiks, izvedba delavnice za dijake ob Kariernem dnevu, sodelovanje v okviru Borze dela 
- Zavod RS za zaposlovanje: EURES, Euroguidance, sodelovanje v okviru Borze dela v programu 

Academia, študijski obisk evropskih kariernih svetovalcev, sodelovanje v projektu GOAL 
- Združenja za esperanto Slovenije, Anton Mihelič – izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
- Žensko združenje ZEM-ZEM – sodelovanje pri dogodkih Borze znanja 



 

      Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana  

   

  

Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
(Obrazec za poročanje) 

 
Poročevalsko leto 2018 

 
Osnovni podatki 
 
Polni naziv knjižnice: Mestna knjižnica Ljubljana 
Naslov (sedež): Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 
Odgovorna oseba: mag. Teja Zorko 
Telefon: 01 308 50 01 
Elektronska pošta: info@mklj.si 
Številka pogodbe 3340-18-091005 
 
Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2018: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij    
Strokovna pomoč knjižnicam območja    
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva    
Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja    
 
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20181  
 
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge 
območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). 
 
 Mestna knjižnica Ljubljana kot knjižnica glavnega mesta razvija svojo dejavnost na 

način, ki je izrazito razvojno naravnan. Velik del njenega rednega dela se  vklaplja 
tudi v  program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice in pomeni 
dodano vrednost pri razvoju dejavnosti knjižnic na območju. Razvojno delo in 
izvajanje dejavnosti, ki se odražajo v prijavljenem programu,  tako presegajo 
izpolnjevanje zakonsko predpisanih štirih posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice in so financirani s strani ustanoviteljice Mestne knjižnice Ljubljana. 
 

 Nakup specializiranih elektronski virov in izobraževanje za njihovo uporabo za knjižničarje 
območja in končne uporabnike. 

 Na nacionalni ravni smo tovrstna izobraževanja nadgradili z v letu 2011 novoustanovljeno 
Delovno skupino za e-vire OOK (Rastem z e-viri). Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih 
zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih.  

 Obdelali in opremili smo gradiva, ki ga je MKL prejela kot z Zakonom o obveznem izvodu 
določena depozitarna ustanova za obvezni izvod, s čimer je postala prejemnik obveznega 
izvoda tistih publikacij, ki jih sofinancirajo javne ustanove iz proračunskih sredstev. 

 Uporabnikom knjižnic Osrednjeslovenskega območja smo zagotavljali brezplačno 
medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva, storitev pa smo v sodelovanju 
s preostalimi OOK-ji cenovno optimizirali z izbiro drugega distributerja paketnih pošiljk. 

 Nadgrajevali smo vzpostavljeni model svetovanja, obveščanja in informiranja na območju. 
 V skladu s strateškimi smernicami smo aktivno vključevali knjižnice območja v različne 

projekte MKL. Posledično bodo knjižnice območja še v večji meri vključene v strokovne 

                                                      
1 Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite učinke 
oziroma dosežene rezultate. 
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tokove, v katerih MKL često orje ledine. Izpostavljamo projekt Infotočke e-gradiv javnih 
oblasti. 

 V letu 2018 smo pripravili pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi 
podatkov za leto 2017. Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih 
skupnosti na nivoju občin, kakor tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev 
posameznih območji, ki jih pokrivajo knjižnične mreže posameznih regij. 

 Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri 
načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov. 

 Organizirali smo nacionalni domoznanski festival Domfest, peti po vrsti, z naslovom 
»Domoznanstvo v lokalni skupnosti – prostor sinergije in sodelovanja«, s čimer smo 
obeležili tudi Evropsko leto kulturne dediščine 2018. 

 V letu 2018 smo s strokovnim posvetovanjem Knjižnica, srce mesta obeležili 70-letnico 
Pionirske in mladinskega knjižničarstva, na katerem smo osvetliti temeljno poslanstvo 
slovenskega mladinskega knjižničarstva. 

 Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti za učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo. V letu 2018 je pri projektu MKL »Poletavci – poletni 
bralci« uspešno sodelovalo šest knjižnice območja, štiri od njih pa so se pridružile tudi 
projektu Naj Poletavci. 

 Nadaljevali smo s permanentnim izobraževanjem na območju ter izobraževanjem za nove 
naloge v knjižnicah na tematiko napredne uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo 
podatkov (MS Excel) ter napredne uporabe orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi 
vsebinami in podatki ter njihove predstavitve (MS Word, MS PowerPoint, promocije na 
družbenih omrežjih), ponudili smo izobraževanja za specifična znanja v knjižnicah 
(oblikovanje tiskovin, knjigoveštvo). Ponudili smo znanja za napredno uporabo 
programskih orodji za obdelava fotografij, oblikovanje tiskovin za knjižnico, in svetovanja za 
branje. Posebno izpostavljamo delavnico napredovanja v bibliotekarstvu, vsebine s 
področij e-virov, e-demokracije, e-zakonodaje in e-zdravja, ter predstavitev in promocijo 
knjižnic na družbenih omrežjih.  

 Pričeli smo s praktičnim usposabljanjem in promocijo vsebin Informacijske točke za e-
gradiva javnih oblasti za koordinatorje izvajanja posebnih nalog OOK iz drugih območij 
Slovenije v okviru Učnega centra MKL, kar je korak k prepoznavanju Učnega centra MKL 
kot izobraževalnega centra tudi za potrebe usposabljanja za znanja, potrebna za izvajanje 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice.  

 V letu 2018 smo dopolnili podatkov o stanju mreže na dan 31. 12. 2017  - kontrola 
podatkov in analiza dostopnosti na posameznih območjih OOK. 

 MKL je bila priključena skupini osmih knjižnic, ki so od oktobra 2017 do junija 2018 v okviru 
Združenja splošnih knjižnic izvedle pilotni projekt skupne nabave in obdelave knjižničnega 
gradiva. 

 Nadaljevali smo s projektom priprave predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic (v 
sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). 
Sodelovanje pri preostalih skupnih projektih vseh slovenskih OOK. 

 Sodelovali smo z drugimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri skupnih projektih in se 
udeleževali sestankov in delavnic koordinacije območnosti v NUK-u. 

 Nadaljevali smo z izvajanjem programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in 
strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in MKL. 

 Svetovali smo pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih 
informacijskih sistemov. 

 Spodbujali in svetovali smo knjižnicam območja pri pripravi projektov digitalizacije. 
 Z redaktorsko službo smo aktivno delovali na regijskem portalu KAMRA. 
 Nadaljevali smo s projektom »Bilo je nekoč v našem kraju« (v okviru Kamre), ki spodbuja 

sodelovanje knjižnic osrednjeslovenske regije z lokalnim okoljem.  
 Vsebinski načrt Kamre za leto 2018 je bil izpolnjen s strani MKL in s strani knjižnic regije. 
 Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 
 V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja 

posebnih nalog osrednje območne knjižnice smo digitalizirali slovenske knjig iz obdobja 
1800 – 1850, zajeta so tudi dela slovenskih avtorjev in prevodi v slovenščino. Izbor smo 
dopolnili z nemškimi domoznanskimi monografijami iz obdobja 1851 – 1900 in tematskim 
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izborom domoznanskih bibliografij s področja gospodarstva, industrije, verstva in šolstva. 
Prvotno načrtovani korpus tovarniških časopisov smo zaradi kompleksnosti razreševanja 
avtorskih pravic prenesli v letu 2019.  

 Knjižnicam območja smo dali na voljo del namenskih sredstev za digitalizacijo in sicer v 
obliki projekta financiranja digitalizacije lokalnih vsebin za objavo na portalu Kamra, v 
okviru katerega je šest knjižnic digitaliziralo gradivo lokalnega pomena in ga objavilo v 
obliki ene ali več digitalnih zbirk na portalu Kamra. 

 Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so 
usklajeni z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se 
dogovorile o internem postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije 
glede na 13., 14. in 15. člen Navodil NUK. Z navodili za izločanje gradiva iz leta 2010 bomo 
usmerjali izločeno knjižnično gradivo iz knjižnic osrednjeslovenske regije. 

 Splošne knjižnice pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi 
nacionalni knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. V kolikor knjižnice 
tovrstnih izvodov knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih spodbujamo, da jih v 
koordinaciji z MKL posredujejo v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 

 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij2  
 
1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 
V letu 2018 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, do konca oktobra naročeni zbirki založnika 
Lexpera smo nadomestili z zbirko Tax-Fin-Lex. Vse zbirke so bile za uporabnike splošnih knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja dostopne preko oddaljenega dostopa. Nadaljevali smo s promocijo 
podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih.  
Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva smo OOK-ji v letu 2018 zagotavljali le z obveznim 
izvodom. 
Javna dostopnost dokumentov (vpišite 
spletni naslov) 

Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja 

Upravljanje knjižnične zbirke Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-
upravljanju-knjiznicne-zbirke 

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-
upravljanju-knjiznicne-zbirke 

Seznam knjižničnega gradiva (sredstva 
OOK) 

Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost 

Izvajanje brezplačne medknjižnične 
izposoje znotraj območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Brezplačna medknjižnična izposoja za 
uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 
   

Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti) 
 Goethejev kotiček, ki ima svoj prostor v pritličju Knjižnice Otona Župančiča, kjer je uporabnikom za 

izposojo na voljo aktualna nemška literatura in časopisi. 
Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 
 Ni bilo novosti v letu 2018. 
Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 
 IUS-INFO in FinD-INFO, dostopno preko dostopa na daljavo (naročeno do 31. 10. 2018), cena: 

11.664,71 EUR, 
 Tax-Fin-Lex, dostopni preko dostopa na daljavo (naročeno od 1. 11. 2018), cena: 5.831,60 EUR, 
 PressReader, dostopna preko dostopa na daljavo, cena 7.409,90 EUR. 
 

                                                      
2 Vsebino vpišite v bela polja. 
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Učinki in doseženi rezultati: 
 
V letu 2018 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino za zbirko 
PressReader (dostop omogočen od leta 2015 dalje). Zbirka se je izkazala za zelo ustrezno za potrebe 
uporabnikov slovenskih splošnih knjižnic Po zgledu Mestne knjižnice Ljubljana, Osrednje knjižnice 
Celje in Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, ki smo zbirko naročile v letu 2015 se je zaradi pozitivnega odziva 
uporabnikov vseh treh knjižnic, so se za naročilo zbirke v letu 2016 odločile tudi preostale slovenske 
osrednje območne knjižnice, ki ravno tako beležijo pozitiven odziv. Težavna je le njihova cenovna 
politika, saj se vsako leto dostop do zbirke draži v skladu z založnikovo strategijo približevanja cen 
neprofitnih dostopov (v sklop katerih sodimo tudi knjižnice) k cenovnemu okvirju, ki velja za 
komercialne zakupnike vsebin (navadno večji poslovni subjekti, ki dostop nudijo svojim strankam, npr. 
hoteli). Cena za zbirko se je tako v treh letih povečala za več kot 50 %. Tako po letu 2018 ne 
načrtujemo višanja cene za dostop do zbirke PressReader. 
Za potrebe zagotavljanja dostopa do pravnih, davčnih in finančnih vsebin, smo ponovno pripravili 
pregled ponudb obeh slovenskih ponudnikov portalov s tovrstnimi vsebinami in se na podlagi 
primerjave, kakor tudi rezultatov testnega dostopa do zbirk založnika Tax-Fin-Lex ter mnenj knjižnic 
območja odločili, da sklenemo naročnino na zbirko založnika Tax-Fin-Lex, ki je vsebinsko nadomestila 
ponudbo založnika Lexpera (dostop do njihovih vsebin smo knjižnicam območja omogočili do 31. 10. 
2018). 
Dostop do naročenih zbirk je bil preko oddaljenega dostopa omogočen za vse knjižnice regije. Kot je 
razvidno iz podatkov skrbnikov dostopa na daljavo za slovenske splošne knjižnice - Centra za 
informacijske storitve pri NUK je skoraj petina vseh uporabnikov storitve (19 %) dostopala iz knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja. Podatku da je bilo 18 % vseh prijav v zbirke preko oddaljenega 
dostopa iz knjižnic Osrednjeslovenskega območja pa je potrebno dodati pojasnilo, da orodje za 
beleženje uporabe dostopa na daljavo EZProxy meri le prvi dostop do strežnika za oddaljeno prijavo, 
nadaljnje prehajanje med posameznimi zbirkami, ki jih knjižnice omogočamo preko dostopa na daljavo 
pa žal s tem orodjem ni možno spremljati, tako da število prijav ni najbolj relevantno in primerljivo. 
Podatke o uporabi podatkovnih zbirk preko oddaljenega dostopa smo za leto 2018 pridobili s pomočjo 
orodja SawMill Analytics (https://www.sawmill.co.uk/), ki so ga v NUK-ovi Enoti za uporabniške storitve 
prevedli in prilagodili za analiziranje statistik uporabe naročenih e-podatkovnih virov. Omogoča 
pregled in analizo uporabe na podlagi različnih parametrov – časovne uporabe, vsebinske uporabe, 
glede na opremo uporabnikov (operacijski sistem, brskalniki, zaslonske nastavitve, ipd.), pregled 
uporabnikov (IP naslovi, geopozicioniranje, pregled obiskov na podlagi članskih številk), statistiko 
pregleda uporabe zbirk po ponudnikih, pregled uporabe po območnih knjižnicah itd. Orodje omogoča 
spremljanje prijav preko strežnika za oddaljeni dostop EZProxy, ne omogoča pa podrobnejših statistik 
o uporabi posameznih zbirk, saj morajo te podatke zagotoviti ponudniki sami in jih neposredno 
posredovati knjižnicam. V letu 2018 je prišlo do težav pri zagotavljanju statističnih podatkov o uporabi 
zbirk EBSCOhosta, saj ponudnik ni omogočil statističnih podatkov za vse posamezne zbirke, 
posledično ni moč primerjati statistik uporabe zanje s podatki iz preteklih let. 
Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. 
Zbirke predstavljamo s pomočjo promocijskih multimedijskih gradiv, poseben poudarek je namenjen 
zbirki PressReader, ki omogoča branje več kot 7.000 časnikov in revij iz celega sveta, med drugim tudi 
slovenskega Večera, Dnevnika in Nedeljskega dnevnika.  
Dostop do podatkovnih zbirk je od januarja 2017 omogočen le preko dostopa na daljavo, saj tako 
odpade zamudno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo 
elektronskih zbirk, hkrati pa na tak način omogočamo preprost dostop, ne glede na njihovo lokacijo. 
Med prioritete je sodila tudi za končnega uporabnika brezplačna medknjižnična izposoja (MKI) za 
strokovno in študijsko gradivo. Sodelovali smo pri pripravah na usklajene postopke izvedbe 
brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika na območju celotne Slovenije, vse 
potrebne dogovore je vodila in za potrebe vseh OOK vodila Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem. V maju 2016 je bil sklenjen sporazum z novim distributerjem, podjetjem 
EKDIS. Prehod na drugega ponudnika je bil zelo uspešen. Zanimiva je primerjalna statistka stroškov, 
saj so se nam stroški ob prehodu na novega ponudnika precej znižali, skoraj za polovico na 
posamezni paket. Kljub dejstvu, da smo v letu 2018 knjižnice med seboj posredovale več paketov, kot 
je bilo prvotno načrtovano (1.500) in da so bile vključene v izposojo vse knjižnice območja, so zaradi 
že omenjenega znižanja stroška na posamezno pošiljko odobrena sredstva zadostovala za pokritje 
stroškov posredovanja 1.652 pošiljk preko območnostne brezplačne medknjižnične izposoje. Za 
prihodnje obdobje je bila s strani splošnih knjižnic predlagana tudi nadgradnja storitve v obliki 
dvonivojskega načina zagotavljanja brezplačne MKI in sicer najprej možnost MKI izven meja območja 
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(npr. drugi OOK), nato pa MKI med vsemi območji, oz. na nacionalnem nivoju. Sistem medknjižnične 
izposoje z izvajalcem EKDIS se bo nadaljeval v skladu s triletno pogodbo tudi do meseca maja 2019, 
postopke za sklenitev konzorcijske pogodbe za novo obdobje pa smo pričeli že v jeseni 2018. V letu 
2018 je bila revidirana in v februarju 2019 podpisana Konzorcijska pogodba o sodelovanju pri izbiri 
izvajalca poštnih in z njimi povezanih storitev v okviru projekta izvajanja brezplačne medknjižnične 
izposoje za uporabnike splošnih knjižnic med vsemi slovenskimi osrednjimi območnimi knjižnicami. 
Obdelali in opremili smo gradivo, ki ga MKL prejema kot z Zakonom o obveznem izvodu določena 
depozitarna ustanova za obvezni izvod, s čimer je postala prejemnik obveznega izvoda tistih 
publikacij, ki jih sofinancirajo javne ustanove iz proračunskih sredstev. Obvezni izvod je pomemben pri 
pridobivanju gradiva v MKL in bo imel za posledico oblikovanje novih zbirk gradiva, ki bodo 
pomembne za celotno območje. Tako smo povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva tudi v letu 
2018 zagotavljali z obveznim izvodom. 
Mesečno obveščanje knjižnic območja o novem gradivu prek spletne strani knjižnice. 
 
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
(podrobnejši opisi in izdelave strokovnih elaboratov za osrednje knjižnice na območju za 
potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, vzpostavitev novih izposojevališč, 
oprema IKT…) v prilogah na koncu 
2.1 svetovalno delo za območje OOK  
 Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju 

lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov, 
 nadaljevali smo z redno komunikacijo s splošnimi knjižnicami območja, ki je po svoji obliki 

svetovalne in posvetovalne narave, 
 uredniško delo v okviru Kamre,  
 redna komunikacija s knjižnicami regije. 
2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 
 Izvedli smo izobraževanja strokovnih delavcev na območju ter izobraževanjem za nove naloge v 

knjižnicah po programi Učnega centra MKL (program v prilogi 3): 
 obdelava fotografij - Gimp, FastStone Viewer (7. 3 2018), 8 udeležencev, 
 napredna uporaba orodij za namizno založništvo MS Publisher (9. 4. 2018), 3 udeleženci, 
 napredna uporaba orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki, ter 

njihove  predstavitve MS Word (4. 4. in 9. 5. 2018), 9 udeležencev, 
 napredna uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov MS Excel (23. 4. in 16. 

5., 2018), 13 udeležencev, 
 knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (24. 5. in 4. 10. 2018), 9 

udeležencev, 
 izobraževalna delavnica oblikovanje tiskovin za knjižnico v dveh delih (10. 5. in 28. 5. 2018), 9 

udeležencev, 
 strategije iskanja knjižnega in neknjižnega gradiva (14. 3. in 11. 10. 2018), 8 udeležencev, 
 izpopolnjevalna delavnica »Sam svoj lektor« (29. 3., 23. 5., 3. 10. in 24. 10. 2018), 34 

udeležencev, 
 kako pripraviti razstavo (24. 9. 2018), 25 udeležencev,  
 (ne)formalna biblioterapija in svetovanje za branje (28. 11. 2018), 16 udeležencev,  
 izobraževanje za uporabo 3D tiskalnika (20. 3. in 11. 12. 2018), 16 udeležencev, 
 izobraževanje na temo vodenja in motiviranja zaposlenih v knjižnici (15. 5. 2018), 11 

udeležencev, 
 organizirali izobraževanje »Kako uporabniki dobijo leposlovje zase« (20. 9. 2018), 23 

udeležencev, 
 izobraževanje o iskanju knjig za otroke v predšolskem obdobju (15. 3. 2018), 24 udeležencev, 
 izobraževanje glasba in glasbila pri urah pravljic (28. 3. 2018), 21 udeležencev, 
 izobraževanje o pripravi in izvedbi ur pravljic (19. 4. 2018), 12 udeležencev, 
 izobraževanje o videoprodukciji (29. 5. 2018), 13 udeležencev, 
 izobraževanje za uporabo nacionalnega portala za izposojo e-knjig Poti do e-knjig v Biblosu 

(30. 5. in 17. 10. 2018), 17 udeležencev, 
 napredovanja v bibliotekarstvu (11. 1. in 8. 11. 2018), 18 udeležencev, soizvajalec 

izobraževanja je bil Aleš Klemen, 
 Učni center MKL se je v letu 2018 pričel vzpostavljati kot kompetenčni center za izobraževanje 
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knjižničarjev regije in OOK. Organizirali smo usposabljanje za OOK  »Infotočka e-gradiv javnih 
oblasti« v treh delih (11. 4., 25. 4. in 16. 5. 2018), udeležilo se ga je 22 knjižničarjev. V tem 
okviru smo organizirali tudi izobraževanje »Predstavitev in promocija knjižnic na družbenih 
omrežjih« (16. 11. 2018), ki se je ga je udeležilo 19 knjižničarjev. 

 Organizirali smo nacionalni domoznanski festival Domfest, peti po vrsti, z naslovom 
»Domoznanstvo v lokalni skupnosti – prostor sinergije in sodelovanja«, s čimer smo obeležili tudi 
Evropsko leto kulturne dediščine 2018. Udeležilo se ga je 103 knjižničarjev, podrobnejše poročilo je 
v prilogi 6. Predstavitve so javno dostopne na Multimedijskem centru MKL preko URL naslova: 
http://tinyurl.com/domfest.  

 Aprila 2018 so bile knjižnice območja vabljene na posvetovanje »Knjižnica, srce mesta: ob 70-
letnici Pionirske in mladinskega knjižničarstva« (134 udeležencev), na katerem smo osvetliti 
temeljno poslanstvo mladinskega knjižničarstva. V ta namen smo povabili eminentne strokovnjake 
z različnih področij znanosti in kulture, ki so spregovorili o pomembnosti prenosa vrednot in 
vedenja o svetu na mlajše generacije. Predstavitve so javno dostopne na Multimedijskem centru 
MKL preko URL naslova: http://tinyurl.com/knjiznicasrcemesta2018.  

 Za slovenske splošne knjižnice smo v sodelovanju s pravno službo Mestne knjižnice Ljubljana 
pripravili izobraževanje »Varovanje osebnih podatkov« (19. 6. 2018), udeležili se ga je 47 
strokovnih knjižničnih delavcev iz celotne Slovenije. 

 V sodelovanju s CMEPIUS smo gostili brezplačno delavnico za knjižničarje (ne le splošnih knjižnic)  
iz osrednjeslovenskega območja »Pomoč pri prijavah na razpise ERASMUS+ 2019«, udeležilo se 
ga je 7 knjižničarjev. 

 Gostili smo predstavitev »Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice«, ki so jo za 
slovenske splošne knjižničarje v Mestni knjižnici Ljubljana 25. 10. 2018 pripravili člani Delovna 
skupina za strokovna priporočila splošnih knjižnic pri Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost. 
Udeležilo se je je 35 knjižničarjev. 

 Knjižničarje območja smo povabili tudi k udeležbi na predavanju »Varstvo osebnih podatkov v luči 
nove direktive EU«, ki je bila organizirana 9. 1. 2018 v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega 
centra NUK in organizaciji koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK. Predstavljena je bila 
uredba GDPR in kako le-ta vpliva na delo knjižnic. 

 Knjižnice območja so bile povabljene tudi na delavnico »ABC moderiranja: osnovne tehnike in 
veščine vodenja skupinskih procesov«, ki je bila organizirana 6. 3. 2018 v okviru Bibliotekarskega 
izobraževalnega centra NUK in organizaciji koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK. Cilj 
delavnice je bil  spoznati in preizkusiti osnovne modele, tehnike in veščine, ki so uporabni za 
uspešno načrtovanje in vodenje delavnic, sestankov in izobraževalnih procesov. 

 Za knjižnice območja je bil v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega centra NUK in organizaciji 
koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK 15. 10. 2018 organiziran zanje brezplačni seminar na 
temo priprave prijav na projekte. Predstavljene so bile možnosti pridobivanja sredstev za nove 
storitve knjižnic na domačih in mednarodnih razpisih, ter glavni elementi prijave. 

 Tudi v letu 2018 je bilo v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega centra NUK in organizaciji 
koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK predstavitev dobrih praks (6. 12. 2018). Predavatelj 
Domen Savič  je  predstavil prispevek »Medijska pismenost: med digitalnim orodjarstvom in 
aktivnim državljanstvom«, Urška Lobnikar Paunovič, direktorica javnega zavoda Valvasorjeva 
knjižnica Krško, je predstavila konferenco Next Library, Aleš Klemen, koordinator območnosti v 
MKL pa je predstavil svoje vtise z letne konference ALA 2017 z naslovom »Kako ameriški 
knjižničarji preoblikujejo svoje knjižnice«. 

 Knjižnice so bile povabljene k sodelovanju na t. i. »Dnevu spletnega anketiranja 2018«, ki je 
septembra 2018 v organizaciji Centra za družboslovno informatiko potekalo na FDV UL z vodilno 
temo »varovanja osebnih podatkov iz vidika nove evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih 
podatkov (GDPR) v povezavi s spletnimi anketami« in s prenovljenimi praktičnimi tematskimi 
seminarji izbranih novih funkcionalnosti za učinkovito izvedbo celostnega spletnega anketiranja. 

 Knjižničarji regije so bili v sklopu Strokovnih sred vabljeni tudi na okroglo mizo »Podoba 
mladinskega knjižničarstva danes«, ki je v Mestni knjižnici Ljubljana potekala marca 2018 (44 
udeležencev), v okviru izobraževalnega dela pa tudi na strokovnim sredam, posvečenim novi bralni 
sezoni (72 udeležencev),  novemu ciklu Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza (79 
udeležencev), predstavitvi Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2018 (77 
udeležencev) in pogovoru z dobitniki priznanja Zlata hruška (42 udeležencev). 

 V sodelovanju z glavnim uredništvom portala Kamra imamo pripravljen program izobraževanja 
knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega domoznanskega portala Kamra v 
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obliki praktično naravnane delavnice. V letu 2018 smo izobraževanje izvedli za eno regijsko 
vnašalko. 

2.1.2 promocija območnosti 
 Stalna spletna promocija modula za prispevke uporabnikov Album Slovenije na Kamri za 

knjižničarje območja na primeru uporabe Albuma Ljubljane. 
 Sodelovali smo pri promociji knjižnice na Noči knjige, Dnevu MKL in Dnevu za Poletavce. 
 Za ciljno skupino starejših uporabnikov smo pripravili natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega 

okolja Zgodbe mojega kraja, ki je potekal na regionalnem nivoju (priloga 8). 
 Predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL; 

predstavitev območnosti v okviru strokovnih obiskov kolegov iz tujine – študentkama bibliotekarstva 
iz Češke, ki smo ju gostili v okviru trimesečnega programa mobilnosti študentov ERASMUS+ in 
drugim kolegom iz tujine, ter na strokovnih srečanjih, kjer je koordinator območnosti predstavljal 
izsledke, ki izhajajo iz izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice. 

 Objavljanje seznama gradiva kupljenega iz sredstev OOK na spletnih straneh MKL 
(http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost). 

 Omogočanje dostopa do vsebin informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti MKL v obliki 
povezave na spletnih straneh splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja, ki hkrati služi kot 
izhodišče za usposabljanje njihovih uporabnikov in permanentno (samo)izobraževanje njihovih 
zaposlenih. 

 Vsebine Mestne knjižnice Ljubljana, objavljene na portalu Kamra, smo promovirali preko ustaljenih 
kanalov. Hkrati smo izvajali promocijo vsebin iz vseh območij na Kamri preko Kamrinega Twitter 
profila. 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 
 Redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK. 
 V sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK nadaljevanje dopolnjevanja podatkov o stanju 

mreže na dan 31. 12. 2017 v okviru projekta »Prostorska analiza knjižnične mreže na primeru«, ki 
preko spletnega orodja omogoča analizo dostopnosti mreže splošnih knjižnic in izvedbo nadaljnjih 
prostorskih analiz za mreže območij slovenskih OOK. 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

 
2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 

Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica na območju pripravlja projekte, ki jih preko 
sodelovanja s knjižnicami območja in glede na njihov interes razširja na uporabnike 
osrednjeslovenskega območja: 
 Model beleženja posredovanih informacij, 
 Aplikacija za izterjavo gradiva, 
 Knjižnica za družine, 
 Smernice za starejše, 
 Smernice za mlade, 
 Smernice za brezposelne, 
 Strategija pridobivanja sponzorjev, 
 Knjižnica in socialna omrežja, 
 Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz, 
 Spremljanje prireditev in izobraževanj, 
 Koncept razvoja in dela z etničnimi skupinami, 
 Informacijska točka e-gradiv javnih oblasti, 
 Katalog znanja s področja IKT, 
 E-priročnik za pripravo strateškega načrta, 
 Pametne finance – finančno opismenjevanje mladostnikov, 
 Medijsko opismenjevanje mladostnikov, 
 Uvajanje videoiger v knjižnico, 
 Mesto bere, 
 Bralni krog – spodbujanje branja med starejšimi, 
 Dejavnosti za izboljšanje zdravstvene pismenosti uporabnikov knjižnice, 
 Poletavci in NajPoletavci. 
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Na podlagi primerov dobrega odziva strokovne javnosti na v letu 2014 pričeti projekt vzpostavljanja 
Informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti smo v letu 2016 v okviru izvajanja nalog OOK pričeli s 
praktičnim izvajanjem predstavitev uporabnosti informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti, ki je 
bila postavljena na spletni strani osrednje območne knjižnice (http://www.mklj.si/infotocka-e-gradiv) ter 
jih nadaljevali tudi v letu 2018.  
 
V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo smo izvedli 
raziskavo - študijo uporabnikov prireditev za odrasle, na podlagi katere je bil na spletni strani MKL 
objavljen dokument »Obiskovalci prireditev za odrasle in njihova izkušnja«, za leto 2019 pa načrtujemo 
objavo in predstavitev smernic za načrtovanje in vrednotenje uporabniške izkušnje v splošnih 
knjižnicah na primeru prireditvenih dejavnosti. 
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 
 Projekt Dan zbiranja spominov je prešel v redno dejavnost knjižnic kot permanentna storitev 

zbiranja spominov za uporabnike, ki gradivo prinesejo v knjižnico za takojšnjo digitalizacijo. Tudi 
kot promocijska podpora Albumu Slovenije / Albumu Ljubljane. 

 Namesto projekta »Moja ulica«, ki je uspešno tekel vse od leta 2010, smo zasnovali nov projekt z 
naslovom »Bilo je nekoč v našem kraju«, v okviru katerega smo skupaj s knjižnicami regije iskali 
zanimive zgodbe, povezane z lokalno zgodovino ter prebivalci posameznega kraja, jih zapisali in 
objavili na portalu Kamra. 

 V sodelovanju s knjižnicami območja smo pripravili precej odmeven regijski domoznanski natečaj 
za najboljšo zgodbo z naslovom »Zgodbe mojega kraja: o njegovih ljudeh, zgodovini, naravni in 
kulturni dediščini« 2018. 

 Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci (sedaj pri projektu MKL sodeluje kar šest izmed osmih 
knjižnic območja). 

 Pilotna nabava in obdelava knjižničnega gradiva MKL in Mestne knjižnice Grosuplje. 
 Pripravili smo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin pri pripravi in 

izvedbi projektov v njihovih knjižnicah. Na temo Albuma Slovenije smo pripravili praktične 
predstavitve za različne ciljne skupine uporabnikov. 

 Vsebine Mestne knjižnice Ljubljana, objavljene na portalu Kamra, smo promovirali preko ustaljenih 
kanalov. Hkrati smo izvajali promocijo vsebin iz vseh območij na Kamri preko Kamrinega Twitter 
profila. 

2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 
 Koordinirali smo pripravo in izvedbo nacionalnega domoznanskega festivala Domfest 2018. 
 Rastem z e-viri in sodelovanje predstavnika MKL pri pogajanjih za nakup e-podatkovnih zbirk v 

povezavi s COSEC-om (konzorcij OOK za nakup e-virov). 
 Sodelovanje pri projektu spletnega portala Dobreknjige.si s priporočilno kakovostno literaturo. 
 MKL je bila priključena skupini osmih knjižnic, ki od oktobra 2017 do junija 2018 v okviru Združenja 

splošnih knjižnic izvajala pilotni projekt skupne nabave in obdelave knjižničnega gradiva. MKL je po 
zaključku projekta na nacionalni ravni še dalje sodelovala z Mestno knjižnico Grosuplje pri izvajanju 
skupne nabave in obdelave knjižničnega gradiva. 

 Pod okriljem Združenja splošnih knjižnic smo nadaljevali smo s projektom priprave skupnega 
portala slovenskih splošnih knjižnic (v sodelovanju z Mariborsko knjižnico, Osrednjo knjižnico 
Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). 

 Strokovno smo sodelovali z Združenjem splošnih knjižnic (poseben poudarek tudi na delu v okviru 
skupine za COBISS). 

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte) 
 Sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba pri različnih projektih (v letu 2016 podpisan dvostranski 

sporazum o sodelovanju med MKL in KGZ). Nadaljujemo z bralnim projektom za mlade, ki ga MKL 
pripravlja v sodelovanju s Knjižnicami grada Zagreba, ki bi lahko služil kot dobra praksa za delo v 
knjižnicah območja. 

 Sodelovanje v projektu Forum Naple (National Authorities on Public Libraries in Europe) v 
programu sestrskih knjižnic: Regijska knjižnica iz Kaunasa (Litva) in Regijska knjižnica iz Krakova 
(Poljska). 

 Priprave in izvedba usposabljanja za moderatorje družinske pismenosti v MKL, v sodelovanju z 
Mestno knjižnico Kranj. 

 Izmenjava primerov dobre prakse z evropskimi splošnimi knjižnicami (Luisenbad, Berlin; Knjižnica 
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Il était une fois, Luksemburg – knjižnica organizira kotičke za otroke do 12. leta starosti v 19 jezikih, 
od leta 2015 tudi v slovenskem jeziku).  

 Nadaljevanje sodelovanja v mednarodnem projektu IFLA - IBBY, z naslovom World through the 
Picture Books.  

 Sodelovanje z Gradsko knjižnico i čitaonico Pula in Osrednjo knjižnico Celje pri pripravi razstave 
Pulj pred prvo svetovno vojno. 

 Organizacija strokovnega ogleda in koordinacija predstavitev Mestne knjižnice Kranj, Mariborske 
knjižnice, Knjižnice Domžale, Mestne knjižnice Grosuplje in Narodne in univerzitetne knjižnice za 
študentki z Masarykove univerze (Brno, Češka), ki smo ju v MKL gostili spomladi 2018 v okviru 
trimesečnega programa mobilnosti študentov Erasmus+. 

2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK 
ali v vsej državi 

 Dostop na daljavo do naročenih podatkovnih zbirk preko protokola EZProxy. 
 Aplikacija za beleženje informacij. 
 Aplikacija Izterjave – evidenca neizterjanih terjatev. 

2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede 
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju 

 Analiza ponudb obeh slovenskih ponudnikov portalov s pravnimi, davčnimi in finančnimi vsebinami. 
 Pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi podatkov za leto 2017. 
 Analiza statistike uporabe nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2018. 
 Sodelovanje z OOK in knjižnicami območja pri pripravi akcijskega načrta pristojnemu ministrstvu 

glede IKT opreme - na ravni sistemskih administratorjev OOK v delovni skupini za pripravo 
strokovnih izhodišč sodeluje tudi predstavnik MKL. 

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 
 Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, kakor 

tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih pokrivajo knjižnične 
mreže posameznih regij. 

2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 
območja OOK 

 Izvajanje v letu 2006 oblikovanega regijskega projekta »Mentorstvo v knjižnicah regije«, ki je 
namenjen mentorstvu na treh nivojih: za novo zaposlene v knjižnici in za študente bibliotekarstva. V 
tem okviru tudi možnost krajšega usposabljanja novo zaposlenih knjižničarjev iz knjižnic regije v 
OOK MKL. 

 V letu 2018 smo izvajali mentorstvo za 9 študentov Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko 
znanost in knjigarstvo FF UL. 

 Nadaljevanje izvajanja programa izmenjave knjižničarskih delavcev med Mariborsko knjižnico in 
MKL ter projekta Mobilnost kadrov v regiji. 

 Trimesečni program mobilnosti študentov Erasmus+ za dve študentki z Masarykove univerze iz 
Brna. 

2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti  

 6 mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo se je 
udeležilo 464 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev gostili 47 strokovnjakov (18,5 ur). 

 Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2018 (druga polovica šolskega leta 2017/2018 in 
prva polovica šolskega leta 2018/2019) nas je obiskalo 3.720 osnovnošolcev (7. razred) in 5.126 
srednješolcev (1. letnik) (80 obiskov, 80 ur). 

 Pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« je uspešno sodelovalo šest knjižnic območja, štiri so 
vključene tudi v projekt NajPoletavci (priloga 4). 

 Koordinacija Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviz 2017/2018 in 2018/2019. 
 Izobraževanja za mentorje družinskega branja in vzgojitelje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, 

mladinske knjižničarje v splošnih knjižnicah ter starše predšolskih otrok smo pripravili predstavitve 
izkušenj priprave in izvedbe ur pravljic v knjižnici. 

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov za celotno območje  
 Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo same ali v sodelovanju s partnerskimi 

organizacijami (priloga 5). 
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 Uporaba smernic za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR na nekaterih spletnih straneh 
knjižnic Osrednjeslovenskega območja (Medvode, Vrhnika). 

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov) 
 Izvajali smo program izmenjave strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico 

Ljubljana, v letu 2018 je kolega iz Mariborske knjižnice obiskal Mestno knjižnico Ljubljana. 
 Sodelovanje v delovni skupini za pripravo modela specializiranih knjižničnih centrov (NUK). 
 Mestna knjižnica aktivno sodeluje z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami na področju 

delovanja domoznanskega portala Kamra – predsedovanje nadzornemu odboru. 
 Udeležba na sestankih in delavnicah koordinacije območnosti v NUK-u (koordinatorjev območnosti, 

informatikov in domoznancev). 
 Sodelovanje pri projektu spletnega portala Dobreknjige.si s priporočilno kakovostno literaturo. 
 Sodelovanje pri konzorcijskih nakupih podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo za potrebe knjižnic 

območij in izobraževanju uporabnikov za uporabo e-virov. 
 Omogočanje brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika med vsemi splošnimi 

knjižnicami na območju celotne Slovenije. 
 Priprava skupne spletne strani slovenskih splošnih knjižnic. 
 Koordinacija priprave in izvedbe nacionalnega domoznanskega festivala Domfest 2018. 
2.10 mednarodno sodelovanje na območju OOK (cilji, koordinacija ali izvedba, brez projektov in 
zamejcev) 
 Vzpostavili smo trajno sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba in od jeseni 2017 do pomladi 2018 

po njihovem vzoru že tretjič pripravili natečaj za kratko literarno zgodbo za mlade metaFORA. 
 Aktivno smo sodelovali pri projektu NAPLE sister libraries (predvsem z objavami na spletni strani 

https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/).  
 Aktivno sodelujemo v NAPLE ebook working group kot nacionalni predstavniki 
 Sodelovali smo z organizacijo Public Libraries 2020 pri promociji zagovorniškega dogodka 

Generation Code in širjenju bralnega projekta 60 Books for the Summer  v slovenskem okolju. 
2.11 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah 
(OK) na območju OOK 
 Z osrednjimi območnimi knjižnicami smo v letu 2018 usklajevali načrte razvoja opreme IKT po 

slovenskih knjižnicah - usmerjanje k novim tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic, k 
novih e-storitvam na podlagi v letu 2014 pripravljenega popisa IKT opreme v knjižnicah 
osrednjeslovenskega območja. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
Nadaljevali smo izobraževanja za knjižničarje regije z internimi izvajalci na področju specialnih znanj. 
Knjižnicam območja smo tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega centra MKL 
ponudili predvsem na tematiko napredne uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov 
(MS Excel), napredne uporabe orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki ter 
njihove predstavitve (MS Word, oblikovanje tiskovin z orodjem MS Publisher), strategij iskanja 
knjižničnega gradiva, priprave razstav, oblikovanja tiskovin, knjigoveških znanj in svetovanja za branje. 
Posebno izpostavljamo delavnico napredovanja v bibliotekarstvu, vsebine s področij e-virov, e-
demokracije, e-zakonodaje in e-zdravja, ter predstavitev in promocijo knjižnic na družbenih omrežjih. 
Pričeli smo s praktičnim usposabljanjem in promocijo vsebin Informacijske točke za e-gradiva javnih 
oblasti za koordinatorje izvajanja posebnih nalog OOK iz drugih območij Slovenije v okviru Učnega 
centra MKL, kar je korak k prepoznavanju Učnega centra MKL kot izobraževalnega centra tudi za 
potrebe usposabljanja za znanja, potrebna za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice.  
Organizirali smo nacionalni domoznanski festival Domfest, peti po vrsti, z naslovom »Domoznanstvo v 
lokalni skupnosti – prostor sinergije in sodelovanja«, s čimer smo obeležili tudi Evropsko leto kulturne 
dediščine 2018. Podrobnejše poročilo je v prilogi 6.  
Za slovenske splošne knjižnice smo v sodelovanju s pravno službo Mestne knjižnice Ljubljana 
pripravili tudi izobraževanje »Varovanje osebnih podatkov«, s CMEPIUS smo gostili brezplačno 
delavnico za knjižničarje (ne le splošnih knjižnic)  iz osrednjeslovenskega območja »Pomoč pri 
prijavah na razpise ERASMUS+ 2019«. Gostili smo tudi predstavitev »Strokovna priporočila in 
standardi za splošne knjižnice«, ki so jo za slovenske splošne knjižničarje v Mestni knjižnici Ljubljana 
pripravili člani Delovna skupina za strokovna priporočila splošnih knjižnic pri Nacionalnem svetu za 
knjižnično dejavnost.  
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Strokovne srede so nacionalni projekt strokovnega izobraževanja mladinskih in šolskih knjižničarjev in 
širše zainteresirane strokovne in laične javnosti, ki jih zanima promocija kakovostne mladinske knjige 
in kakovostnega branja. Potekajo v organizaciji Pionirske – centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo, od leta 1972 vsako drugo sredo v mesecu. V letu 2018 smo s strokovnim 
posvetovanjem Knjižnica, srce mesta obeležili 70-letnico Pionirske in mladinskega knjižničarstva, na 
katerem smo osvetliti temeljno poslanstvo mladinskega knjižničarstva. V ta namen smo povabili 
eminentne strokovnjake z različnih področij znanosti in kulture, ki so spregovorili o pomembnosti 
prenosa vrednot in vedenja o svetu na mlajše generacije.  V 46. ciklu Strokovnih sred so se posvetili 
rednim izobraževanjem mladinskih in šolskih knjižničarjev, in se poleg rednih tem (ustanove in društva 
za dobro knjigo, MEGA kviz, Priročnik, Pogovor z dobitniki priznanj zlata hruška), v izobraževalnem 
delu posvetili predvsem praznovanju 70. obletnice Pionirske in mladinskega knjižničarstva na 
Slovenskem. 
Za knjižničarje območja in širše smo pripravili izobraževanja, delavnice in strokovna predavanja za 
mentorje družinskega branja/vzgojitelje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, mladinske knjižničarje v 
splošnih knjižnicah in starše predšolskih otrok (Predstavitev knjižnih novosti za otroke, Kako poiskati 
knjige za otroke v predšolskem obdobju, Oblike motiviranja za branje v vrtcih in v družinah), kakor tudi 
predstavitve izkušenj priprave in izvedbe ur pravljic v knjižnici, ki so namenjena mladinskim 
knjižničarjem tudi ostalih splošnih knjižnic, dijakom v programu izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti 
ter študentom, ki v izvajajo ure pravljic. 
Posodobljeni so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, 
kakor tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območij, ki jih pokrivajo 
knjižnične mreže posameznih regij, ki bodo, glede na potrebe, podlaga za nadaljnje analize območja 
OOK.  
Z osrednjimi območnimi knjižnicami smo v letu 2018 usklajevali načrte razvoja opreme IKT po 
slovenskih knjižnicah - usmerjanje k novim tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic, k novih 
e-storitvam na podlagi v letu 2014 pripravljenega popisa IKT opreme v knjižnicah 
osrednjeslovenskega območja. 
Na podlagi primerov dobrega odziva strokovne javnosti na v letu 2013 prenovljeno spletno stran MKL 
smo knjižnicam ponudili smernice za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR, s poudarkom 
na prilagoditvah spletnih strani za senzorno ovirane uporabnike. Nekatere knjižnice območja so pri 
prenovi svojih spletnih strani že upoštevale predlagane smernice. Pri tem smo jih opozarjali tudi na 
pomembnostjo upoštevanja zahtev za dostopnost za slepe, slabovidne kot tudi osebe z motnjo branja 
glede na določbe Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (UL RS, št. 30/2018) pri  
načrtovanju novih spletnih strani. 
Izboljševanje ponudbe vsebin na spletnih straneh splošnih knjižnic območja smo nadaljevali s 
projektom. Na vstopnem mestu spletne strani MKL je bila vzpostavljena Infotočke e-gradiv javnih 
oblasti, ki je tudi v pomoč knjižnicam regije. Namenska podstran je zbir vseh najpomembnejših 
portalov, spletnih strani in vsebin, ki nudijo dostop do dokumentov ter baz podatkov in e-storitev javnih 
oblasti, podporo izvajanju e-demokracije v lokalnem okolju ter zagotavljajo komunikacijo državljanov z 
državnimi in lokalnimi organi. Dopolnjena je z vsebina s področja spletne varnosti, pravne pomoči, 
podpore podjetništvu in finančnega poslovanja fizičnih oseb v spletnem okolju. Infotočka se redno 
dopolnjuje, ko so na voljo nove in izboljšane storitve in vsebine, pri posameznih vsebinskih sklopih pa 
objavljamo tudi najpomembnejše medijske odzive, ki podrobneje opredeljujejo posamezne e-storitve 
ali e-vsebine, vezane na javne nosilce oblasti. Za uporabo vsebin Infotočke e-gradiv javnih oblasti 
redno organiziramo seznanitvene predstavitve in izobraževanja, v letu 2018 so bila ta v prvi vrsti 
namenjena koordinatorjem posebnih nalog slovenskih osrednjih območnih knjižnic. 
MKL je bila priključena skupini osmih knjižnic, ki so od oktobra 2017 do junija 2018 v okviru Združenja 
splošnih knjižnic izvedle pilotni projekt skupne nabave in obdelave knjižničnega gradiva. MKL je 
izvajala projekt skupaj z Mestno knjižnico Grosuplje, za katero MKL naroča in obdela del planiranega 
prirasta Knjižnice Grosuplje pri dveh namensko izbranih dobaviteljih.  Pričakovani rezultati projekta so 
bili: 
- opredelitev povečanega obsega dela na izvod oz. na naslov v posameznih postopkih nabave in 

obdelave: izbor, nakup, dobava, inventarizacija, zaščita in oprema, katalogizacija, distribucija; 
- specifikacija dopolnitev sistema COBISS za podporo skupne nabave in obdelave med več 

knjižnicami, 
- specifikacija priporočil za knjižnice z namero sodelovanja v postopkih nabave in obdelave. 
Projekt se je formalno izvajal do konca junija, ko je bilo predvideno, da skupina sodelujočih knjižnic 
odda in evalvira rezultate in uspešnost projekta, ter ugotovi možnosti za morebitno nadaljevanje in 
nadgrajevanje projekta v skladu z že opravljenimi študijami. Žal je projekt na nacionalni ravni zastal na 
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omenjeni točki, MKL pa tako od junija 2018 dalje izven okvirov projekta sodeluje z Mestno knjižnico 
Grosuplje pri skupni nabavi in obdelavi knjižničnega gradiva, saj se obema sodelujočima partnerjema 
zdi nadaljevanje smiselno. 
Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju lokalnih 
računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov. V skladu z novim strateškim 
obdobjem smo aktivno vključevali knjižnice območja v različne projekte MKL. Nadaljevali smo z redno 
komunikacijo s splošnimi knjižnicami območja, ki je po svoji obliki svetovalne in posvetovalne narave. 
Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za 
učence in dijake (v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo).  
Strokovni javnosti smo predstavili aktivno udeležbo na dogodku ki je v Bruslju (Belgija) potekal v 
organizaciji Public Libraries 2020 še v letu 2017, kjer smo kot nacionalni predstavnik splošnih knjižnic 
kolegom iz drugih držav EU predstavili dobre prakse na področju digitalizacije knjižnične dejavnosti v 
Sloveniji. Sodelovali smo tudi v zagovorniški akciji Meet&Greet s člani Evropskega parlamenta. V letu 
2018 pa smo tudi na nacionalni ravni koordinirali projekt 60 Books for Summer 
(https://www.mepbooksforsummer.eu/), kjer preko bralnih priporočil poslancev Evropskega parlamenta 
promoviramo spoznavanje knjižnih del drugih držav članic Evropske unije. 
Nadaljevali smo s projektom priprave skupnega portala splošnih knjižnic (v sodelovanju z Osrednjo 
knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). Začetna faza je bila namenjena analizi 
stanja, izhodiščem in idejni zasnovi. Oblikovali smo izhodišča za vzpostavitev skupnega portala 
slovenskih splošnih knjižnic, kjer želimo na enem mestu združiti podatke, vsebine in informacije za 
različne ciljne skupine (strokovno javnost, splošno javnost, financerje ipd.), ter pridobili zunanjega 
ponudnika za tehnično izvedbo. Portal bo zaživel v letu 2019. Potekalo so dogovori o permanentnejši 
obliki vzdrževanja vsebinskega koncepta s predvidoma deljenim skrbništvom nad trajnostjo projekta, ki 
naj bi si ga po vsebinski plati vodila Mariborska knjižnica in finančni Združenje splošnih knjižnic. 
Knjižnicam območja nudimo možnost programa mentorstva v osrednji območni knjižnici (OOK), preko 
katerega se lahko strokovni delavci iz osrednjih knjižnic območja natančneje seznanijo z nalogami 
OOK, organizacijo in delovanjem OOK ter s storitvami, servisi in dejavnostmi, ki jih kot vzorčne ali 
nacionalno pomembne razvija OOK. Program mentorstva v osrednji območni knjižnici je namenjen 
vsem zaposlenim v knjižnicah osrednjeslovenske regije, ki se želijo informirati o nalogah območnosti. 
Mentorski program je zasnovan v trajanju največ treh delovnih dni in je individualno prilagojen glede 
na potrebe vsakega posameznega udeleženca. V letu 2018 nobena izmed knjižnic ni izrazila želje po 
tovrstnem programu za svoje (predvsem novo)zaposlene in kandidate za bibliotekarski izpit. 
V letu 2018 je pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« izmed vseh sodelujočih 16 slovenskih 
splošnih knjižnic zelo uspešno sodelovalo tudi šest knjižnic območja (Knjižnica Litija, Knjižnica 
Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Medvode, ter v letu 2018 na novo pridruženi 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), štiri izmed njih pa so 
ponovno sodelovale tudi pri projektu NajPoletavci, ki smo ga v MKL pričeli izvajati v letu 2015. Skupno 
je sodelovalo 2.324 otrok in mladih (2.159 Poletavcev in 165 NajPoletavcev), od tega več kot petina 
(544) iz knjižnic območja : 
- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica: 49 (49 Poletavcev), 
- Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik: 61 (61 Poletavcev), 
- Knjižnica Litija: 90 (77 Poletavcev in 13 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Logatec: 145 (137 Poletavcev in 8 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Medvode: 79 (72 Poletavcev in 7 NajPoletavcev), 
- Cankarjeva knjižnici Vrhnika: 120 (100 Poletavcev in 20 NajPoletavcev). 
Pregled števila sodelujočih otrok in mladih pri bralnem projektu Poletavci in NajPoletavci iz knjižnic 
območja po letih: 
Knjižnica 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Knjižnica Domžale - - - - - - - 
Knjižnica Litija 36 38 72 71 71 62 90 
Knjižnica F. Balantiča Kamnik - - - - - - 61 
Knjižnica Logatec 40 59 77 85 111 116 145 
Mestna knjižnica Grosuplje - - - - - - - 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika 29 61 85 86 91 141 120 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica - - - - - - 49 
Knjižnica Medvode 39 64 84 67 85 74 79 
Skupaj 144 222 318 309 358 393 544 
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Podrobnejše poročilo o skupnem projektu, kakor tudi po posameznih knjižnicah je v prilogi 4. 
metaFORA je projekt za spodbujanje ustvarjalnega pisanja in izražanja. Deluje kot poligon za 
uveljavljanje mladih avtorjev, saj ponuja možnost za izražanje kreativnosti s področja literarnega 
ustvarjanja. Natečaj, ki smo ga razpisali v sodelovanju s Knjižnicami grada Zagreba, je potekal od 15. 
novembra 2017 do 15. marca 2018. Namenjen je bil mladim, med 15 in 25 letom. Na natečaj smo 
prejeli 42 zgodb, ki so sledile elementom fantastike, grozljivke, utopije ali ostalim razvojnim oblikam, ki 
segajo od pravljic do mitov in futurističnih zgodb. Zaključna prireditev in podelitev nagrad je potekala 
20. aprila 2018.  
Na portalu Dobreknjige.si poleg Mestne knjižnice Ljubljana sodelujejo skoraj vse (torej osem) knjižnic 
območja (Knjižnica Domžale, Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, 
Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Knjižnica Medvode, trenutno na 
portalu aktivno ne sodeluje le Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), s skupno 27 vnašalci vsebin, kar 
nas uvršča na prvo mesto med vsemi knjižničnimi območji, z največjim prirastom novih zapisov (114), 
pri številu vpogledov v zapise knjižnic območja v letu 2018 pa z 469.150 ogledi za več kot 230.000 
ogledov prekašamo naslednje območje z največ ogledi. Osrednjeslovensko območje je še vedno tisto, 
ki v skupnem seštevku prinaša največje število zapisov objavljenih na portalu (32,4 % vseh 
objavljenih), največji prirast zapisov v preteklem letu (27,27 % vseh objavljenih), posledično je tudi 
največ ogledov zapisov na portalu Dobreknjige.si iz našega območja, tako za leto 2018 (32,9 % vseh 
ogledov), kakor tudi za celotno obdobje delovanja portala (31,16 % vseh ogledov). 
Sodelujemo pri pripravi vseh pomembnejših razvojnih dokumentov in analiz na področju slovenskega 
splošnega knjižničarstva (npr. pripombe na osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025, 
Pravilnik o razvidu knjižnic, osnutek Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti, Strokovna 
izhodišča za spremembe izvajanja posebnih nalog OOK, itd.), izvajamo odmevne (tudi nacionalne) 
projekte. 
Pripravili in izvedli smo program strokovne izmenjave med MKL in Mariborsko knjižnico, ki se ga je 
udeležil strokovni delavec Mariborske knjižnice. Izmenjava je trajala tri dni, program pa je bil naravnan 
na strokovne vsebine po željah udeleženca. 
Iz dostopnih podatkov o razvitosti knjižnične dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju je moč 
sklepati, da je območje med najbolj razvitimi, kar je ne nazadnje tudi rezultat uspešnega izvajanja 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice.  
 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 
3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 
OOK 
 Nadaljevali smo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem informacij iz obveznega 

izvoda na podlagi določil Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS 69/2006 in 86/2009) 
ter se aktivno vključevali v pripravo in izvajanje morebitnih normativnih rešitev problematike 
ravnanja s knjižnično kulturno dediščino. 

 Regiji nudimo tudi okvirne smernice, ki se nanašajo na projekt Bilo je nekoč v našem kraju; samo v 
primeru, da tema ni primerna za projekt, jim s svetovanjem pomagamo pri izboru teme. 

3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  

 Dejavnost izvajamo v povezavi s Službo za pridobivanje knjižničnega gradiva v NUK v sklopu svoje 
redne dejavnosti. Preko kontaktov pri neformalnem pridobivanju raznovrstnih domoznanskih gradiv 
pri posameznikih, društvih, zavodih, ipd. smo obvestili 114 zavezancev za obvezni izvod glede 
obveznosti pošiljanja OI v NUK. Povratnih informacij o zavezancih za OI, ki bi jih posredovali v 
NUK, ni bilo. 

3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

 Strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne knjižnice o 
morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in zakonskimi 
določili. 

3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju OOK 

 Predstavitve v sklopu Festivala za tretje življenjsko obdobje (s programom v knjižnicah v času 
trajanja festivala), Dneva MKL in Dneva za Poletavce. 

 Objave na družbenih omrežjih, tako portala Kamre, kakor tudi posameznih knjižnic območja, ki na 
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portal prispevamo vsebine. 
 Permanentno smo ažurirali seznam potencialnih ustvarjalcev gradiv, primernih za lokalno in 

območno domoznansko zbirk, naslovnike smo obveščali o naših dejavnostih preko različnih 
komunikacijskih poti. 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  
 Permanentno spremljanje lokalnih glasil na območju OOK; vključevanje v letu 2014 pripravljeno 

bibliografijo; na podlagi sestanka knjižnic območja smo se dogovorili za razdelitev pristojnosti za 
zbiranje in obdelavo domoznanskih serijskih publikacij po osrednjih knjižnicah ter razdelitev popisa 
člankov znotraj območja osrednjeslovenske regije. 

 Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

 V letu 2018 v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke MKL ni bilo potrebe po redigiranih zapisih, saj smo za potrebe območja dokončno redigirali 
vse stare zapise že v letu 2014. 

3.7 izvajanje digitalizacije na območju 

 Digitalizirali smo slovenske knjige iz obdobja 1800 – 1850, zajeta so tudi dela slovenskih avtorjev in 
prevodi v slovenščino. Izbor smo dopolnili z nemškimi domoznanskimi monografijami iz obdobja 
1851 – 1900 in tematskim izborom domoznanskih bibliografij s področja gospodarstva, industrije, 
verstva in šolstva. Prvotno načrtovani korpus tovarniških časopisov smo zaradi kompleksnosti 
razreševanja avtorskih pravic prenesli v letu 2019.  

 Knjižnicam na območju smo v obliki projekta financiranja digitalizacije vsebin za Kamro omogočili, 
da so z namenskimi sredstvi digitalizirale del gradiva lokalnega pomena in ga objavile v obliki ene 
ali več digitalnih zbirk na portalu Kamra (navedene so v prilogi 7) 

3.8 domoznanski projekti (brez digitalizacije, število, naziv, kratek opis) 

 
 
Učinki in doseženi rezultati: 
V letu 2018 so koordinatorji domoznanske dejavnosti iz vseh slovenskih OOK v sodelovanju s 
koordinacijo izvajanja posebnih nalog OOK pri NUK zbirali podatke o količini digitalnega gradiva, 
trenutno shranjenega v splošnih knjižnicah za potrebe reševanja vprašanja trajnega ohranjanja 
digitalnega gradiva s pomočjo Digitalne knjižnice Slovenije. 
Vsebinski načrt Kamre za leto 2018 je bil izpolnjen s strani MKL, s strani knjižnic regije pa celo 
presežen, čemur je botrovalo financiranje projektov digitalizacije vsebin za portal Kamra. Kot rezultat 
dobrega sodelovanja z regijo smo uporabnikom portala Kamra tako ponudili 19 novih digitalnih zbirk 
(od tega osem iz MKL) in podzbirk s pripadajočimi 1.573 multimedijskimi elementi (471 iz MKL) 
(priloga 7).  Vsebine, ki jih objavljamo na portalu Kamra, smo promovirali preko sedaj že ustaljenih 
kanalov.  Ker so vsakoletno izobraževanje za vnašalce na portal Kamra pripravili na sedežu glavnega 
uredništva v Celju, ni bilo potrebe po izvajanju dodatnih delavnic za vnašalce knjižnic regije, smo pa 
izvedli izobraževanje o vnosu vsebin na portal Kamra za eno od novih vnašalk z območja. Redno smo 
svetovali in pomagali vnašalcem na območju pri vnosu digitalnih zbirk na portal. Prav tako smo 
knjižnicam območja pomagali z vnosom vnaprej pripravljenih novic za portal Kamra. 
Skozi vse leto smo zbirali spomine in stare fotografije za uporabnike, ki gradivo prinesejo v knjižnico 
za takojšnjo digitalizacijo. Izbrane vsebine s portala so bile prikazane na LCD prikazovalnikih v 
knjižnici. Objavljali smo na Twitter profilu Kamre.   
Pripravili smo precej odmeven regijski domoznanski natečaj za najboljšo zgodbo z naslovom »Zgodbe 
mojega kraja: o njegovih ljudeh, zgodovini, naravni in kulturni dediščini« 2018 (priloga 8). V času 
trajanja natečaja smo prejeli 56 zgodb iz celotne Slovenije, ne samo iz Osrednjeslovenske regije, kot 
smo pričakovali, saj je bila naša promocija usmerjena predvsem na to regijo. Žirija je izbrala 10 
najboljših zgodb, nato pa izmed teh določila prve tri. Nagradili smo vseh 10 zgodb in sicer s knjižnimi 
nagradami, avtorji najboljših treh zgodb pa so prejeli še dodatne nagrade.  Prav tako smo vseh 10 
zgodb objavili na spletni strani MKL in na portalu Kamra. 
V pomoč pri pripravi zgodb na portalu Kamra je knjižnicam območja služila tudi strojna oprema, 
kupljena iz sredstev OOK v preteklih letih: 
- A4 skener Canon CanoScan LIDE 100,  
- A3 skener Epson Expression 10000 XL, 
- digitalni fotoaparat Nikon D5000 z objektivom AF-S 18-105mm 1:3.5-5.6, 
- stojalo za fotoaparat Velbon Sherpa 600R, 
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- snemalnik zvoka ZOOM H4n,  
- dekoder ION VCR2PC za digitalizacijo VHS video podatkovnih nosilcev. 
Digitalizirali smo slovenske knjig iz obdobja 1800 – 1850, zajeta so tudi dela slovenskih avtorjev in 
prevodi v slovenščino. Izbor smo dopolnili z nemškimi domoznanskimi monografijami iz obdobja 1851 
– 1900 in tematskim izborom domoznanskih bibliografij s področja gospodarstva, industrije, verstva in 
šolstva. Prvotno načrtovani korpus tovarniških časopisov smo zaradi kompleksnosti razreševanja 
avtorskih pravic prenesli v letu 2019.  
Za vse gradivo smo v sodelovanju s strokovno službo pri NUK v skladu s strokovnimi smernicami 
pripravili tehnično dokumentacijo za potrebe izvedbe digitalizacije, ki smo jo izvedli s pomočjo zunanjih 
izvajalcev. Gradivo je v celoti objavljeno na portalu dLib.si. Poseben dogovor z nosilci avtorske pravice 
o prenosu avtorskih pravic za objavo ni bil potreben, saj je gradivo starejšega datuma. Skupno smo 
digitalizirali 16.390 strani gradiva, večinoma formata A4, v slovenščini, tudi bohoričici, in nemščini, 
večinoma nemški gotici. Z digitalizacijo smo omogočili javni dostop v e-obliki do zbirke redkih in 
dragocenejših publikacij, ki predstavljajo knjižne kulturne spomenike in jih hranimo v fondih Slovanske 
knjižnice in tako dopolnili zbirko vsebin, ki se navezujejo na zgodovino ljubljanskega območja in širše 
krajine. Število objavljenih digitalnih dokumentov in skenogramov na portalu dLib.si se redno 
povečuje, predvsem na račun objav posameznih sklopov izvorno digitalnih vsebin, kompletiranja 
posameznih korpusov predhodno digitaliziranih vsebin. A vendar, primerjava s preteklimi leti naj bi 
kazala, kot da naj bi se uporaba gradiv, ki jih na portal dLib.si objavljamo v naši OOK, občutno 
zmanjšala, vendar tega ni moč preveriti. Statistični podatki dLib eSTATISTIKE žal ponovno ne 
odražajo primerljivih podatkov s preteklimi leti, saj je Služba za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice 
NUK v letu 2017 bistveno spremenila način beleženja uporabe portala in uvedlo politiko izključevanja 
avtomatskih spletnih robotov, ki so v pomoč spletnim iskalnikom pri indeksiranju vsebin spletnih 
vsebin, zapleti pri statističnemu beleženju uporabe portala dLib pa so bili prisotni tudi v drugi polovici 
novembra in celotni december 2018. K spremenjenemu beleženju uporabe vsebin na portalu dLib.si je 
prispevala še prenova portala in od tod nelogični in nenavadni rezultati, ki tako odstopajo od rezultatov 
prejšnjih let, ko smo lahko na podlagi statistike ugotavljali vsaj nekakšen trend. K nižji statistiki pa 
pripomore tudi dejstvo, da so bila digitalizirana gradiva iz naših projektov za leto 2016 na portalu dLib 
objavljena šele v letu 2018, torej več kot leto dni kasneje kot so bila predana službi, ki skrbi za portal, 
posledično v tem obdobju njihova uporaba ni bila mogoča, ter z njo morebitna statistika uporabe tega 
gradiva. 
Knjižnicam na območju smo v obliki projekta financiranja digitalizacije vsebin za Kamro omogočili, da 
so z namenskimi sredstvi digitalizirale del gradiva lokalnega pomena in ga objavile v obliki ene ali več 
digitalnih zbirk na portalu Kamra. Knjižnica Litija je digitalizirano gradivo lokalnega pomena uvrstila v 
tri digitalne zbirke: Dve pesmi iz urbarja graščine Slatna, Ivan Cankar – politični kandidat 
socialnodemokratske stranke 1907 v litijskem okrožju in Čebelarska pravda v Litiji. Knjižnica Logatec 
je digitalizirala del zapuščine pesnika in fotografa Andreja Žigona, objavila pa je tudi zbirko o tem, 
kako so nekdaj praznovali. Cankarjeva knjižnica Vrhnika se je lotila digitalizacije fotografske razstave 
povezane s Cankarjevimi črticami, pripravila pa je tudi digitalno zbirko o načrtovanju ter postavitvi 
spomenika padlim v prvi svetovni vojni. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je  pripravila in objavila  
digitalno zbirko, ki kronološko predstavi zgodovino prireditve Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine 
v Kamniku, hkrati pa tudi zbirko o Križnikovem pravljičnem festivalu od začetka do danes. Knjižnica 
Medvode se je odločila digitalizirati del gradiva KUD Pirniče, predvsem njihove promocijske plakate.. 
Knjižnica Domžale pa je pripravila in objavila digitalno zbirko z naslovom Grad Brdo pri Lukovici z 
okolico: po poteh pisatelja Janka Kersnika. 
V letu 2018 v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
MKL ni bilo potrebe po redigiranih zapisih, saj smo za potrebe območja dokončno redigirali vse stare 
zapise že v letu 2014, ko smo prenesli domoznanski šifrant iz polja 992 v polje 993. Novih oz. tekočih 
domoznanskih zapisov ni potrebno redigirati, odkar imamo domoznanski šifrant. Iz vidika  
katalogizacije, lahko rečemo, da je bil domoznanski šifrant dodeljen 1.261 novim zapisom starega 
gradiva. Ti zapisi so večinoma članki z domoznansko vsebino iz starih serijskih publikacij, ki so bile že 
vnesene v katalog kot letniki. 
Navajamo, da strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne 
knjižnice o morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in 
zakonskimi določili. Število, ki navajamo glede informiranja zavezancev za obvezni izvod tako 
predstavlja število naših neformalnih iskanj domoznanskih gradiv, kjer obenem ponudnike vedno 
obveščamo tudi o dolžnostih iz naslova obveznega izvoda. 
Naloge, vezane na ravnanje z obveznim izvodom so usklajene s priporočili in navodili nacionalne 
knjižnice in tudi potekajo v sodelovanju tako z NUK, kakor tudi ostalimi strokovnimi službami. 
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Razvitost domoznanske dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju, predvsem na področju 
digitalnega domoznanstva, se glede na podatke in statistike izboljšuje, kar je tudi posledica 
uspešnega sodelovanja s knjižnicami na območju pri pripravi skupnih projektov na portalih Kamra in 
dLib.si, kjer se uvrščamo med najbolj uspešna območja. 
 
4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 
 
4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo uradnih 

publikacij s svojega območja? 
DA           NE 

                 
 

4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega gradiva? 
DA           NE 

                 
 

4.3 Ali hranite za območje OOK pomembno 
gradivo, izločeno iz splošnih knjižnic na 
območju OOK? 

DA           NE 
                 

4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika regionalnega pomena? 

DA           NE 
                 

gradiva knjižnica nima 

4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika lokalnega pomena? 

DA           NE 
                 

gradiva knjižnica nima 

V zadnji stolpec navedite razlog, če tega ne izvajate (npr. gradiva knjižnica nima). 

 

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz OK na območju OOK (navedite knjižnice) 

1. Knjižnica Medvode (1 seznam, 1.686 enot) 

2. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (1 seznam, 4.081 enot) 

SKUPAJ: 2 seznama (5.767 enot) 

 

Učinki in doseženi rezultati: 
Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni z 
Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se dogovorile o internem 
postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 13., 14. in 15. člen Navodil 
NUK.  
Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo pripravili navodila za postopke usmerjanja izločenega 
knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenske regije.  
Splošne knjižnice pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi nacionalni 
knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. Knjižnice območja so bile pozvane, da v 
kolikor knjižnice tovrstnih izvodov knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih lahko v koordinaciji z 
MKL posredujejo v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 
 
Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je izvedba 
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki za podlago 
verodostojne knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v 
računovodstvu knjižnice. 
 
Obvezni prilogi3: 
 
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK  
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK  

 
 
 

Datum:             žig Podpis odgovorne osebe: 
14. 2. 2019  mag. Teja Zorko
 
 

                                                      
3 K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca. 
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Posebne priloge4 (npr. podrobnejši opisi izvedenih projektov, izdelava strokovnih elaboratov za 
osrednje knjižnice na območju za potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, 
vzpostavitev novih izposojevališč, oprema IKT…) so v nadaljevanju tega obrazca, ne 
posebej. 

                                                      
4 Na tem obrazcu so priloge sestavni del.  



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2018

1. ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA GRADIVA IN INFORMACIJ   

1.1 Načrtovani in realizirani prirast v številu naslovov in inventarnih enot

   načrtovano doseženo načrtovano doseženo

 A. OBVEZNI IZVOD

 Monografske publikacije 1.215 1.237

 Serijske publikacije 628 721

 Neknjižno gradivo 59 67

 SKUPAJ 1.902 2.025

 B. NAKUP

 Monografske publikacije 0 0 0 0

 Serijske publikacije 0 0 0 0

 Neknjižno gradivo 0 0 0 0

 Podatkovne zbirke 3 4 3 4

 od tega podatkovne zbirke:

  - nabavljene iz sredstev območnosti, dostopne iz lokacij knjižnic širšega 

območja
3 4 3 4

  - nabavljene iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega      

območja izven lokacije knjižnic
3 4 3 4

 SKUPAJ 0 0 0 0

 SKUPAJ A + B 1.902 2.025

 A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki

 Monografske publikacije 1.092 123

 Serijske publikacije 572 56

 Neknjižno gradivo 38 21

 SKUPAJ 1.702 200

 Monografske publikacije 0 0

 Serijske publikacije 0 0

 Neknjižno gradivo 0 0

 Elektronski viri 4 1

 od tega elektronski viri:

  - dostopni z lokacije knjižnice 4 1

  - z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja 4 1

 SKUPAJ 4 1

 SKUPAJ A + B 1.706 201

 1.2 Podatkovne zbirke, ki jih OOK gradi za potrebe območja ali na 

nacionalnem nivoju (samostojno ali v sodelovanju z drugimi knjižnicami) 

skupaj prirast

 Število vsebinskih enot (gesel), ki so jih knjižnice območja prispevale v 

biografske podatkovne zbirke
- -

 Število vsebinskih enot (zapisov), ki so jih knjižnice območja prispevale na            

portal DOBREKNJIGE.SI 
882 114

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 91.016 75

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 

območje
255.640 16.390

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 6.998 1.573

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za 

območje
12.604 2.057

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana

Številka pogodbe: 3340-18-091005

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2018

 B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

 1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku

14.2.2019 Porocilo_OOK_MKL_2018_priloga_1.xlsx 1/3



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2018

 1.3 Člani ter posredovanje gradiva in informacij 

 Število prebivalcev območja OOK na dan 1.1.  (SURS)

 Število prebivalcev širšega območja OOK na dan 1.1. (SURS)

 Število vseh članov 84.592

  - od tega število članov širšega območja OOK 5.415

  - delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!
 Število izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 267.058

 Število fizičnih enot gradiva, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih 

po medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 1.652

 Število kopij dokumentov, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih po 

medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 0
 Število za končnega uporabnika brezplačno elektronsko posredovanih 

dokumentov na območju (aktiva) 26

 SKUPAJ AKTIVA 1.678

 SKUPAJ IZPOSOJA IN POSREDOVANJE 268.736

 Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, ki jih OOK gradi sama in so 

pomembni za širše območje OOK - št. vpogledov -

 Uporaba biografskih podatkovnih zbirk, ki jih OOK gradi sama ali v sodelovanju 

s knjižnicami na območju - št. vpogledov -

 Uporaba portala DOBREKNJIGE.SI - št. vpogledov v zapise knjižnic območja 469.150

 Uporaba portala dLib.si - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 984.719
 Uporaba portala Kamra - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 215.923

 Uporaba storitve dostopa na daljavo izven lokacij knjižnice

iz celotnega 

območja 

OOK   

od tega iz 

širšega  obm. 

OOK

  - število prijav 6.201 3.068
  - število članov 525 240

 Uporaba storitve dostopa na daljavo iz prostorov knjižnice 

  - število prijav 6.201 3.068
  - število čanov 525 240

 Uporaba e-knjig prevzem izposoja
  - uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO) - -
  - uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Biblos) - -

 Prirast 14 enot/1000 prebivalcev 0
 Indeks prirasta #DEL/0!

14.2.2019 Porocilo_OOK_MKL_2018_priloga_1.xlsx 2/3



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2018

 2.  STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM NA OBMOČJU OOK

število število ur

 2.1    Tematska svetovanja za območje OOK [brez 2.1.1, 

2.1.2 in 2.1.3]
320

 2.1.1  Strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 929 598

 2.1.2  Promocija območnosti 51
  2.1.3  Sodelovanje z nacionalno knjižnico 2 350

  2.2    Vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država)

 2.2.1   - lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 23

 2.2.2   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 7

 2.2.3   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 6

 2.2.4   - skupni projekti mednarodnega sodelovanja 7

 2.3    Sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na 

posameznem območju ali v vsej državi
3

 2.4    Analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih 

potreb glede informacijske tehnologije, rač. sistemov in digitalizacije območju
4 225

 2.5   Razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 1 45

 2.6    Izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente 

bibliotekarstva s širšega območja 

[vnesite število 

oseb] 12

[št. ur. na 

udeležen.] 20

 2.7    Sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj 

bibliopedagoških dejavnosti 
325 210

[vnesite število 

udelež.] 9.854

 2.8    Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 2 20

 2.9    Sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 9 705

 2.10    Koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 4 80

 2.11  Usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v 

osrednjih knjižnicah (OK) na območju OOK
1 10

 3.1    Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za 

knjižnice na območju 
[št. knjižnic]

 3.2    Informiranje zavezancev za obvezni izvod 
[št. zavezancev] 

114

 3.3    Posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici [število ur] [št. posredov.]

 3.4    Seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih 

zavodih, zlasti muzejih in arhivih) na območju OOK

[število oblik] 

61

 3.5    Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 

območja 

[število 

organiziranih 

izobraževanj/ 

svetovanj] 4

 3.6    Izvajanje normativne kontrole 
[število 

redigiranih 

zapisov]

 3.7    Izvajanje digitalizacije
[število 

projektov] 21

 3.8    Domoznanski projekti
[število 

projektov]

 4. USMERJANJE IZLOČENEGA (ODPISANEGA) KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IZ OBMOČJA

 Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju št. seznam. št. enot
št. izbranih 

enot

 SKUPAJ: 2 5.767 0

Datum: 14. 2. 2019

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA
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Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK - poročevalsko leto 2018

Izvajanje  27. čl. ZKnj SKUPAJ MK
Skupaj 

drugi viri
SKUPAJ 

Sredstva MK Drugi MK Drugi MK Drugi MK Drugi

Stroški dela* 33.325,56 26.674,44 60.000,00 60.000,00

EPZ - delež skupnega obsega ur** 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00

Število oseb, ki opravljajo naloge*** 0,00 2,00 2,00 0,00 4,00 4,00

Stroški nakupa gradiva (brez 

podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00

Skupaj stroški nakupa knjižničnega 

gradiva 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00

Programski materialni stroški 

digitalizacije 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00

Stroški izobraževanj 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

Stroški medknjižnične izposoje 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00

Drugi programski materialni stroški 0,00 0,00 350,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00

Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 19.000,00 0,00 34.875,56 0,00 38.424,44 0,00 0,00 0,00 92.300,00 0,00 92.300,00

EPZ - delež skupnega obsega ur** 0,00 2,00 2,00 0,00 4,00 4,00

Število oseb, ki opravljajo naloge*** 0 2 2 0 4 4

** Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) je mera števila zaposlenih delavcev v razmerju glede na enega zaposlenega s polnim delovnim časom v enem letu. Primer: V knjižnici so zaposleni trije delavci: dva od 

njih za četrtino delovnega časa, eden pa za polovični delovni čas. Ekvivalent polne zaposlitve je torej en delavec (0,25 + 0,25 + 0,50 = 1).

*** Štejemo število oseb (izraženo v celih številih, brez decimalk). Končna vsota je torej število vseh oseb, ki delajo na posebnih nalogah OOK za območje. Primer za 2,50 EPZ je 0,25 + 1+ 0,50 + 0,25 + 

0,50.

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana

Številka pogodbe: 3340-18-091005

* Stroški dela vključujejo: plačni razred, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo zaposlenih, regres, dodatke, stroške prevoza na delo in malice.

Zagotavljanje 

povečanega in 

zahtevnejšega izbora 

knjižničnega gradiva in 

informacij

Strokovna pomoč 

knjižnicam območja

Koordinacija zbiranja, 

obdelave in hranjenja 

domoznanskega 

gradiva

Usmerjanje 

izločenega 

knjižničnega gradiva 

s svojega območja
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PRILOGA 3: Katalog izobraževanj Učnega centra MKL 2018 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/izobrazevanje_2018.pdf  
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PRILOGA 4: Poročilo o projektih Poletavci in NajPoletavci 2018 
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Zaključno  poročilo5 projektov  Poletavci  – poletni bralci  in NajPoletavci 
2018 
 
1. Namen in cilji  
Projekta sta namenjena otrokom in mladim med sedmim in šestnajstim letom starosti. Glavni 
cilji so: 

‐ spodbujanje bralnih navad v času poletnih počitnic,  
‐ izboljšanje bralnih veščin pri otrocih (začetnikih v branju in pri samostojnih bralcih), 
‐ obiskovanje knjižnice med počitnicami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Rezultati v Mestni knjižnici Ljubljana 
Pol ure na dan  je  trideset dni med počitnicami bralo 732 poletavcev, 21  izmed njih  iz  tujine 
(DE‐Berlin  in IT‐Prosek), tri knjige pa je prebralo  in svoje vtise na naši spletni strani zabeležilo 
81 najpoletavcev. 
  
 

Leto  Število poletavcev Število najpoletavcev

2011  375  / 

2012  436  / 

2013  666  / 

2014  782  / 

2015  838  67 

2016  728  50 

2017  673  56 

2018  732  81 

Tabela 1: Število poletavcev in najpoletavcev v MKL po letih trajanja projekta 
 

3. Sodelujoči  
Mestna  knjižnica  Ljubljana  je  nosilka  projektov,  sodelujejo  tudi:  Cankarjeva  knjižnica 
Vrhnika6, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Brežice, Knjižnica Črnomelj, Knjižnica dr. 
Tončka Pretnarja Tržič, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani, 
Knjižnica  Franceta  Balantiča  Kamnik,  Knjižnica  Litija,  Knjižnica  Logatec,  Knjižnica Medvode, 
Knjižnica Miklova  hiša  Ribnica,  Knjižnica  Šentjur,  Lavričeva  knjižnica  Ajdovščina  in  Ljudska 
knjižnica  Metlika.  Vse  sodelujoče  knjižnice  (v  nadaljevanju  knjižnice)  organiziramo  lastne 
zaključne  prireditve  v  svojem  kraju,  razen  Knjižnice  Jurij  Vega  Dol  pri  Ljubljani,  ki  se  ob 
zaključku pridruži Mestni knjižnici Ljubljana.  
Pomembno vlogo pri izvedbi projekta imajo tudi učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini 
(Nemčija in Italija), šolski knjižničarji OŠ v lokalnem okolju in donatorji (glej Tabelo 5). 

4. Izvedene naloge koordinacije 
V Mestni knjižnici  Ljubljana  skrbimo  za  redno obveščanje vseh kontaktnih oseb  iz knjižnic  in 
urejanje medsebojnih administrativnih zadev. Ves čas smo na voljo za svetovanje in se trudimo 
prilagajati oz. odzvati na pobude, kljub temu da se potrebe vsake knjižnice razlikujejo glede na 
lokalno  okolje,  naloge  pri  izvedbi  obeh  projektov  in  notranje  delovanje  vsake  posamezne 
knjižnice. Kjer je to mogoče, osebno dostavimo naročeno promocijsko gradivo in nagrade, kjer 
pa  to  zaradi  oddaljenosti  ni možno,  naročeno  gradivo  pošljemo  po  pošti  na  lastne  stroške. 
Skrbimo  za  skupno  promocijo  in  se  poleg  glavne  nagrade  za  poletavce  v  vseh  knjižnicah 
trudimo pridobiti še ostale nagrade. Skupnega donatorja glavne nagrade za najpoletavce nam 
tudi letos ni uspelo dobiti, zato se je vsaka knjižnica lahko ponovno samostojno odločila, kaj bo 
najpoletavcem podarila za glavno nagrado. 

                                                      
5 Projekta sledita enakim ciljem, potekata istočasno, zaključek je skupen, zato je zaključno poročilo združeno. 
6 Projekt Poletavci izvaja 16 knjižnic, NajPoletavci pa 7 knjižnic (knjižnice, označene z odebljenimi črkami). Rezultate 
Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani prištevamo k Mestni knjižnici Ljubljana. 
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5. Skupni rezultati  
V vseh knjižnicah  skupaj  smo  letošnjim poletavcem  in najpoletavcem podelili 2.324 majic  in 
priznanj (2.159 poletavcev in 165 najpoletavcev). 

 

Knjižnica 
Št. 
eno
t 

Št. pol.  Skupaj  Povp.št. 
pol./enoto 

Št. 
najpol. 

Skupa
j 

Povpr. št. 
najpol./enoto 

Ž  M  Ž  M 

Cankarjeva  knjižnica 
Vrhnika  

2  47  53  100  50,0  14  6  20  10,0 

K. A. T. Linharta Radovljica  11  102  85  187  17,0  11  5  16  1,5 

Knjižnica Brežice  3  27  14  41  13,7  /  /  /  / 

Knjižnica Črnomelj  2  6  2  8  4,0  /  /  /  / 

K.  dr.  Tončka  Pretnarja 
Tržič 

1  72  47  119  119,0  /  /  /  / 

K. Jožeta Udoviča Cerknica  4  33  16  49  12,3  /  /  /  / 

K. F. Balantiča Kamnik  4  29  32  61  15,3  /  /  /  / 

Knjižnica Litija  2  47  30  77  38,5  8  5  13  6,5 

Knjižnica Logatec  4  84  53  137  34,3  6  2  8  2,0 

Knjižnica Medvode  1  35  37  72  72,0  5  2  7  7,0 

K. Miklova hiša Ribnica  3  95  62  157  52,3  /  /  /  / 

Knjižnica Šentjur  5  80  25  105  21,0  /  /  /  / 

Lavričeva k. Ajdovščina  4  157  109  266  66,5  17  3  20  5,0 

Ljudska knjižnica Metlika  1  31  17  48  48,0  /  /  /  / 

Mestna knjižnica Ljubljana   28  390  342  732  26,1  55  26  81  2,9 

Skupaj   75  1.235  924  2.159  28,8  116  49  165  2,2 

Skupaj  vseh  poletnih 
bralcev 

2.324 

Tabela 2: Število vseh poletnih bralcev v knjižnicah po spolu in povprečje na posamezno enoto 
 

6. Promocija  
Cankarjeva knjižnica Vrhnika:  
‐ spletna stran Cankarjeve knjižnice Vrhnika 
‐ Facebook in Instagram Cankarjeve knjižnice Vrhnika 
‐ Naš časopis 
‐ plakati v dislocirani enoti Borovnica in šolskih knjižnicah (OŠ IC in OŠ AMS) 
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica:  
‐ www.rad.sik.si in tiskani mesečni programi knjižnice 
‐ Bohinjske novice, številka 7, 6. julij 2018 
‐ Gorjanc, številka 99, 21. junij 2018 
Knjižnica Brežice: 
‐ Posavski obzornik, izid 21. junija 2018:  

www.posavskiobzornik.si/arhiv‐obzornikov/2018/1318; stran 24 
‐ www.posavskiobzornik.si/kultura/poletavci‐poletni‐bralci 
‐ www.posavskiobzornik.si/kultura/dan‐za‐poletavce  
‐ www.youtube.com/watch?v=ntnJ3yqg7pE  
 Knjižnica Črnomelj:  
‐ spletna stran Knjižnice Črnomelj 
‐ Radio Odeon  
‐ Lokalno.si 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič:  
‐ www.facebook.com/knjiznica.trzic:  11.  junij,  16.  junij,  31.  julij,  10.  september,  19. 

september 
‐ Radio Gorenc: 11. junij, 20. september 
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‐ www.knjiznica‐trzic.si: junij, september 
‐ Tržičan (Letnik 22, št. 7, 1. oktober 2018, str. 8)  
www.trzic.si/doc/obcina‐trzican/trzican‐7‐2018.pdf 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica:  
‐ spletna stran knjižnice 
‐ Radiu 94  
‐ Slivniški pogledi 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik:  
‐ FB profil knjižnice KFBK 
‐ spletna stran knjižnice KFBK 
Knjižnica Litija:  
‐ Občan, glasilo Občine Litija in Krajevne novice ter glasilo Občine Šmartno pri Litiji 
‐ Radio Geoss‐Radio 1 
‐ mesečni napovednik 
‐ spletna stran Knjižnice Litija in FB profil knjižnice 
Knjižnica Logatec: 
‐ Logaške novice, junij 2018, št. 6  
Knjižnica Medvode:  
‐ Spletna stran Knjižnice Medvode  
‐ Spletna stran Občine Medvode 
‐ Naša zloženka z vabili na dogodke (junij 2018, julij–avgust 2018, september 2018) 
‐ TV Medvode: Novice med vodami (2x septembra, dostopno na YouTubu) 
‐ Sotočje,  lokalno  glasilo:  junij  2018:  Novička  o  projektu  Poletavcih  in  NajPoletavcih  in 

oktober 2018: članek o prireditvi 
‐ Kam v Medvodah, sep.–okt. 2018 (brošura z dogodki v Občini Medvode) 
‐ e‐Medvode, Napovednik in Kulturnik  
Knjižnica Miklova hiša:  
‐ Rešeto (maj, junij, julij, avgust in september)  
‐ Odmevi (občine Sodražica – Suhorobar in Loški Potok)  
‐ Radio Univox in Radio 1  
‐ oglasni kozolčki po mestu in vaseh – plakati 
‐ Rkanal+ 
‐ prispevek o Poletavcih: www.youtube.com/watch?v=MZ7‐q1eslxc 
‐ spletna stran in FB: www.miklovahisa.si/projekti/galerija/poletavci‐2018, 

www.facebook.com/knjiznica.miklovahisa 
Knjižnica Šentjur:  
‐ Štajerski val 
‐ Šentjurčan 
‐ FB Knjižnica Šentjur 
‐ Utrip 
Lavričeva knjižnica Ajdovščina:  
‐ Radio Robin, Artur Lipovž, 18.6.2018. 
‐ Moja Občina, Alenka Furlan, 20.6.2018. 
‐ Časopis Latnik, 29. 6. 2018, št. 199, str. 20: Poletni knjižnični utrip. 
‐ Radio  Koper,  6.  7.  2018, oddaja Dopoldan  in pol  (ob  10.45), Alenka  Furlan:  Predstavitev 

Poletavcev in Najpoletavcev. 
‐ Časopis Latnik, 31. 8. 2018, št. 200, str. 15: Zaključek projekta »Poletavci«. 
‐ Časopis Latnik, 5. 10. 2018, št. 201, str. 25, Alenka Furlan: Dan za poletavce 
‐ www.ajd.sik.si/fb‐galerija/?aid1=2044276642284020  
‐ FB Lavričeve knjižnice 
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Ljudska knjižnica Metlika:  
‐ Belokranjec, september 2018, št.9/XXI 
Mestna knjižnica Ljubljana:  
‐ 2018‐11‐00, Gremo v knjižnico, Ljubljana.si  
‐ 2018‐09‐21, Dan za Poletavce in NajPoletavce, Dogodkovnik ACS.si (NMSB '18) 
‐ 2018‐09‐25, Poleti bralo več kot 2.000 otrok, Dnevnik 
‐ 2018‐09‐15, Od bralnih projektov do zanimivih dogodkov, Delo 
‐ 2018‐09‐00, Dan za Poletavce in NajPoletavce, Ljubljana.si 
‐ 2018‐08‐03, Izluščeno: Poletavci in NajPoletavci, Radio Slovenija, Radio.si 
‐ 2018‐07‐26, Najpoletavci, Delo 
‐ 2018‐07‐23, Poletni bralni izziv za počitnikarje, Dnevnik 
‐ 2018‐07‐00, Knjižnica ob vodi tudi to poletje, Ljubljana.si 
‐ 2018‐07‐00, Poletavci in Najpoletavci so spet v mestu, Ljubljana.si 
Predstavitve projekta:  
‐ 2018‐03‐05: v Knjižnici Brežice 
‐ 2018‐03‐09: v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica 
‐ 2018‐03‐13: v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik 
Na projekt smo opozarjali: 
‐ na domači spletni strani in družbenih omrežjih MKL ter zaslonih v knjižnicah, 
‐ na spletnih straneh: Knjigarna Konzorcij, nekatere OŠ v Ljubljani in vse sodelujoče knjižnice, 
‐ s  promocijskimi materiali MKL,  ki  smo  jih  delili  v  vseh  knjižnicah,  sorodnih  zavodih,  na 

Dnevu MKL na Stritarjevi ulici in Knjižnici ob vodi (Kopališči Kodeljevo in Kolezija), 
‐ osebno  in elektronsko poslovnim partnerjem  in morebitnim zainteresiranim organizacijam 

za sodelovanje ali doniranje. 
Posnetki z zaključnih prireditev Mestne knjižnice Ljubljana, ki so dostopni na YouTubu: 
‐ Dan za Poletavce in NajPoletavce 2018 
‐ Dan za Poletavce in NajPoletavce 2017 
‐ Dan za Poletavce in NajPoletavce 2016 

‐ Dan za Poletavce in NajPoletavce 2015 
‐ Dan za Poletavce 2014 
‐ Zaključna prireditev Poletavci v zaklonišču 2014 
‐ Poletavci v filmu 2013 
‐ Poletavci – poletni bralci: Dan za Poletavce 2012 
Vse aktivnosti v zvezi s projektom  in promocijo branja smo redno objavljali na domači spletni 
strani ter na našem Facebook profilu.  
 
7. Kratka vsebinska poročila o izvedbi v posameznih knjižnicah 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika:  
Pri projektu Poletavci  so  sodelovali otroci,  stari med  (6)7  in 12(13)  let,  ki  so med poletnimi 
počitnicami  trideset  dni  brali  pol  ure  na  dan.  Bralni  seznami  so  bili  na  voljo  v  knjižnici,  v 
dislocirani enoti v Borovnici, nekaj seznamov so vzele učiteljice in jih razdelile po razredih v OŠ 
Ivana Cankarja Vrhnika. Na voljo so bili tudi na spletni strani Cankarjeve knjižnice Vrhnika.  
Vsakega  bralca,  ki  je  do  11.  septembra  2018  (zloženke  smo  sprejemali  vse  do  konca  tega 
tedna) oddal, s pravilnimi podatki,  izpolnjen bralni seznam, smo po elektronski pošti povabili 
na  zaključno  prireditev,  na  kateri  so  sodelujoči  otroci  prejeli  priznanje,  bombone  in majico 
Poletavci – poletni bralci oz. NajPoletavci. Poleg glavne nagrade (športna ura, bon za 10 EUR) 
smo izžrebali še 13 drugih nagrad, ki smo jih priskrbeli sami oz. dobili s strani sponzorstva MKL 
(knjižne  nagrade,  sladkarije,  set  Talking  Tom,  beležke,  baloni,  svinčniki,  kresničke,  bidoni  za 
vodo)  za  Poletavce  in  1  nagrado  za  njihove  starše  (knjižna  nagrada,  med  drugim  ponatis 
Cankarjeve Erotike iz leta 1899). Glavno nagrado je dobil Drejc Pellis Brenčič.  
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Pri projektu NajPoletavci, kjer smo sodelovali tretjič, so sodelovali najstniki stari med 13 in 16 
let.  Med  poletjem  so  morali  prebrati  3  najstniške  romane.  Obrazec  so  prejeli  v  knjižnici 
samostojno ali kot prilogo v paketu presenečenja (v katerem so bile zavite 3 knjige), na voljo je 
bil tudi na naši spletni strani. Tiste, ki so pravočasno vrnili obrazec v knjižnico, smo povabili na 
zaključno  prireditev  Dan  za  Poletavce,  ki  je  bila  skupaj  s  Poletavci.  Vsak  je  prejel  majico 
NajPoletavci  in  priznanje.  Poleg  glavne  nagrade  (bon  v  vrednosti  30  evr.,  ki  ga  je  podarila 
Cankarjeva knjigarna Vrhnika), smo izžrebali še 6 dodatnih nagrad (knjižne nagrade, sladkarije, 
bidoni za vodo. Glavno nagrado je prejela Rok Žitnik. 
Dan za Poletavce smo imeli 21. septembra ob 17. uri. Praznovali smo na košarkarskem igrišču 
pred našo  knjižnico.  Letos  smo  gostili  igralca  in  improvizatorja Miha Brajnika,  ki  je pripravil 
humoren nastop. Pomagal je podeliti nagrade, na koncu pa so se posamezniki tudi fotografirali 
z njim.  
 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica:  
Pred  zaključkom  šolskega  leta  smo  zgibanke  razdelili  učencem  od  2.  do  6.  razreda  po  vseh 
šolah naših  treh občin Bloke, Cerknica,  Loška dolina, Anita  Leskovec  je  z  novinarko Marušo 
Mele Pavlin posnela prispevek za Radio 94, po zaključku akcije pa je napisala članek za objavo v 
Slivniških  pogledih  in  na  spletni  strani  knjižnice.  Za  zaključno  žrebanje  je  (poleg  Mestne 
knjižnice  in  Knjižnice  Jožeta  Udoviča  Cerknica)  pridobila  nagrade  petnajstih  donatorjev  iz 
lokalnega  okolja,  izžrebani  so  bili  vsi  sodelujoči  Poletavci  (49).  Po  pošti  smo  o  zaključni 
prireditvi obvestili vse sodelujoče, tiste, ki se le‐te niso mogli udeležiti, smo z elektronsko pošto 
obvestili,  kje  lahko  dvignejo majico,  priznanje  in  izžrebano  nagrado  (nagrade  smo  odnesli  v 
»njihove« enote knjižnice). 
 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik:  
Projekt  smo  začeli  z  uvodno  prireditvijo  11.  6.  2018. Gostili  smo  Žiga  X. Gombača  in  Ivana 
Mitrevskega  s predstavitvijo njune knjige Moja abeceda. Pravilno  izpolnjenih  seznamov  smo 
zbrali 61 (v Kamniku: 49, Komendi: 11, Motniku: 1, Šmarci: 0). Zaključno prireditev smo izvedli 
v soboto, 15. 10. 2018, v Samostanu Mekinje. Gost prireditve je bil Primož Suhodolčan. 
 
Knjižnica Litija:  
Na dan zlatih knjig, 17. 9. 2018 smo pripravili Dan za Poletavce. V goste smo povabili Teater 
Cizamo,  ki  je  nastopil  s  predstavo  Kapitan  Glista  in  Enonogi  Jack.  V  humorni  predstavi  s 
hoduljami, žongliranjem in bruhanjem ognja so se otroci in spremljevalci zelo zabavali. Razdelili 
smo 10 praktičnih nagrad  (okvirje za slike, pisarniške potrebščine, knjige …), uporabili darove 
sponzorjev in lasten nakup. Za NajPoletavce smo kupili bralno lučko, prejela jo je Julija Ferlan. 
Pri Poletavcih je bila izžrebana Nika Abulnar, ki je prejela uro. 
 
Knjižnica Logatec:  
Projekt Poletavci/NajPoletavci smo tudi letos v Knjižnici Logatec uspešno opravili – odziv je bil 
zelo dober. Pozna se, da projekt  izvajamo že  leta  in dosežemo veliko število otrok, predvsem 
Poletavcev.  Precej  manj  odzivni  so  NajPoletavci.  Letos  smo  tudi  zabeležili  največji  prirast 
oddanih zloženk v vseh  letih, odkar sodelujemo. Pridobili smo kar nekaj  lokalnih donatorjev – 
Aerodium Logatec, Bazen Logatec, GO Patner, d. o. o.  in Založbo Ajda. Število nagrad  je bilo 
temu  primerno  precej  visoko.  Zaključno  prireditev  smo  zaradi  delovnih  sobot  okoliških 
osnovnih  šol  izvedli  šele  v  začetku  oktobra.  Prireditve  se  je  udeležilo  cca.  125  od  145 
sodelujočih Poletavcev  in Najpoletavcev, ki so se udeležili predvsem nagradnega žrebanja. Po 
žrebanju smo organizirali tri delavnice – delavnico afriškega bobnanja z Andrejem Zobaričem, 
bibliotekarki Urška Orešnik in Veronika Tišler sva pripravili delavnico izdelovanja knjižnih kazal, 
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imeli  pa  smo  tudi  delavnico  lesenih  nenavadnih  sestavljank  s  Samom  Svetetom.  Na  naše 
presenečenje se polovica otrok in staršev delavnic ni udeležila, temveč so prišli le po priznanja 
in  žrebanje nagrad. Ker nagrade niso  smisel  tega projekta,  smo  se odločili, da bomo  število 
nagrad naslednje leto precej zmanjšali  in dali poudarek na druženju. Glavno nagrado podjetja 
Hervis  je  dobil  srečni  izžrebanec  Matija  Kermavnar,  glavno  nagrado  lokalnega  donatorja 
Aerodium pa Pika Babič.  
 
Knjižnica Medvode:  
Letos  smo  se projektu  s Poletavci pridružili  že  sedmo  leto, z NajPoletavci pa  tretjič. Prvič pa 
sem ga v Knjižnici Medvode vodila Mira Vidic.  Imela  sem kar nekaj vprašanj  in negotovosti, 
ampak na koncu se je projekt po mojem mnenju odvil odlično. Razdelili smo skoraj 500 zloženk 
za  Poletavce,  po  šolah  sem  poslala  tudi  plakate,  o  projektu  obvestila  šolske  knjižničarke  in 
otroke  za  izposojevalnim  pultom  smo  spodbujali  k  prijavi.  Veliko  je  bilo  tudi  drugih  objav, 
navedenih pod točko 4. in pričakovala sem nekoliko večji odziv.  
Prireditev  smo  izvedli  22.  septembra  ob  10.  uri.  Zabaval  nas  je  Teater  Cizamo  z  zabavno 
poulično predstavo o Erazmu Predjamskem. Sodelovali so  tudi otroci  iz publike  in si  legendo 
zagotovo  zapomnili  za  vedno.  Žal  smo morali  zaradi  vremenskih  razmer  prireditev  izvesti  v 
notranjosti knjižnice. Na začetku prireditve smo navzoče pozdravili vodja projekta Mira Vidic, 
direktor knjižnice mag. Igor Podbrežnik in župan občine Medvode Nejc Smole. Slednji je mlade 
bralce pohvalil ter jim čestital za sodelovanje. Obisk na prireditvi je bil dober; prišlo je okrog 75 
otrok in 35 odraslih, vendar ne vsi Poletavci in NajPoletavci. Vse, ki so prireditev zamudili, sem 
osebno poklicala in obvestila o možnosti prevzema vrečke s priznanjem in majico ter morebitni 
nagradi, ki smo jo izžrebali.  
V  žrebanju  za nagrade  smo podelili glavno nagrado  (Hervis), dva  športna nahrbtnika KM, en 
večji nahrbtnik KM,  štiri  vstopnice  za Muzej  iluzij, dve  vstopnici  za Hišo eksperimentov, dve 
vstopnici  za Minicity,  dve  vrečki  s  praktičnimi  nagradami,  komplet  za  šolo  Outfit7,  bon  za 
Hofer, 15  knjig po  izbiri,  ki  so  jih prispevale  založbe Učila, Desk,  Zala, Celjska Mohorjeva  in 
Epistola  ter  elektronsko  knjigo  Biblosa  za  NajPoletavce.  Zahvalili  smo  se  tudi  medvoškim 
sponzorjem in sicer podjetjem Brinox d. o. o., Donit Tesnit d. o. o. in Goričane tovarna papirja 
Medvode d. d. Vsi Poletavci  in NajPoletavci so dobili priznanje  in majico. Ob žrebanju  je bila 
prisotna komisija (Marija Rovtar, Vesna Črnčec in Maja Rotar). Športno uro (glavno nagrado) je 
dobila  Ilinka  Jasminka  Lumbar  Jenič,  ki na prireditvi ni bila prisotna. Nagrado  je prevzela  v 
ponedeljek, 24. 9. 2018.  Z njo  se  je ob podelitvi nagrade  fotografiral  tudi direktor Knjižnice 
Medvode mag. Igor Podbrežnik. Na prireditvi je bila prisotna tudi Televizija Medvode (z mano 
so opravili intervju o projektu in prireditvi) ter novinar lokalnega glasila Sotočje, ki je prireditev 
fotografiral in z mano opravil pogovor pred prireditvijo.  
Knjižnici MKL in gospe Eriki Žitko se v s svojem imenu in imenu Knjižnice Medvode zahvaljujem 
za vso podporo in informacije, ki so mi jih nudili. 
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PRILOGA 5:  Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na 
Osrednjeslovenskem območju v letu 2018 
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Uporabniki s posebnimi potrebami 2018 
Osrednjeslovensko območje 

 
1. Mestna knjižnica Ljubljana 

 Potujoča  knjižnica,  bibliobus  je  opremljen  z  dvižno  ploščadjo  za  uporabnike  invalidskih  vozičkov; 
skupno obiskuje 47 postajališč na različnih  lokacijah v osmih občinah osrednjeslovenske regije  in na 
območju MOL, ter Inštitut RS za rehabilitacijo ‐ Soča, Center starejših Trnovo, Dom starejših Bokalce in 
Vič Rudnik ter Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. 

 V  okviru  izvajanja  pravilnika  o  upravljanju  knjižnične  zbirke  si  prizadevamo  za  izboljšanje  kakovosti 
ponudbe knjižničnega gradiva za posebne potrebe uporabnikov z oblikovanjem posebnih knjižničnih 
zbirk in virov. 

 Članom ponujamo možnost izposoje gradiv, prilagojenih osebam z okvarami vida in možnost uporabe 
pripomočkov  za  branje:  knjige  s  povečanim  tiskom,  izposoja  elektronskih  lup,  zvočne  knjige  na 
zgoščenkah,  elektronski  bralniki  (lažji  od  knjig,  z možnostjo  povečave  črk)  in  elektronske  knjige  v 
slovenskem jeziku (brezplačna izposoja e‐knjig v slovenskem jeziku na osebnih elektronskih napravah 
preko portala Biblos). 

 Knjiga na dom  je  storitev  za  člane,  ki  zaradi  starosti, dolgotrajne bolezni  ali  invalidnosti ne morejo 
obiskati knjižnice. Omogočamo brezplačno dostavo  in prevzem knjižničnega gradiva na domu; v  letu 
2018 smo obiskovali 13 članov, opravili 91 obiskov in na dom prinesli 591 enot gradiva. 

 Cankarjevo leto smo praznovali tudi v knjižnicah, pripravili smo 40 različnih dogodkov, prav tako smo 
leto 2018 posvetili EU letu kulturne dediščine in pripravili več kot 60 dogodkov. 

 Za vse, ki se kulturnih dogodkov v naših knjižnicah ne morejo udeležiti, izbrane dogodke posnamemo. 
V letu 2018 smo posneli 182 avdio oziroma video posnetkov in jih objavili na YouTube profilu MKL. 

 Aktivni smo družbenih omrežjih, ki so primerna  tudi za osebe z oviranostmi. Spremlja nas  že 8.019  
sledilcev. 

 Ob Festivalu za 3. življenjsko obdobje, ki se je odvijal v septembru 2018 v Cankarjevem domu, smo za  
spremljevalni program pripravili v knjižnicah dogodke za starejše na področju zdravja, izobraževanja in 
prostočasnih dejavnosti. 

 Sodelovanja z domovi starejših občanov, za katere pripravljamo zbirke knjig in jih izposodimo za daljše 
obdobje,  podarjamo  odpisane  revije  in  časnike,  vodimo  bralne  skupine  za  varovance  domov  in 
obiskujemo z bibliobusom (Bežigrad, Trnovo, Dobrova, Fužine, Horjul, Medvode, Vič‐Rudnik). 

 Knjige  kot  darove  redno  oddajamo  zavodom,  društvom,  knjižnicam  in  posameznikom,  ki  se  zaradi 
potreb po povečanju zbirk obračajo na nas. 

 Pri oblikovanju in izvajanju učnih aktivnosti za uporabnike se osredotočamo na vse starostne skupine 
in  pokrivamo  raznolika  vsebinska  področja:  zdravje,  finance,  znanje  jezikov,  uporaba  elektronskih 
naprav, računalništvo ipd..  

 Igroteka  je naša  zbirka  z okoli 1.800  igračami  in  igrami za  izposojo na dom, od katerih  so nekatere 
posebej  namenjene  osebam  z  oviranostmi  za  rehabilitacijo  po  daljših  boleznih  in  poškodbah. 
Izposojamo jih v Knjižnici dr. France Škerl za Bežigradom . 

 Spletna stran knjižnice omogoča samostojne nastavitve za  lažje brane: velikost  črk, barva ozadja. Za 
leto  2020  planiramo  novo  spletno  stran,  ki  bo  upoštevala  smernice  za  uporabnike  s  posebnimi 
potrebami. 

 Članom  omogočamo  uporabo  knjižnice  na  daljavo  in  jim  ponujamo:    (samostojni  spletni  vpis  v 
knjižnico,  ogled  izposojenega  gradiva,  podaljšanje  roka  izposoje,  rezervacijo  gradiva,  uporabo 
medknjižnične izposoje, plačilo finančnih dolgov, dostop do e‐virov podatkovnih baz. 

 V Središču za samostojno učenje skrbimo za dopolnitev učnih gradiv  z gradivi, prilagojenimi osebam s 
posebnimi potrebami (z gibalnimi, vidnimi in s slušnimi ovirami). 

 V  Centru  za  usposabljanje,  vzgojo  in  izobraževanje  Janez  Levec  sodelavka  vodi  ustvarjalna  in 
pogovorna  srečanja  z  naslovom:  Življenje  je  zgodba,  na  temo  različnih  knjižnih  zgodb,  prilagojenih 
varovancem centra.  

 Izvajamo organizirana vodenja in spoznavanje knjižnice ter njene ponudbe za tujce iz Azilnega doma, 
za uporabnike Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog ter vsako leto za učence Zavoda za 
gluhe in naglušne Ljubljana v okviru projekta Rastem s knjigo, kjer mladi v dar prejmejo knjige. 
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Pripravila: Veronika Rijavec Pobežin 
2. Knjižnica Domžale 

V Knjižnici Domžale posebno pozornost namenjamo uporabnikom s posebnimi potrebami: 

 Izvajamo  bralno  značko  V  sožitju  s  knjigo,  ki  je  namenjena  osebam  z motnjo  v  duševnem  razvoju 
(sodelujemo z društvom Sožitje). Poleg rednih mesečnih srečanj v prostorih knjižnice uporabniki doma 
prebirajo knjige, ki jih pripravijo knjižničarji. 

 Izvajamo bralna srečanja (vsakih 14 dni) v domovih upokojencev. 

 Za ljudi s slabim vidom (primarno starejši) smo pripravili 4 e‐bralnike, predstavili način uporabe in jih 
dali  v uporabo Domu upokojencev Domžale. 

 Za  stanovalce  bližnjih  domov  upokojencev  organiziramo  vodstva  po  večjih  razstavah  in  izvajamo 
program za ohranjanje kognitivnih sposobnosti. Organiziramo medgeneracijska srečanja, kamor poleg 
starejših povabimo tudi otroke iz okoliških vrtcev in šol. 

 V okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja sodelujemo z Andragoškim centrom Slovenije. Projekt 
v  svoj  program  vključuje  dogodke,  ki  so  med  drugim  namenjeni  tudi  razvijanju  odprtosti  ter 
miroljubnemu in dejavnemu sožitju v skupnosti. 

 Omogočamo izposojo bralnih očal in uporabo elektronske lupe. 

 Za naglušne uporabnike smo v dvorani knjižnice namestili indukcijsko zanko. 

 Urejamo gradivo za osebe z disleksijo. 

 Posebej so označene knjige z večjimi črkami. 

 Na oddelku za slovensko leposlovje in na oddelku za otroke in mladino si je mogoče izposoditi zvočne 
knjige – zgoščenke z brano vsebino, prozo ali poezijo. Zgoščenke  je možno poslušati v knjižnici ali pa si 
jih izposoditi na dom. 

 Bolnim in ostarelim omogočamo dostavo knjižničnega gradiva na dom. 

 Skupaj  z  Domom  upokojencev  Domžale  in  Kulturnim  domom  France  Bernik  izvajamo  projekt 
Alzheimer caffe. Tema je namenjena vsem tistim, ki se srečujejo z demenco. 

 Odpisane knjige podarjamo društvom in skupinam, ki skrbijo za socialno šibkejše. 

 Sodelujemo  z osnovno  šolo Roje, ki  jo obiskujejo otroci  s posebnimi potrebami. Zanje pripravljamo 
posebne bibliopedagoške ure. 

 Za otroke, ki imajo težave z branjem, in otroke s posebnimi potrebami, izvajamo branje (Tačke berejo)  
v družbi terapevtskega psa in vodnika. 

 Sodelujemo  z  društvom  Verjamem  vate,  ki  je  združenje  staršev,  z  izkušnjami  in  znanjem,  otrok  z 
motnjo v telesnem in duševnem razvoju. 

 V zbirki hranimo taktilne slikanice ter igrače za slepe in slabovidne otroke. 

 V  zunanji  enoti  knjižnice  gradimo  zbirko  družabnih  iger  in  igrač  za  otroke  in  odrasle  s  posebnimi 
potrebami ter jih  izposojamo na dom. Igre so namenjene tudi osebam z oviranostmi za rehabilitacijo 
po daljših boleznih in poškodbah 

 Spletna stran knjižnice je prilagojena uporabnikom s slabšim vidom. 

 Sodelujemo  z  društvom  Jesenski  cvet,  v  katerem  se  srečujejo  starejši  občani.  Skupaj  z  njimi 
pripravljamo delavnice. 

 Za uporabnike s posebnimi potrebami in starejšo populacijo po dogovoru izvajamo prilagojen program 
IKT opismenjevanja. 

 Sodelujemo  z  Inštitutom Republike Slovenije  za  rehabilitacijo  in  sodelujemo pri  zaposlitvah njihovih 
rehabilitandov. 

 Z informacijami o dostopnosti smo se pridružili portalu pridem.si, ki je prvi slovenski imenik namenjen 
gibalno oviranim. 

 Vključeni  smo  v  projekt  EU  kartica  za  invalide  in  imetnikom  omogočamo  brezplačno  članstvo  v 
knjižnici. 

 ERGO Lux MP  lupe  z osvetlitvijo, na katere  se  lahko pripnejo ERGO Base  (distančnik ali podstavek). 
Branje z lupo in distančnikom je udobnejše, saj ni treba paziti na oddaljenost lupe od teksta. 

 Bralne mizice in posebne bralne svetilke. 

 Elektronska lupa. 

 Povečevalnik zaslonske slike Dolphin SuperNova Magnifier. 

 Tipkovnica za slabovidne.  

 Digitalni predvajalnik zvočnih knjig Daisy, Mp3 knjig in glasbenih CD‐jev (Victor Reader Stratus) 
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Pripravila: Barbara Zupanc Oberwalder 
 

3. Mestna knjižnica Grosuplje 

 Zbirka gradiva s povečanim tiskom, zvočnimi knjigami, avdiokasete, CD nosilci 

 Sodelovanje s prostovoljci, ki izvajajo branje v domu starejših občanov Grosuplje 

 Izobraževanje starejših  za uporabo IKT 

 Sodelovanje z invalidskimi združenji  pri zaposlitveni rehabilitaciji 

 Praksa dijakov iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino 

 Praksa dijakov iz VIZ Višnja Gora 

 Odpisane knjige podarimo prostovoljkam, ki izvajajo programe za Rome 

 Bibliopedagoške dejavnosti ‐ Sodelovanje z OŠ Brinje – oddelki za otroke s posebnimi potrebami 

 Beremo s tačkami 

 Sodelovanje z društvom Novi Paradoks  

 Povezovanje  z Društvom distrofikov Slovenije pri predstavitvi ustvarjalnosti članov iz našega območja 
(Dobrepolje) 

 Povezovanje  z Društvom  paraplegikov  ljubljanske  pokrajine  pri  predstavitvi  njihove  ustvarjalnosti  v 
prostorih knjižnice (Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje) 

 Sodelovanje z Želvo (Ivančna Gorica) 

 Sodelovanje s Sožitjem (Grosuplje) 

 Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v dejavnosti 

 Z igro do branja za otroke s težavami pri branju 

 Zbirka gradiva za dislektike 

 Razstave gradiva in pripomočkov za slepe in slabovidne 

 Prilagoditev prostorov za invalide (avtomatska vrata, dostop, dvigalo) 

 Sodelovanje z Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje 

 Sodelovanje pri občinskih projektih Starosti prijazna občina (Grosuplje, Ivančna Gorica) 

 Bralni klub  Beremo ob kmečki peči  za udeležence tretjega življenjskega obdobja  

 Bibliopedagoška dejavnost za romske otroke 

 Branje v domu za ostarele v Dobrepolju 
Pripravila: Roža Kek 

 
4. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 

Uporabnikom s posebnimi potrebami v naši knjižnici namenjamo posebno pozornost.  

 bibliopedagoške  dejavnosti  za  OŠ  27.  julij  (osnovna  šola  s  prilagojenim  programom)  in  Zavod  za 
usposabljanje invalidne mladine Kamnik (CIRIUS) 

 Drugačne  zgodbe  v  knjižnici:  projekt,  ki  je  namenjen  promociji  knjige  in  branja,  pripovedovanja, 
druženja,  komuniciranja  in  medsebojnega  sodelovanja  z  varovanci  in  varovankami  ter  njihovimi 
mentorji in spremljevalci društva Sožitje iz Lok v Tuhinjski dolini. Na ta način skušamo knjige približati 
ljudem,  ki  težko  ali  sploh  ne morejo  brati,  krepimo  pa  tudi medsebojne  odnose  in  izboljšujemo 
kakovost življenja ljudi s posebnimi potrebami.  

 obiski in ogledi knjižnice po dogovoru, 

 kotiček za oklevajoče bralce  (na otroškem oddelku) – v kotičku  so dostopne  informacije o disleksiji, 
seznam dostopne  literature, seznami knjig za  lažje branje za otroke s specifičnimi učnimi motnjami, 
dislektike  oz.  tiste,  ki  neradi  berejo.  Gradivo,  ki  je  primerno  za  oklevajoče  bralce  in  za  dislektike, 
imamo posebej označeno s piktogrami.  Na voljo so bralna ravnila, ki si jih je možno izposoditi tudi na 
dom. 

 Za slabovidne odrasle imamo leposlovje z večjim tiskom označeno s piktogrami. 

 zvočne knjige na CD ploščah 

 izposoja BRALNIH OČAL:  uporabniki,  ki  so  doma  pozabili  očala,  pa  bi  želeli  prebrati  članek  v  reviji, 
poglavje v knjigi ali pa preprosto izbrati gradivo za izposojo na dom, si lahko izposodijo ustrezna bralna 
očala pri informatorju. 

 elektronska  lupa:  naprava,  ki  je  namenjena  vsem  slabovidnim  uporabnikom  in  omogoča  velike 
povečave.  
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 domača stran je prilagojena uporabnikom s posebnimi potrebami z možnostjo povečanja prikazanega 
besedila. Na spletni strani sproti objavljamo priporočila za prilagajanje slepim in slabovidnim. Postavili 
smo posebno podstran: Za uporabnike s posebnimi potrebami.  

 oznake: zaradi višinskih in globinskih ovir smo uporabili označevalni material za talne oznake, vodilne 
linije, poti in stopnišča. Oznake so namenjene starejšim in slabovidnim osebam. 

                                                                                                  

 steklena vrata smo označili s barvnimi črkami, tudi rob odpiranja je viden. Vrata avtomatsko odpira 
senzor. Tekstilne obloge označujejo smeri gibanja. 

 klančine in dvigalo: knjižnica ima klančino za invalidski voziček pri vhodu kot tudi v drugem nadstropju. 

Dvigalo omogoča  dostop do zgornjih prostorov tudi gibalno oviranim.  
Zapisala: Mojca Kosirnik 

 
5. Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

 Sodelovanje  z Varstveno  delovnim  centrom  ‐  tedenski  obisk  njihovih  varovancev,  obisk  pedagoške 
delavke v VDC in bralna značka.  

 Spletna stran je prilagojena uporabnikom s slabšim vidom (povečava črk s kombinacijo CTRL +). 

 Za potrebe slabovidnih uporabnikov imamo eno lupo. 

 Do knjižnice je omogočen dostop z dvigalom. 

 Možnost izposoje knjig s povečanim tiskom, zvočnih knjig in e‐knjig (Biblos). 

 Program R. E. A. D. – za otroke, ki težko berejo. Otroci namesto odraslemu berejo terapevtskemu psu 
(v sodelovanju z društvom Tačke pomagačke). 

Pripravila: Sonja Žakelj 
 

6. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
V Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica za uporabnike s posebnimi potrebami organiziramo: 

 prevoz gradiva na dom 

 sodelovanje, obiskovanje in oskrba z gradivom ‐ Dom starejših Cerknica 

 sodelovanje, razstave Varstveno delovni center Cerknica 
Pripravila: Marija Hribar 

 
7. Knjižnica Litija 

 Omogočamo uporabo in izposojo e‐bralnika.  

 Gradivo za osebe z disleksijo je na mladinskem oddelku označeno z nalepko in na posebni polici. 

 Posebej so označene knjige z večjimi črkami, tako za otroke kot odrasle.  

 Na oddelku za slovensko leposlovje in na oddelku za otroke in mladino si je mogoče izposoditi zvočne 
knjige – zgoščenke z brano vsebino, prozo ali poezijo. Zgoščenke  je možno poslušati v knjižnici ali pa si 
jih izposoditi na dom. 

 V Domu upokojencev Tisje  izvajamo projekt bralnih uric, enkrat mesečno, projekt  izvajamo od  leta 
2006. Smo skrbniki njihove knjižnice Ob potoku, glede na želje in potrebe stanovalcev doma, gradivo 
tudi dostavimo v dom. 

 V enoti Doma upokojencev Tisje, Šmelcu prav tako enkrat mesečno izvajamo bralne urice, slabovidnim 
stanovalcem dostavimo zvočne knjige.  

  Odpisane knjige podarjamo društvom in skupinam, vrtcem, ki skrbijo za socialno šibkejše. 

 Aktivno sodelujemo z osnovno šolo Litija, enoto s prilagojenim programom, ki    jo obiskujejo otroci s 
posebnimi potrebami. Zanje pripravljamo posebne bibliopedagoške ure. 

 V Knjižnici Litija smo gostili Tačke pomagačke in sicer v okviru Tačkovega festivala, v letu 2016 sta prišli 
vodnici s kužkoma v knjižnico Pod kostanji, v park pri KC Litija.  

 Sodelujemo  z  društvom  diabetikov  Litija/Šmartno,  ki  v  naših  prostorih  pripravlja  srečanja  in 
predavanja.  

 Prav  tako  sodelujemo  z  društvom  invalidov  Litija/Šmartno,  brezplačno  nudimo  prostor  za  njihova 
predavanja.  

 Od decembra 2016 sodelujemo s podjetjem Želva, ki usposablja  in zaposluje  invalide, saj  imamo na 
polletnem  usposabljanju  lažjo  invalidko,  ki  pomaga  pri  opravilih  v  knjižnici,  kot  je  zavijanje  knjig, 
pomoč pri pripravi pravljičnih uric (izrezovanje ipd…), urejanje knjižnice, pošte,  itd. 
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 Enkrat mesečno se v prostorih knjižnice srečujejo člani društva Sožitje.  

 V  sodelovanju  z  Društvom  Univerza  za  tretje  življenjsko  obdobje  Litija  in  Šmartno  pripravljamo 
mesečno čajanko s pregledom novosti, pogovorom o aktualnih dogodkih, zanimivostih, predlogih za 
branje… 

 Bolnim in ostarelim nudimo dostavo gradiva na dom. 

 Nudimo program IKT opismenjevanja 

 Dostop do Knjižnice Litija  je za osebe na vozičkih  in v vozičkih urejen s klančino,  iz smeri železniške 
postaje. Klančina je tudi pri glavnem vhodu (do nadstropja žal še ne morejo dostopati). 

 V Knjižnici Litija  je sedež Društva Univerza za  tretje življenjsko obdobje Litija  in Šmartno, za društvo 
tiskamo vabila, organiziramo delavnice, srečanja, pomagamo pri administraciji.  

 Zaposleni Knjižnice Litija se na potrebe individualno odzivamo, sproti iščemo rešitve za odpravo malih 
ovir, ki invalidom otežujejo dostop do knjig. Izposojevalec ali informator iz nadstropja dostavita knjige 
težje gibljivim, slabovidnim pomagamo pri pisanju dokumentov in podobno.  

Pripravila: Aleksandra Mavretič 
 

8. Knjižnica Logatec 
Prilagoditve za uporabnike s posebnimi potrebami: 

 Branje  ljudem  s  posebnimi  potrebami  –  enkrat mesečno  knjižnica  organizira  branje  v  Zavodu dom 
Marije in Marte ‐ Karitas Logatec, dom za ostarele. 

 Izposoja zvočnih knjig (možna  je tudi   v vseh treh krajevnih knjižnicah – Rovte, Hotedršica  in Vrh Sv. 
Treh Kraljev). 

 Nekaj izvodov knjig za slepe in slabovidne z brajico. 

 Izvodi knjig z povečano pisavo  imamo v sistemu Cobiss označene s predmetno oznako:  leposlovje za 
slabovidne. 

 Didaktična  in  metodična  priporočila  za  delo  z  osebami  z  motnjami  branja:  V  sodelovanju  z 
defektologinjo  Tanjo  Černe  smo  oblikovali  seznam  strokovne  literature  v  tiskani  obliki  z  naslovom: 
»Seznam priporočene  literature  za otroke  z disleksijo  in nasveti  za njihove  starše«. Na naši  spletni 
strani imamo povezavo na ta seznam pod kazalko: Priporočilni seznam in napotki za dislektike. 
 
9. Knjižnica Medvode 

V Knjižnici Medvode imamo za uporabnike s posebnimi potrebami na voljo sledeče: 

 Spletna stran knjižnice je prilagojena uporabnikom s slabšim vidom (z možnostjo povečanja besedila), 

 v  prostorih  knjižnice  omogočamo  izposojo  dveh  elektronskih  lup,  dveh  tabličnih  računalnikov  in 
bralnih očal, 

 obisk knjižnice po dogovoru  (sodelujemo z društvom Barka  in z Društvom upokojencev Medvode; s 
slednjimi občasno izvajamo medgeneracijske ustvarjalne delavnice). 

 Sodelujemo s Centrom za socialno delo: 
v Knjižnici Medvode smo v začetku decembra v razstavnem prostoru postavili mizo z lepo ohranjenimi 
knjižnimi darovi v  zvezi  s projektom Knjižnice Medvode »S pisano besedo  skupaj  z vami napolnimo 
skledo!«. Na ta način (menjava knjige za hrano in higienske pripomočke) zbrane darove smo v začetku 
januarja predali vodji CSD Šiška, enota Medvode, kjer  so  jih  razdelili pomoči potrebnim družinam v 
Medvodah. Projekt smo podaljšali do konca februarja, vsekakor pa ga bomo ponovili tudi v letošnjem 
decembru 2017. Na ta način smo s skupnimi močmi z uporabniki knjižnice družinam v stiski polepšali 
vsaj nekaj trenutkov. 

 Enkrat mesečno prirejamo Medvodkove igralne urice za otroke, ki ne obiskujejo vrtca in še ne hodijo v 
šolo. 

 Uvedli smo oznake s piktogrami (izločili smo knjige zbirke Vid s povečanim tiskom in jih na hrbtni strani 
označili z znakom očal, posebej so označene tudi knjige z velikimi tiskanimi črkami za najmlajše. 

 Za  izposojo gradimo zbirko zvočnih knjig, ki zaradi zmanjševanja sredstev  raste počasi, prav  tako za 
izposojo omogočamo tudi nekaj knjig za slepe in slabovidne z brajico, 

 Dostop invalidom omogoča klančina na glavnem vhodu in avtomatska vrata, ki jih odpira senzor.  

 Organiziramo prireditve za vse starostne skupine z raznoliko tematiko, 

 enkrat mesečno  pripravljamo  Knjižne  večere,  kjer  se  ob  čaju  in  pecivu  družijo  predvsem  starejši 
občani, 
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 v letošnjem letu sodelujemo z zavodom Jelša (center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo), 
v preteklosti pa smo sodelovali z Želvo (podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov).  S tem, ko 
izvajamo  storitev  zaposlitvene  rehabilitacije,  omogočamo njihovim  rehabilitantom  usposabljanje  na 
delovnem mestu. 

 Za naglušne uporabnike smo v prireditvenem prostoru knjižnice namestili indukcijsko zanko, 

 zbiramo knjižne darove in jih posredujemo CSD in društvom in skupinam, ki skrbijo za socialno šibkejše 
(varna hiša, Marinkina knjižnica v Škofji Loki, Dom starejših občanov v Cerkljah,…), 

 za  starejše  uporabnike  knjižnice  občasno  in  na  njihovo  željo  izvajamo  računalniške  delavnice  in 
delavnice za dostop do elektronskih knjig, 

 javni  uslužbenci  Knjižnice Medvode  se  tudi  sproti  individualno  odzivamo  na  probleme  in  potrebe 
uporabnikov s posebnimi potrebami. 

 uvedba  dostave  gradiva  na  dom  starostnikom,  invalidom,  slabovidnim,  bolnikom,  ki  okrevajo  po 
operaciji  in trajno bolnim osebam (knjiga na dom). 
 

Nadaljnji načrti v zvezi s tem: 

 oznaka gradiva za dislektike s piktogrami, 

 v kolikor nam bodo omogočala finančna sredstva, nameravamo organizirati tudi učenje slovenščine za 
tujce 

 in izposojo didaktičnih pripomočkov za starejše. 
Pripravila: Jana Krašovec 

 
Ljubljana, 11. 2. 2019  Poročila zbral in uredil Aleš Klemen
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PRILOGA 6:  Poročilo posveta Domfest 2018 
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Poročilo: Domfest 2018 
 
Cilji in namen: 

‐ Predstavitev  primerov  dobrih  praks  sodelovanja  med  sorodnimi  ustanovami  ter 

lokalnimi društvi na področju domoznanstva. 

‐ Spodbujanje  tesnejšega sodelovanja knjižnic z  lokalnim okoljem, predvsem sorodnimi 

ustanovami. 

 
Povzetek: 
Mestna knjižnica Ljubljana je 19. oktobra 2018 organizirala 5. festival domoznanstva – Domfest 
z naslovom »Domoznanstvo v lokalni skupnosti – prostor sinergije in sodelovanja«. Na posvetu 
smo želeli predvsem predstaviti primere dobre prakse sodelovanja splošnih knjižnic z drugimi 
deležniki  v  lokalni  skupnosti.  K  sodelovanju  smo  povabili  knjižnice,  ki  uspešno  sodelujejo  z 
muzeji,  arhivi,  lokalnimi  društvi  idr.,  da  predstavijo  svoje  dobre  prakse,  hkrati  pa  tudi 
predstavnika  spletnega  portala Museums.si,  na  katerem  objavljajo  svoje  vsebine  predvsem 
muzeji. 
Predstavljenih je bilo 8 referatov:  

‐ Milena  Bon  (Narodna  in  univerzitetna  knjižnica)  in  Klaudija  Sedar  (Pokrajinska  in 

študijska  knjižnica  Murska  Sobota)  sta  predstavili  del  izsledkov  analize  stanja 

domoznanske dejavnosti, ki je bila izvedena v letu 2017;  

‐ Mira  Petrovič  (Knjižnica  Ivana  Potrča  Ptuj)  je  spregovorila  o  sodelovanju  ptujske 

knjižnice s sorodnimi kulturnimi ustanovami; 

‐ Svjetlana Ciglar  (Knjižnice grada Zagreba)  je  razlagala o vlogi knjižnice pri  formiranju 

identitete lokalne skupnosti; 

‐ mag. Kristina Košič Humar (Mestna knjižnica Ljubljana) je pripravila prispevek na temo 

sodelovanja Mestne knjižnice Ljubljana z lokalnimi izobraževalnimi institucijami; 

‐ Sašo  Zagoranski  (Semantika  d.o.o.)  je  predstavil  dokumentacijski  sistem  Galis  in 

prednosti njegove uporabe za splošne knjižnice; 

‐ Srečko  Maček  (Osrednja  knjižnica  Celje)  in  Karmen  Kreže  (Medobčinska  splošna 

knjižnica Žalec) sta predstavila primere partnerskega sodelovanja v njunih knjižnicah; 

‐ Mateja Kus (Knjižnica Brežice) je predstavila aktivnosti v zvezi Toporišičevim letom; 

‐ mag. Nina Hriberšek Vuk  (Mariborska  knjižnica) pa  je  govorila o  knjižnici  kot  aktivni 

soustvarjalki lokalnega kulturnega dogajanja. 

Zbornik posveta  je  izšel v elektronski obliki, udeleženci posveta pa  so prejeli  tudi natisnjeno 
verzijo.  V  zbornik  smo  vključili  tudi  4  prispevke,  ki  niso  bili  predstavljeni  na  Domfestu  kot 
referati: 

‐ Urška Orešnik: Ponovno oživljene domoznanske zgodbe. Kako z  literarnimi natečaji  in 

sodelovanji aktualizirati domoznansko zbirko; 

‐ Milena Glušič: Križnikov pravljični festival – primer sodelovanja v  lokalni skupnosti na 

področju domoznanstva; 

‐ Sonja  Žakelj:  Predstavitev  krajevnih  skupnosti  Občine  Vrhnika  v  Cankarjevi  knjižnici 

Vrhnika; 

‐ mag.  Tatjana  Oblak  Milčinski,  Nataša  Oblak  Japelj,  Zdenka  Obal,  Sonja  Žakelj: 

Cankarjevo leto 2018 na Vrhniki. 

Na  letošnjem Domfestu so bile prvič podeljene Goropevškove nagrade, ki  jih podeljuje Zveza 
bibliotekarskih  društev  Slovenije  za  izjemne  uspehe  na  področju  domoznanstva  in  kulturne 
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dediščine, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku domoznanske dejavnosti 
v  knjižnicah.  Goropevškovo  priznanje  za  leto  2018  je  prejela  Nataša  Kokošinek  iz  Knjižnice 
Jesenice  za prispevek  k  razvoju  in prepoznavnosti domoznanstva na  jeseniškem območju  in 
širše. Goropevškovo listino pa sta prejela Marjan Brecelj iz Nove Gorice za prispevek k razvoju 
in prepoznavnosti domoznanstva na Goriškem  in preko slovenskih nacionalnih meja ter mag. 
Matjaž Neudauer, direktor Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, za prispevek k razvoju domoznanstva v 
knjižnici in v slovenskem prostoru ter dvigu njegove prepoznavnosti.   
Posveta  so  se udeležile 103 osebe, kar  je  za Domfest  rekorden dosežek. Evalvacija dogodka 
priča o precejšnjem  splošnem  zadovoljstvu udeležencev,  saj  je bila  skupna povprečna ocena 
4,44 (najvišja možna ocena  je 5,00). Predvsem pa  izstopa  izredno visoka povprečna ocena, ki 
kaže zadovoljstvo udeležencev z organizacijo posvetovanja (4,80 od najvišje možne 5,00). 
 
Zbornik  posvetovanja  je  dostopen  v  e‐obliki  na  spletnem  naslovu: 
https://tinyurl.com/zbornikDomfest2018.  
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PRILOGA 7:  Poročilo o objavljenih spletnih zbirkah knjižnic Osrednjeslovenskega 
območja na portalu Kamra v letu 2018 
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Osrednja območna 
knjižnica: 

Mestna knjižnica Ljubljana 

 
Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 
2018 
 

Območno uredništvo 

- Udeležili smo se sestanka regijskih urednikov (4. 10. 2018) ter  vseslovenskega 
izobraževalnega srečanja sodelavcev portala Kamra (19. 4.  2018) v Osrednji knjižnici Celje. 

- Knjižnicam našega območja smo svetovali pri oblikovanju digitalnih zbirk, vnosu vsebin ter 
urejanju avtorskih pravic. 

- Pripravili in izvedli smo domoznanski natečaj Zgodbe mojega kraja, ki je potekal od 8. 
februarja do 15. aprila 2018. Načrtovan je bil kot regijski natečaj, vendar je kasneje zaradi 
velikega zanimanja prerasel v vseslovenskega. Prejeli smo 56 zgodb iz vse Slovenije. Žirija 
je izbrala 10 najboljših, ki smo jih nagradili z nagradami, prispevanimi s strani donatorjev. 
Informacije o natečaju ter 10 nagrajenih zgodb smo objavili v obliki digitalne zbirke na 
portalu Kamra. 

Pridobivanje vsebin in partnerjev 

- Objavili smo 31 novic (od tega 21 v MKL), 19 digitalnih zbirk (od tega 8 v MKL) in 1573 
multimedijskih elementov (od tega 471 v MKL).  

- Dopolnili smo 6 že obstoječih digitalnih zbirk (od tega 2 v MKL). 
- Dodali smo 2 partnerski organizaciji (Oddelek za geografijo na FF ter Občina Vrhnika). 
 
Digitalne zbirke, objavljene v letu 2018: 

1. Promet  v  slovenski  prestolnici  skozi  20.  stoletje  (Mestna  knjižnica  Ljubljana).  Kot  že 
sam  naslov  pove,  zbirka  obravnava  promet  in  njegove  posebnosti  v  Ljubljani  v  20. 
stoletju.  Izpostavlja  kolesarje,  postreščke  in  izvoščke  ter  staro  Ljubljansko  letališče. 
Nastala je v okviru projekta Razvoj Ljubljane. 

2. Kako so nekdaj praznike obhajali (Knjižnica Logatec). Zbirka obravnava šege in navade v 
povezavi s praznovanji oziroma praznik na območju Logatca in okolice. 

3. Dve  pesmi  iz  urbarja  graščine  Slatna  (Knjižnica  Litija).  V  zbirki  sta  predstavljeni  dve 
pesmi iz urbarja graščine Slatna, ki sta širši slovenski javnosti dokaj neznani. 

4. Josef Suppan in Karel Dežman: ljubljanska župana v letih 1869‐1874 (Mestna knjižnica 
Ljubljana). Zbirka je nastala v okviru projekta Znameniti ljubljanski župani in obravnava 
čas županovanja Josefa Suppana in Karla Dežmana. 

5. Ljubljana  med  letoma  1967  in  1978:  mesto  vodita  inženirja  metalurgije  (Mestna 
knjižnica Ljubljana). Zbirka  je nastala v okviru projekta Znameniti  ljubljanski župani  in 
obravnava čas županovanja Mihe Košaka in Toneta Koviča. 

6. Zdaj  naj  sneži,  naj  brije  veter  …  (Cankarjeva  knjižnica  Vrhnika).  Zbirka  predstavlja 
fotografsko razstavo v povezavi s Cankarjevimi črticami. Avtorjem fotografij so namreč 
kot navdih za fotografije služili motivi iz Cankarjevih črtic. 

7. Zgodbe  mojega  kraja:  o  njegovih  ljudeh,  zgodovini,  naravni  in  kulturni  dediščini 
(Mestna  knjižnica  Ljubljana).  Zbirka  je  nabor  nagrajenih  prispevkov  natečaja  za 
najboljšo zgodbo z domoznansko vsebino. 

8. Dnevi narodnih noš  in oblačilne dediščine v  izbranih virih Knjižnice Franceta Balantiča 
Kamnik  (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik). Zbirka kronološko predstavi zgodovino 
prireditve Dnevi  narodnih  noš  in  oblačilne  dediščine  v  Kamniku. Nastala  je  v  okviru 
projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 
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9. Križnikov pravljični festival (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik). Zbirka zelo natančno 
predstavi  Križnikov  pravljični  festival  od  začetka  do  dandanes.  Nastala  je  v  okviru 
projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

10. Grad Brdo pri Lukovici z okolico: po poteh pisatelja Janka Kersnika (Knjižnica Domžale). 
V  zbirki  je  predstavljena  zgodovina  kraja  Lukovica  pri  Domžalah  s  poudarkom  na 
zgodovini  gradu Brdo  pri  Lukovici  v  času  rodbine  Kersnik.  Zbirka  je nastala  v okviru 
projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

11. Marjan  Rožič  na  čelu  Ljubljane:  uresničevanje  slogana  »Mesto  po  meri  človeka« 
(Mestna knjižnica  Ljubljana). Zbirka  je nastala v okviru projekta Znameniti  ljubljanski 
župani in obravnava čas županovanja Marjana Rožiča. 

12. Čebelarska  pravda  v  Litiji  (Knjižnica  Litija).  Zbirka  obravnava  prvo  uspešno  ekološko 
pravdo v Sloveniji, ko so čebelarji tožili topilnico rude zaradi pomora čebel in zmagali. 
Nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

13. Andrej Žigon  (9.1.1952‐16.7.2003)  (Knjižnica Logatec). Zbirka obravnava delo pesnika 
in fotografa Andreja Žigona. Nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

14. Kulturno  umetniško  društvo  Pirniče  in  njegova  gledališka  dejavnost  (Knjižnica 
Medvode). Zbirka obravnava delo KUD Pirniče ter njihove promocijske plakate. Nastala 
je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

15. Ivan Cankar – politični kandidat socialnodemokratske stranke 1907 v  litijskem okrožju 
(Knjižnica  Litija).  Zbirka  obravnava  politično  udejstvovanje  Ivana  Cankarja  kot 
kandidata socialnodemokratske stranke v litijskem okrožju. Nastala je v okviru projekta 
Bilo je nekoč v našem kraju. 

16. »Ali  je mogoče, da se  je  to zares primerilo?« Spomenik 1. svetovne vojne na Vrhniki 
(Cankarjeva knjižnica Vrhnika). Zbirka obravnava načrtovanje ter postavitev spomenika 
padlim v prvi svetovni vojni. Nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

17. Kongres Svete alianse v Ljubljani 1821  (Mestna knjižnica Ljubljana). Zbirka obravnava 
kongres  Svete  alianse  v  Ljubljani  ter  dogodke,  ki  so  do  njega  privedli.  Nastala  je  v 
okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

18. Peglezen  na  Poljanski  cesti  v  Ljubljani  (Mestna  knjižnica  Ljubljana).  Zbirka  predstavi 
stavbo  poimenovano  Peglezen,  ki  stoji  na  Poljanski  cesti  1  v  Ljubljani. Nastala  je  v 
okviru projekta Razvoj Ljubljane. 

19. Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) (Mestna knjižnica Ljubljana). Zbirka o Masaryku 
ter njegovi povezavi s Slovenijo je objavljena v angleškem jeziku, saj sta besedilo zanjo 
pripravili gostujoči študentki iz Slovaške in Češke. Prevod je načrtovan za leto 2019. 

Digitalne zbirke, ki so bile v letu 2018 dopolnjene: 
1. Zbirka starih razglednic Knjižnice Logatec (Knjižnica Logatec): 15 MME. 
2. Dr. Andrej Gosar (Knjižnica Logatec): 11 MME. 
3. Spominska obeležja prve svetovne vojne v Litiji, Šmartnem in okolici (Knjižnica Litija): 2 

MME. 
4. Matjaž Rolih – knjižničar, pravljičar, domoznanec (Mestna knjižnica Ljubljana): 6 MME 

(od tega 2 video posnetka ter 1 avdio posnetek). 
5. Arhiv  negativov  na  steklih  Oddelka  za  geografijo  (Mestna  knjižnica  Ljubljana):  del 

besedila, 291 MME. 
6. Obrt, trgovina  in  industrija v Grosupljem  (Mestna knjižnica Grosuplje): 1 podzbirka, 2 

MME 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

Pridobili smo dve novi vnašalki vsebin, iz Knjižnice Domžale ter Knjižnice Franceta Balantiča 
Kamnik. Za vnašalko iz Domžal smo pripravili individualno izobraževanje vnosa vsebin na portal 
Kamra, ki je potekalo 2 uri v prostorih Mestne knjižnice Ljubljana. Vnašalko iz Kamnika je v 
vnašanje vsebin uvedla stalna vnašalka iz kamniške knjižnice. 
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Promocija 

- 168 objav na Twitter profilu Kamre @PortalKamra, 40 novih sledilcev. 
- Izvajali smo promocijo naših novih digitalnih zbirk na profilih družbenih omrežij MKL. 
- Portal Kamra smo promovirali tudi v okviru domoznanskega natečaja Zgodbe mojega kraja 

(v Nedeljskem dnevniku,  v glasilu ter na spletni strani MOL, v lokalnih časopisih našega 
območja, na spletnih straneh namenjenih starejšim, na spletnih straneh knjižnic regije, na 
displejih LPP itd.). Posebej velja izpostaviti tudi novinarski prispevek v časniku Dnevnik, ki 
je poročal o natečaju, kjer je bil omenjen tudi portal Kamra. 

 
Datum:   8. 1. 2019  Pripravila:  Anja Frković Tršan 
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PRILOGA 8:  Poročilo natečaja »Zgodbe mojega kraja: o njegovih ljudeh, zgodovini, 
naravni in kulturni dediščini« 2018 
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Poročilo: Natečaj »Zgodbe mojega kraja: o njegovih ljudeh, zgodovini, naravni in kulturni 
dediščini« 2018 
 
Cilji: 

 Povezovanje knjižnic z lokalno skupnostjo. 

 Spodbujanje starejših h aktivnosti ‐  kreativnosti in ustvarjanju. 

 Zbiranje  spominov na  vsakdanje  življenje nekoč  za  zanamce  ter  s  tem promoviranje 
pomembnosti kulturne dediščine. 

 
Povzetek: 
Mestna knjižnica  Ljubljana  je v  sodelovanju  s knjižnicami Osrednjeslovenske  regije pripravila 
natečaj  za  najboljšo  zgodbo  z naslovom  Zgodbe mojega  kraja: o njegovih  ljudeh,  zgodovini, 
naravni  in kulturni dediščini, ki  je potekal od 8. februarja do 15. aprila 2018. Namenjen  je bil 
vsem, ki so dopolnili 65 let in radi pišejo. Povabili smo jih, da nam do 15. aprila 2018 pošljejo 
kratko, resnično zgodbo iz preteklosti svojega kraja, najsi gre za zgodbo, katere se spominjajo 
sami  ali  pa  je  njihovo  pozornost  vzbudila  zanimiva  pripoved,  stare  fotografije,  zapiski. 
Sodelovali so lahko z le eno zgodbo, napisano v slovenskem jeziku, ki ni smela presegati 1.600 
besed.  Oddati  jo  je  bilo  mogoče  tipkano  ali  v  obliki  rokopisa  na  naslov Mestna  knjižnica 
Ljubljana, Kersnikova 2, 1000  Ljubljana,  s pripisom »za natečaj Zgodbe mojega  kraja« ali po 
elektronski  pošti  na mojkraj@mklj.si.  Prispevke  je  v  aprilu  in maju  2018  ocenjevala  žirija  in 
izbrala deset najboljših, ki so bili nagrajeni s knjižnimi nagradami in objavljeni na spletni strani 
Mestne  knjižnice  Ljubljana  (www.mklj.si)  ter  na  portalu  digitalizirane  kulturne  dediščine 
slovenskih pokrajin Kamra (www.kamra.si). Prva tri najboljša dela so bila posebej nagrajena. 
Pravila  in  pogoji  sodelovanja  so  bili  objavljeni  na  spletni  strani Mestne  Knjižnice  Ljubljana 
www.mklj.si.  
Člani neformalne delovne skupine za domoznanski natečaj: 

‐ Edita Flegar (Mestna knjižnica Ljubljana), 
‐ Anja Frković Tršan (Mestna knjižnica Ljubljana), 
‐ Milena Glušič (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik), 
‐ Gašper Hudolin (Mestna knjižnica Ljubljana), 
‐ Urška Orešnik (Knjižnica Logatec), 
‐ Barbara Škerl (Mestna knjižnica Ljubljana). 

V  času  trajanja  natečaja  smo  prejeli  56  zgodb  iz  celotne  Slovenije,  ne  samo  iz 
Osrednjeslovenske  regije, kot smo pričakovali, saj  je bila naša promocija usmerjena  izključno 
na to regijo. Žirija  je  imela nalogo  izbrati 10 najboljših zgodb, nato pa  izmed teh določiti prve 
tri. Nagradili smo vseh 10 zgodb in sicer s knjižnimi nagradami, avtorji najboljših treh zgodb pa 
so prejeli še dodatne nagrade.  Prav tako smo vseh 10 zgodb objavili na spletni strani MKL in na 
portalu Kamra. 
 
Nagrajence smo javno razglasili na zaključni prireditvi 24. 5. 2018 v Trubarjevi hiši literature. 

1. nagrada  ‐  2  celodnevni  vstopnici  za  obisk  Term  Snovik:  Majda  Rupnik  (Ljubljana) 
„Jamski otroci“ 

2. nagrada ‐ 2 karti za vožnjo z ladjico po Ljubljanici: Maks Starc (Novo mesto) „Jelendol – 
nekoč in nikoli več“ 

3. nagrada  ‐  2  vstopnici  za  obisk  Arboretuma  Volčji  Potok:  Janez  Faletič  (Žirovnica) 
„Vazarjevo znamenje“ 

Ostali  nagrajenci,  uvrščeni  med  deseterico,  ki  so  prejeli  knjižne  nagrade  (po  naključnem 
vrstnem redu): 

• Bojan  Jerlah (Ljubljana): Jožmanova jesen, 
• Francka Premk (Ljubljana): Nepozabno in neminljivo, 
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• Alojz Škerbec (Ljubljana): Pozabljena postaja, 
• Ivana Cvirn (Sevnica): Pvaz (Plaz), 
• Janez Petkovšek (Rovte): Rastovšk Anže, 
• Mira Karnar (Podgorje pri Slovenj Gradcu): Pomladna noč in florjančenje, 
• Julijana Drolc (Komenda): Kopanje gline v Komendi in nekaj spominov na lončarstvo. 

 
Natečaj  so  podprli  Arboretum  Volčji  Potok,  Beletrina,  zavod  za  založniško  dejavnost,  Rečni 
transport, promet po rekah d.o.o., Ljubljana in Terme Snovik. 
 
Promocija 
Objave: 
2018‐05‐29  Natečaj  Zgodbe  mojega  kraja:  o  pozabljenem  Jelendolu  in  jamskih  otrocih 
(Dnevnik) 
2018‐02‐06 Natečaj Zgodbe mojega kraja (Delo) 
2018‐02‐05 Najboljša zgodba iz mojega kraja (GeneracijaPlus) 
 
Na natečaj smo opozarjali: 

‐ na domači spletni strani in družbenih omrežjih MKL, 
‐ na portalu Kamra, 
‐ na spletnih straneh knjižnic regije, 
‐ v občinskih glasilih sodelujočih knjižnic regije, 
‐ s promocijskim gradivom v splošnih knjižnicah, 
‐ osebno  in  elektronsko  (morebitne  zainteresirane  organizacije  za  sodelovanje  ali 

doniranje), 
‐ na displejih LPP.  



 

 

Trubarjeva hiša literature – poročilo za leto 2018 

 

1. PROGRAM IN ODPRTOST 

V letu 2018 je Trubarjeva hiša literature (v nadaljevanju THL) sledila raznolikosti in inovativnosti programskih 

vsebin, namenjenih različnim družbenim skupinam in vsem generacijam. Program THL je sledil strateškim ciljem 

Mestne knjižnice Ljubljana (v nadaljevanju MKL), spodbujal njeno uveljavljanje kot središča kulturnega in 

intelektualnega življenja v Ljubljani in primere dobrih praks delil z drugimi kulturno-izobraževalnimi institucijami 

v Ljubljani, Slovenji in na mednarodnem področju. THL se je tudi v letu 2018 usmerila v ustvarjanje odprtega, 

pluralnega in dinamičnega prostora, ki pripadnikom različnih literarnih, intelektualnih in nazorskih skupin 

omogoča izmenjavo mnenj in stališč o vseh kulturnih in družbenih vprašanjih, ki zaznamujejo današnji čas. Poleg 

uveljavljenih načinov predstavitve literature smo sledili novim tokovom in spodbujali pristope, ki povezujejo 

literaturo z glasbenimi, likovnimi, lutkovnimi in drugimi umetniškimi izrazi. V tem smislu je THL postal prostor 

povezovanja pisateljev, pesnikov, ustvarjalcev in umetnikov različnih profilov in ustvarjalnih pristopov. Lastno 

produkcijo literarnih oziroma z literaturo povezanih dogodkov je THL dopolnjevala s programi partnerskih 

organizacij in posameznikov. 

 

Programsko ponudbo THL so v letu 2018 sestavljali uveljavljeni problemski večeri, ko so v ospredje stopile 

okrogle mize, strokovna predavanja in javne razprave. Glavnina programa je bila namenjena literarnim 

dogodkom, ki se vežejo na literarna branja in pogovore z avtorji. Izvajali pa smo tudi sproščen program, ki je bil 

vezan na serije filmskih, gledaliških in glasbenih dogodkov. 

 

V THL smo v letu 2018 gostili 298 prireditev in dogodkov, ki so bili namenjeni odraslim in otrokom. Za odrasle 

smo pripravili 289 različnih literarnih dogodkov, strokovnih predavanj, okroglih miz, glasbenih dogodkov, filmskih 

projekcij, gledaliških predstav, natečajev in tekmovanj. Postavili smo 10 razstav in izvedli 54 izobraževalnih 

delavnic ter tečajev. Skupno število ur trajanja delavnic in izobraževanj za odrasle je bilo 208. V prostorih THL 

smo izvedli tudi 4 prireditve in 5 izobraževalnih delavnic ter tečajev za otroke – število ur izobraževanj in delavnic 

je bilo 49. Gostili smo tako domače kot tuje predavatelje, goste in sogovornike. Programsko smo sodelovali s 

številnimi založbami, stanovskimi društvi, organizatorji festivalov in drugimi kulturnimi ustanovami, 

najintenzivneje pa smo se vključili v projekte MKL (Mesto bere, Oddaj na natečaj v MKL, Teden italijanske 



 

kulture, Pomlad s knjigo, Zgodbe mojega kraja, festival Bobri), v okviru katerih smo organizirali literarne in 

pogovorne večere, strokovna predavanja, okrogle mize in filmske projekcije. Izvedli smo tudi vodstva po hiši za 

številne osnovnošolske in dijaške skupine. V letu 2018 smo gostili 19 rednih programskih ciklov. Preostanek 

programa so tvorili dogodki, ki smo jih soorganizirali v sodelovanju z občasnimi zunanjimi programskimi 

partnerji. S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi na nivoju mesta in države smo (MKL in THL kot 

referenčni prostor za književnost in knjigo) uresničevali cilje Unescovega naziva Ljubljana – mesto literature. THL 

se je v svojih vsebinah navezoval tudi na uresničevanje drugega strateškega področja (Knjižnica za vse: storitve 

za prebivalce in obiskovalce mesta) Strateškega načrta 2017–2021 MKL.  

 

Kot soorganizator smo sodelovali pri: 

− izvedbi simpozija »Literatura in mladi« – Avstrijski kulturni forum; 

− izvedbi jezikovnega tečaja grškega jezika; 

− izvedbi tečaja kreativnega pisanja – Leonora Flis; 

− izvedbi tečaja govora in pripovedništva – Barbara Pia Jenič; 

− izvedbi tečaja dramskega pisanja – Simona Semenič; 

− izvedbi projekta Rast: Rastem – Društvo Novi dijak; 

− izvedbi Tinte – festivala stripa Ljubljana  

− izvedbi festivala Bobri 2018; 

− izvedbi 5. mednarodnega kritiškega simpozija: Umetnost kritike – LUD Literatura; 

− izvedbi programa Dagiba 2018 – tečaj in delavnice za osnovnošolce. 

 

THL je skozi vse leto odprta od torka do petka med 10.00 in 18.00 ter v času trajanja večernih prireditev, ki se 

zvečine pričenjajo ob 18.00, kar v povprečju pomeni 50-urno tedensko odprtost. V letu 2018 je bila THL skupno 

odprta 2.001 uro. V času med 2. 7. in 31. 8. 2018 je bila THL zaprta. V letu 2018 je prireditve in dogodke v THL 

obiskalo 8.207 obiskovalcev in obiskovalk. 

 

V primerjavi z letom 2017 se je število dogodkov in prireditev zmanjšalo za 9 % (leta 2017: 327 / leta 2018: 298), 

število obiskovalcev in obiskovalk pa za 10 % (leta 2017: 9.108 / leta 2018: 8.207). Število prireditev se je 

zmanjšalo, ker smo deloma omejili izvajanje dogodkov v času, ko je THL po urniku zaprta (sobote, nedelje in 

ponedeljki). Upad smo zabeležili predvsem pri filmskih predstavah, saj smo imeli težave s pridobivanjem 

dovoljenj za javno predvajanje. Zmanjšalo se je tudi število dogodkov pod drugo – tiskovne konference in 

pogovorna srečanja. V letu 2018 je upadlo predvsem število dogodkov, ki so organizirani s strani zunanjih 

programskih partnerjev. Letno programsko delo THL pa se je pravzaprav okrepilo, saj smo gostili 19 rednih 

programskih ciklov (leta 2017: 17), ki so bili načrtovani s strani THL. Vzrok za zmanjšanje števila obiskovalcev je 

potrebno pripisati manjšemu številu izvedenih dogodkov in prireditev ter večjemu številu izobraževalnih tečajev, 

ki so v letu 2018 zavzeli 208 ur časovnega prostora v THL (leta 2017: 62 ur). Posledica tega je predvsem manjše 



 

število obiskovalcev, saj so izobraževalni tečaji daljša oblika izobraževanja za iste udeležence, ki se jih statistično 

obravnava le v obliki enkratnega štetja.  

 

2. FINANCIRANJE 

Za nemoteno delovanje hiše, izvajanje programa in njeno vzdrževanje so bila THL v letu 2018 namenjena 

posebna sredstva MOL.  

 

3. DELOVANJE HIŠE 

THL je v letu 2018 nemoteno izvajanje programa zagotavljala z eno redno zaposleno osebo, dvema občasnima 

sodelavcema iz MKL (oba skupaj opravita približno 70 ur mesečne prisotnosti v THL) in občasno študentsko 

pomočjo, ki predstavlja približno 70 ur mesečne prisotnosti. 

 

Stalno ponudbo 19 rednih programskih sklopov smo dopolnjevali s pestro paleto dogodkov, ki so nastajali v 

sodelovanju z našimi rednimi programskimi partnerji, s katerimi smo še naprej uspešno tkali tesne in 

produktivne vezi. S takšnim pristopom smo obiskovalcem skozi celo leto zagotavljali razmeroma velik obseg in 

visoko raven produkcije kulturnih prireditev in dogodkov v centru prestolnice ter s tem prispevali k 

uresničevanju cilja Unescovega naziva Ljubljana – mesto literature. 

 

V letu 2018 smo nadaljevali z zbiranjem prispevkov (poročila, refleksije, kolumne, recenzije) z dogodkov in jih 

objavljali na spletni strani THL. Prispevke pišejo študenti in študentke Oddelka za primerjalno književnosti FF UL 

in s tem dopolnjujejo pestro ponudbo spletne strani THL. V tekočem letu smo digitalizirali 57 vseh dogodkov in 

prireditev ter posnetke objavili na YT kanalu MKL. Skrbno vzdržujemo FB profil THL, ki ima sedaj približno 6.930 

(2017: 6.400) sledilcev in sledilk. Tudi v letu 2018 smo nadaljevali z uporabo Twitterja in Instagrama.  

 

4. STROKOVNO DELO 

THL se znotraj MKL vzpostavlja kot pomemben nosilec in organizator ali razvijalec storitev za ciljne skupine, ko 

gre za knjigo, branje ali katero drugo dejavnost, povezano z literaturo. THL je v svojo redno programsko 

dejavnost večplastno implementirala izhodišča Smernic za mlade (vodenje DS) v MKL tako, da je k aktivnemu 

načrtovanju celoletnih kulturnih dogodkov za mlade pritegnila Društvo ljubljanskih gimnazijcev. Na podlagi 

omenjenih Smernic je THL kot nosilec znotraj MKL razpisala in izvedla literarni natečaj (Oddaj na natečaj v 

MKL) kratke proze, haiku poezije in dramskega dela, ki je namenjen mladim v starostni skupini med 15 in 25 let. 

Uspešno je bilo izvedenih tudi šest dogodkov v okviru projekta Medijska pismenost za mlade, ki se je pričel 

izvajati v letu 2017. V letu 2018 so potekala tudi redna srečanja bralne skupine srednješolcev Fejsbukerji. THL se 

tudi kot soorganizator dogodkov približuje mladim ter jim pomaga pri načrtovanju in izvajanju vsebinskih 

projektov – Društvo študentov primerjalne književnosti mesečno izvaja filmske večere in pogovore o filmih. THL 

deluje tudi kot krovno izhodišče pri povezovanju MKL z Ljubljanskim festivalom Bobri (načrtovanje in 



 

koordinacija programa MKL na omenjenem festivalu) in Ljubljansko mrežo info točk za mlade (L'mit). Na osnovi 

Smernic za oblikovanje storitev za starejše smo v letu 2018 nadaljevali sodelovanje z Univerzo za tretje 

življenjsko obdobje. Posebno pozornost smo namenili spodbujanju stripovske dejavnosti in izvedli dve razstavi 

stripov (Živel strip! Živela Animacija – Stripburger in razstavo stripov v okviru festivala Tinta) ter organizirali šest 

literarnih dogodkov, vezanih na vsebino stripa. 

 

Pripravil: 

Rok Dežman, 

programski vodja Trubarjeve hiše literature                                   

 

                                mag. Teja Zorko 

                                                                                                                             direktorica 

 

Prireditve za odrasle 2018 

Dogodek Datum Naslov prireditve  Izvajalec 
Število 

udeležencev 

Literarni 
dogodki 

11.01.2018 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si! Tina Košir 20 

19.01.2018 Na pesniškem tandemu s Petro Koršič Petra Koršič 25 

23.01.2018 Rdeči klobčič FF 47 

24.01.2018 
KUD Sodobnost International predstavlja nove 
knjige KUD Sodobnost 12 

24.01.2018 »Fake news« in »Dalmatino« Irena Zagajšek 45 

25.01.2018 Recital alternativne slovenske poezije KUD Logos 41 

29.01.2018 Fejstbukerji Nika Kovač 18 

30.01.2018 Beseda v pajčolanu zvoka Darja Avsec 34 

01.02.2018 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si! Tina Košir 21 

07.02.2018 Zapravljeno: Zakaj šola ne izobražuje več? SSD 24 

09.02.2018 Na pesniškem tandemu s Petro Koršič Petra Koršič 24 

15.02.2018 Jet Pack 1 Muanis Sinanović 27 

16.02.2018 Pod tisto celino Petra Koršič 37 

20.02.2018 Oddaljevanje zvezd France Stražišar 42 

26.02.2018 Fejstbukerji Nika Kovač 40 

01.03.2018 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si! Tina Košir 20 

02.03.2018 Strupena nevesta Tomislav Vrečar 25 

05.03.2018 Satanade DŠPK 45 

06.03.2018 Podarjamo knjige 
Avstrijsko 
veleposlaništvo 58 

07.03.2018 Začasno bivališče: Na grad 25, Ig SSD 45 



 

07.03.2018 
Mesto bere ... azijske pisave: ženske v kitajski in 
japonski književnosti Tatjana Pristolič 18 

09.03.2018 Pesem za Sinin džan Dragan Potočnik 20 

14.03.2018 
Prihaja pomlad in z njo nove izdaje KUD 
Sodobnost International! KUD Sodobnost 21 

15.03.2018 Jet Pack 2 Muanis Sinanović 18 

16.03.2018 Na pesniškem tandemu s Petro Koršič Petra Koršič 38 

17.03.2018 Vesoljstvo, ki mu Borges pravi knjižnica L'etažer 25 

19.03.2018 Literarno branje Karl Lubomirski 37 

22.03.2018 Realizem je rezerviran za klovne Tom Veber 18 

23.03.2018 Sijoča zvezda z levjo grivo Milan Jazbec 15 

23.03.2018 Prevod na oknu Petra Koršič 39 

26.03.2018 Fejstbukerji Nika Kovač 25 

26.03.2018 
Ljubezenski napoj: Kaj pravita o ljubezni Vzhod in 
kaj Zahod? Viktorija Kos 57 

28.03.2018 Novosti založbe Aristej Založba Aristej 25 

28.03.2018 Mitologija molka Minoli Salgado 39 

30.03.2018 
Ad hoc likovna in glasbena improvizacija 
interpretirata poezijo Petra Koršič 47 

04.04.2018 Skrivnost Fanny Haussmann  Založba Aristej 35 

04.04.2018 Kritika kompetence, Andreas Gelharda SSD 19 

04.04.2018 
Mesto bere D azijske pisave. Khaled Hosseini: 
Tek za zmajem Rok Govednik 10 

05.04.2018 45 dni feminizma in DŠPK: Literarni večer DŠPK 37 

05.04.2018 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si! Tina Košir 24 

06.04.2018 
V prevajalskih delavnicah jezika: pogledi na 
slovenske prevode španske poezije L'etažer 28 

12.04.2018 
Mesto bere D azijske pisave. Mohsin Hamid: 
Ugovor vesti nekega fundamentalista Rok Govednik 12 

13.04.2018 Živel strip! Živela Animacija! 18  Stripburger 63 

13.04.2018 
Pesniško-pripovedovalski nastop (Spoken Word 
poezija): Stopgap Grace Neil McCarthy 34 

16.04.2018 V krempljih postsocialističnega kapitalizma Jerzy Franczak 37 

16.04.2018 
Mesto bere D azijske pisave. Ryunosuke 
Akutagawa: Rašomon in druge zgodbe Rok Govednik 14 

17.04.2018 
Tiskovna konferenca KUD Sodobnost 
International KUD Sodobnost 18 

17.04.2018 Metamorfoze Vid Sagadin Žigon 24 

19.04.2018 Jet Pack 3 Muanis Sinanović 21 

20.04.2018 Tirso Miriam Drev 42 

23.04.2018 Fejstbukerji Nika Kovač 15 

24.04.2018 Poetry slam 
Mieze Medusa in 
Markus Kohle 42 

25.04.2018 Lačna življenja Anja Baš 12 

26.04.2018 Komunizem v gibanju Catherine Samary 42 

04.05.2018 Seganje Petra Koršič 34 

07.05.2018 Stebri slovenskega gospodarstva 

Založba Institutum 
Studiorum 
Humaninatis 52 

09.05.2018 
Komunizem v gibanju: Zgodovinski pomen 
jugoslovanskega samoupravljanja SSD 37 

10.05.2018 
Predstavitev izdelkov delavnice kreativnega 
pisanja z Leonoro Flis Leonora Flis 21 



 

10.05.2018 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si! Maja Gal Štromar 17 

11.05.2018 Na pesniškem tandemu s Petro Koršič Petra Koršič 27 

12.05.2018 
Zaključni nastop udeležencev delavnice govora in 
komunikacije z Barbaro Pio Jenič Barbara Pia Jenič 14 

14.05.2018 Poligonija KUD Anarhiv 37 

16.05.2018 Realizem je rezerviran za klovne Tom Veber 7 

17.05.2018 Jet Pack 4 Muanis Sinanović 17 

18.05.2018 Na pesniškem tandemu s Petro Koršič Petra Koršič 29 

21.05.2018 Kaj naj Evropa bere to poletje? Igor Šoltes 12 

21.05.2018 Skrivnosti uspešnega komuniciranja 
mag. Vesna 
Sodnik 47 

24.05.2018 
Zgodbe mojega kraja – natečaj za najboljšo 
zgodbo 

Anja Frković 
Tršan 65 

24.05.2018 
Zadnja plat (Vzeto s police): Scott McCloud – 
Kako razumeti strip in Kako narisati strip Pia Nikolič 7 

30.05.2018 
(Ne)dostojno delo: Prekarizacija standardnega in 
nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji  SSD 41 

31.05.2018 
Literatura v azilu, pesniški večer: Sameer 
Sayegh, Mosul/Ljubljana  Tatjana Pristolič 14 

31.05.2018 Pore dotikov KUD Kdo 31 

01.06.2018 Na pesniškem tandemu s Petro Koršič Petra Koršič 24 

04.06.2018 Dotik svetlobe v času selfijev Jan Němec 31 

04.06.2018 Jezikovna gimnastika Boštjan Gorenc 48 

04.06.2018 Svetloba od zunaj Miljana Cunta 31 

05.06.2018 Literarna krpanka potuje v Ljubljano Nina Medved 14 

07.06.2018 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si! Tina Košir 21 

08.06.2018 Prevod na oknu Petra Koršič 23 

11.06.2018 Ljubljana v poeziji Jaka Železnikar 18 

13.06.2018 Naša mala knjižnica 
KUD Sodobnost 
International 21 

14.06.2018 Predstavitev nadgradnje korpusa Gigafida 
KUD Polica 
Dubova 19 

14.06.2018 
Literatura v azilu, pesniški večer: Mohamad al 
Monem, Alep/Ljubljana Tatjana Pristolič 12 

15.06.2018 Na pesniškem tandemu s Petro Koršič Petra Koršič 42 

18.06.2018 Kdo zna jezik? Nina Medved 47 

22.06.2018 Prevod na oknu Petra Koršič 29 

26.06.2018 Poezija in Terapija KUD Pranger 42 

29.06.2018 Prišleki Petra Koršič 27 

01.07.2018 LitLink Ljubljana Muanis Sinanović 31 

05.09.2018 Novi zvon  Novi zvon  18 

11.09.2018 Novinarska konferenca – Rožančeva nagrada 
Društvo Marjan 
Rožanc 17 

14.09.2018 
Prvo slovensko tekmovanje iz praktičnega znanja 
slovenščine 

Slavistično 
društvo RS 45 

17.09.2018 Ni je šole brez karjole Andrej Jelačin 24 

20.09.2018 Jet Pack 5 Muanis Sinanović 21 

21.09.2018 Refleksija umetnosti v družbi LUD Literatura 43 

21.09.2018 Kritiški prostor v medijih LUD Literatura 40 

21.09.2018 Na pesniškem tandemu s Petro Koršič Petra Koršič 23 

25.09.2018 Vsega so krive pravljice NODI 34 



 

28.09.2018 Prevod na oknu Petra Koršič 24 

04.10.2018 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si! Tina Košir 37 

05.10.2018 Prevod na oknu Petra Koršič 24 

09.10.2018 Kako je insajder postal autsajder Pia Nikolič 31 

09.10.2018 Mile voli disko Kaja Avberšek 37 

10.10.2018 Stripi osebno Pia Nikolič 32 

10.10.2018 Legendarna risanka v živo 
Rok Kušlan in Ciril 
Horjak 40 

12.10.2018 
Slovenske mandale z izbranimi pesmimi Janeza 
Premka in mislimi Martina Kojca Ana Premk 43 

12.10.2018 
Ad hoc likovna in glasbena improvizacija 
interpretirata poezijo Petra Koršič 37 

16.10.2018 Starodavne poučne zgodbe iz Indije in Perzije Viktorija Kos 42 

17.10.2018 Sociološka imaginacija (Charles Wright Mills) SSD 27 

18.10.2018 Jet Pack 6 Muanis Sinanović 27 

19.10.2018 Tisoč osemdeset stopinj 

Alenka 
Jovanovski in 
Petra Koršič 30 

22.10.2018 
Podelitev nagrade Kristine Brenkove 2018 za 
izvirno slovensko slikanico Zdravko Kafol 47 

24.10.2018 Črepinje Martin Justin 41 

25.10.2018 Na svetlih ozarah Franceta Pibernika KUD Kdo 34 

26.10.2018 Prevod na oknu Petra Koršič 30 

26.10.2018 Predanost 
Vinko 
Moderndorfer 53 

27.10.2018 Bralna skupina Anja Radaljac 10 

29.10.2018 Dejanje upora, dejanje dostojanstva 
KUD Polica 
Dubova 27 

30.10.2018 O kosu, ki je bil vsemu kos  Mundilfari 21 

07.11.2018 In memoriam: Aljoz Rebula KUD Kdo 37 

07.11.2018 Liberalizem, fašizem, neoliberalizem SSD 51 

08.11.2018 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si! Tina Košir 27 

09.11.2018 
Ad hoc likovna in glasbena improvizacija 
interpretirata poezijo Petra Koršič 37 

12.11.2018 Recepti za življenje Grega Valenčič 32 

12.11.2018 Rojenice Sojenice Bajate 50 

13.11.2018 Jesenske novosti KUD Sodobnost KUD Sodobnost 14 

13.11.2018 Dragan Velikić v Ljubljani  
Cankarjeva 
založba 31 

13.11.2018 Literarno novinarstvo Leonora Flis 24 

15.11.2018 Biseksualni literarni večer Društvo Kvartir 37 

15.11.2018 Zadnja plat: Maus Arta Spiegelmana Pia Nikolič 17 

15.11.2018 
Prepustna srca in pogovor o pomenu branja z 
zaporniki Katarina Jazbec 37 

16.11.2018 Drevo življenja 
Alja Adam in Ulla 
Aatinen 27 

16.11.2018 
Ad hoc likovna in glasbena improvizacija 
interpretirata poezijo Petra Koršič 30 

17.11.2018 Plašč 
Tina Vrščaj in 
Katja Ložar 17 

20.11.2018 Drevo življenja 
Ulla Aatinen in 
Suzana Tratnik 17 

22.11.2018 Jet Pack 7 Muanis Sinanović 21 



 

23.11.2018 
Ad hoc likovna in glasbena improvizacija 
interpretirata poezijo Petra Koršič 37 

27.11.2018 Znanstvena fantastika v Sloveniji 
Ivan Šokić in 
Aljoša Toplak 27 

28.11.2018 Sufijske zgodbe so prava zakladnica znanja Viktorija Kos 38 

29.11.2018 Hlapci MKL 25 

29.11.2018 Pogovor z Jožetom Snojem KUD Kdo 30 

30.11.2018 Pogovarjanja in razpravljanja Petra Koršič 17 

30.11.2018 
Ad hoc likovna in glasbena improvizacija 
interpretirata poezijo Petra Koršič 42 

01.12.2018 Bralna skupina Anja Radaljac 7 

03.12.2018 Menažerija JSKD 21 

04.12.2018 Sergio Bonelli: italijanski stripar in založnik Pia Nikolič 21 

04.12.2018 Vrtnica v vetru Widad Tamini 15 

05.12.2018 
Kaj Petrarkov, kaj nam Tasov treba pevcov je 
prijetnih? (Prešeren, Glosa) Srečko Fišer 5 

07.12.2018 Prevod na oknu Petra Koršič 37 

10.12.2018 Most z zelenim čajem in njegove dimenzije 
Alenka Zorman in 
Polona Kitak 27 

11.12.2018 Neizrečenke Katarina Tominec 34 

12.12.2018 Dvomovine 
Literarni klub 
Letažer 38 

13.12.2018 Popotniško zorenje Viljem Gogala 17 

14.12.2018 Tišina je spregovorila Gal Furlan 14 

14.12.2018 
Ad hoc likovna in glasbena improvizacija 
interpretirata poezijo Petra Koršič 38 

15.12.2018 Čajnica x poezija NODI 12 

16.12.2018 Čajnica x poezija NODI 14 

18.12.2018 
Zaključni večer delavnice dramskega pisanja 
Vzkrik KUD Krik 38 

20.12.2018 Jet Pack 8 Muanis Sinanović 21 

21.12.2018 Prevod na oknu Petra Koršič 37 
Literarni 
dogodki - 

skupaj       4687 

Razstave 

08.01.2018 Podlasica Timon Leder 0 

07.02.2018 Galerija 7:069: S02EO1 Galerija 7:069 0 

05.03.2018 Rapsodija v belem Živa Agrež 0 

09.04.2018 Živel strip! Živela Animacija! 18  Stripburger 0 

14.05.2018 Kjer ljudje pozabijo umreti D Ana Zibelnik 0 

04.06.2018 Zgodbe dreves Nina Laloš 0 

02.09.2018 
Mandale s poezijo Martina Kojca in Franca 
Premka Ana Premk 0 

07.10.2018 Mile voli disko Tinta 0 

05.11.2018 Drevo življenja 
Alja Adam in Ulla 
Aatinen 0 

03.12.2018 Most z zelenim čajem in njegove dimenzije 
Alenka Zorman in 
Polona Kitak 0 

Razstave - 
skupaj       0 

Strokovna 
predavanja 

16.01.2018 Religija in umetnost naših staroselcev Jošt Snoj 48 

17.01.2018 
Luther in reformacija v očeh Karla Marxa in 
Friedricha Engelsa 

dr. Božidar 
Debenjak  23 



 

18.01.2018 Konfucij, idealni državnik Stjepan Palajsa  42 

22.01.2018 Lacan in maj 68 

Društvo za 
Lacanovsko 
prihoanalizo 52 

13.02.2018 Simbolika presežnega v judovski umetnosti Jošt Snoj 42 

21.02.2018 Pomen Čeških bratov Jonatan Vinkler 18 

27.02.2018 
Identiteta onkraj identitete: Kako danes misliti 
subjekt feminizma? Katja Čičigoj 24 

05.03.2018 Hvala za nevrone – Dotični občutki Fabijan Purg 52 

13.03.2018 
Simbolika presežnega v pojmovanju luči do 
krščanstva in čaščenju podob v krščanstvu Jošt Snoj 45 

16.03.2018 Umetnost, znanilka družbenih sprememb Nodi 38 

20.03.2018 Integracije - Dezintegracije - Nacionalizmi IDŠ 48 

21.03.2018 
Benedikova Zgodovina krščanstva in slovenska 
reformacija Peter Peršin 21 

27.03.2018 Feministične intervencije v filmu Jasmina Šepetavc 19 

09.04.2018 
Kaj bi morali vedeti o sebi, pa nas tega niso 
naučili v šoli Peter Babarovič 47 

10.04.2018 Hvala za nevrone – Prišel, videl, dojel Fabijan Purg 42 

10.04.2018 Modrost Indijancev Nova Akropola 31 

11.04.2018 »Otrokocentričnost sodobne družbe«  Založba Sophia 28 

11.04.2018 
(Post)feminizem za otroke: medijske 
reprezentacije in feminizem kot "vizualni stil" Pedagoški inštitut 10 

18.04.2018 Verski motivi v pravljicah bratov Grimm 
Milena Mileva 
Blažič 31 

23.04.2018 
Simbolika presežnega v pojmovanju luči do 
krščanstva Jošt Snoj 21 

08.05.2018 Pogovor z Drude Dahlerup Milica Antić Gaber 37 

09.05.2018 Življenje Pitagorejcev, Esenov in Sufijev Viktorija Kos 52 

14.05.2018 Kjer ljudje pozabijo umreti D Jaka Gerčar 47 

15.05.2018 Hvala za nevrone in ušesa Fabijan Purg 49 

15.05.2018 
Ukrajina: preteklost in sedanjost, vloga Ukrajine v 
zgodovini Evrope Inna Domenko 31 

16.05.2018 Evropa in Islam Aleš Črnič 58 

17.05.2018 Izobraževanje in IKT v Sloveniji: ali zaostajamo? Pi Pogovori 17 

22.05.2018 Zgodovina umetnosti Jošt Snoj 21 

22.05.2018 
Varnejši prostori med feministično teorijo in 
prakso Tea Hvala 17 

25.05.2018 Bližina Bližnjega vzhoda Nodi 34 

13.06.2018 Talenti in distributivna pravičnost Pi Pogovori 17 

20.06.2018 Absolutna vojna dr. Igor Grdina 37 

21.06.2018 
Razpad Jugoslavije in obnova kapitalizma v 
Sloveniji dr. Rastko Močnik 73 

19.09.2018 O Mariji in evangeliju Božidar Debenjak 21 

20.09.2018 
Kako lahko starši pomagamo otroku s SUT* 
preživeti OŠ? Društvo Bravo 17 

28.09.2018 Etika v raziskovanju  

Noč raziskovalcev 
- Humanistika, to 
si ti! 43 

11.10.2018 Špartansko učenje o strahu  Nova Akropola 21 

15.10.2018 
»TOY PLUS: Skupaj stari in mladi 
(medgeneracijski pristop)« Pi pogovori 17 

16.10.2018 
Kako pri bralnih in drugih težavah pomagajo 
barve?  Polona Kelava 37 

17.10.2018 Stopinje v pesku zgodovine Peter Kovačič 21 



 

Peršin 

23.10.2018 Filmska kritika NODI 17 

23.10.2018 Družina pod feminističnim drobnogledom Pia Brezavšček 21 

25.10.2018 Šolanje na domu in specifične učne težave Društvo Bravo 15 

14.11.2018 

Na kakšen način izobraževalni sistem reproducira 
že obstoječe socialne razlike: česa se lahko 
naučimo od Estonije Pi Pogovori 21 

19.11.2018 Lezbično gledališče in gledališče čišče Maja Šorli 27 

20.11.2018 Skrivnost portugalskih vitezov templjarjev OSMTH Slovenije 21 

21.11.2018 Islam in muslimani v sekularizirani Evropi 
dr. Marko 
Kerševan 31 

24.11.2018 Zgodovina psihoanalize v Jugoslaviji 

Društvo za 
Lacanovsko 
prihoanalizo 43 

26.11.2018 
Psihoanaliza je brez feminizma slepa, feminizem 
je brez psihoanalize prazen Eva D. Bahovec 37 

27.11.2018 Prelomno leto 1968 NODI 24 

05.12.2018 Dario Fo Mojca Širok 39 

06.12.2018 Italijanščina dr. Martina Ožbot 7 

08.12.2018 Vojna travma med univerzo in psihoanalizo 

Društvo za 
Lacanovsko 
prihoanalizo 21 

10.12.2018 Brivnik zanj, epilator zanjo Inštitut 8. marec 28 

11.12.2018 Naš način življenja Društvo Bravo 5 

13.12.2018 Odstiranje prezence KUD Kdo 42 

15.12.2018 Lgbtq+ na koncu jezika NODI 37 

16.12.2018 
Mladi in politika: Zakaj nam ne bi smelo biti 
vseeno? NODI 34 

17.12.2018 Javoršek z Lacanom: pozabljeni heretični pisatelji 

Društvo za 
Lacanovsko 
prihoanalizo 21 

18.12.2018 
Predstavitev rezultatov evropskega projekta 
SIRIUS 2.0 za leto 2018 Pi Pogovori 14 

19.12.2018 
Vse poti vodijo v Carigrad: Vergerij mlajši in 
reformacija pri južnih Slovanih 

dr. Marko 
Marinčič 27 

20.12.2018 Vključujoča šola in otroci priseljenci v Sloveniji Pi pogovori  21 
Strokovna 

predavanja - 
skupaj       1902 

Glasbene 
prireditve 

23.05.2018 Kitarski recital Matej Berlot 47 

28.05.2018 Impresije Jurka Zoroja 27 

29.05.2018 Glasbeni nastop učencev šole Jurke Zoroja Jurka Zoroja 53 

18.09.2018 Panov koncertni večer 

Javor Škerlj 
Vogelnik in Žiga 
Miklavc  14 

15.12.2018 Unplugged NODI 53 
Glasbene 

prireditve - 
skupaj       194 

Filmske 
predstave 

16.01.2018 Als twee druppels water/Damoklejeva temnica FF 35 

26.01.2018 This Is England/To je Anglija NODI 41 

06.02.2018 Splav meduze DŠPK 28 

16.02.2018 Vžgano v spominih NODI 24 

23.02.2018 To so gadi ESN Ljubljana 52 



 

06.03.2018 Karavla DŠPK 32 

22.03.2018 Moja ata socialistični kulak ESN Ljubljana 45 

01.04.2018 Misterij na platnu DŠPK 25 

11.10.2018 Dansko dekle Kako si? 53 

24.10.2018 Two last week 
Društvo 
Humanitas  17 

06.12.2018 Ma che ci faccio qui! MKL 15 

11.12.2018 Kdo je režiser tvoje spolne vloge Spol.si 21 
Filmske in 

video 
projekcije - 

skupaj       388 

Gledališke 
predstave 

10.02.2018 Črtice ImproAtelje 25 

17.03.2018 Francka se ne rodi, ampak to postane ImproAtelje 31 

21.06.2018 Sedem dni zapora ImproAtelje 18 

06.06.2018 Najin odnos je prostor med nama Anja Mejač 34 

09.06.2018 Cankar ImproAtelje 28 

12.06.2018 Obračun Irena Zagajšek 25 

19.06.2018 Anatol FF Germanistika 42 
Gledališke 
predstave - 

skupaj       203 

Drugo 

07.03.2018 Tiskovna konferenca 

Društvo 
založnikov in 
knjigotržcev 10 

27.03.2018 Gledališče zatiranih: Nova sošolka 
KUD 
Transformator 28 

20.06.2018 Srečanje članic projekta 

Univerza za tretje 
življenjsko 
obdobje 24 

09.07.2018 Free to Choose Nefiks 30 

10.07.2018 Free to Choose Nefiks 30 

17.07.2018 Sestanek EPK 2025 MOL 15 

14.08.2018 Srečanje prevajlvec JAK 25 

03.10.2018 
Društvo slovenskih založnikov 
  

Društvo 
slovenskih 
založnikov 17 

19.10.2018 Veleposlaništvo Brazilije 
Veleposlaništvo 
Brazilije 23 

23.10.2018 Pančijev Vrtiljak 
Anja Radaljac in 
Društvo Ozara 14 

30.10.2018 
Predstavitev projekta Nadebud, ki razbija 
stereotipe Mundilfari 7 

05.11.2018 Galerija 7:069: S02EO1 Galerija 7:069 27 

14.11.2018 Dan za punce Nefiks in MKL 50 

17.11.2018 Združenje Trubarjev forum Benjamin Hlastan 27 

10.12.2018 
Društvo slovenskih založnikov 
  

Društvo 
slovenskih 
založnikov 21 

13.12.2018 Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije  

Društvo 
prevajalcev in 
tolmačev 
Slovenije  17 

Drugo - skupaj       365 
SKUPAJ 

PRIREDITVE       7739 



 

 

Izobraževanje za odrasle 2018 

Dogodek Datum 
Naslov 

izobraževanja 
Izvajalec 

Število 
ur 

Izvajalec 
izobraževanja 0 - 

NE ali 1 - DA 
Število 

udeležencev 
zunanji notranji 

Vodeni obiski 
knjižnice 

27.06.2018 Vodenje po THL Rok Dežman 1 0 1 30 
26.10.2018 Vodenje po THL Rok Dežman 1 0 1 28 

Vodeni obiski 
knjižnice - skupaj       2 0 2 58 

Tečaji (daljša 
izobraževanja, več 
srečanj za iste 
udeležence) 

10.01.2018 

Tečaj modernega 
grškega jezika, 
začetni  

Konstantina 
Agnantopoulou  22 1 0 15 

01.03.2018 
Tečaj govora in 
pripovedništva Barbara Pia Jenič 52 1 0 15 

22.03.2018 
Tečaj kreativnega 
pisanja Leonora Flis 24 1 0 12 

21.04.2018 
Tečaj dramskega 
pisanja KD Integrali 42 1 0 20 

24.11.2018 
Tečaj o filmski 
kulturi in igri 

Eric Dean Scott in 
Vinko Moderndorfer 10 1 0 18 

Tečaji - skupaj       150 5 0 80 

Izobraževalne 
delavnice (krajša 
izobraževanja za 
različne 
udeležence) 

13.01.2018 
Dramska 
platforma Simona Semenič 6 1 0 15 

10.03.2018 
Dramska 
platforma Simona Semenič 6 1 0 15 

08.05.2018 
Dramska 
platforma Simona Semenič 6 1 0 12 

10.05.2018 
Dramska 
platforma Simona Semenič 6 1 0 15 

12.05.2018 
Delavnica 
dramske igre 

Brina Klamfer in Varja 
Hrvatin 6 1 0 20 

29.09.2019 
Dramska 
platforma Simona Semenič 6 1 0 10 

20.10.2018 
Dramska 
platforma Simona Semenič 6 1 0 12 

10.11.2018 
Dramska 
platforma Simona Semenič 6 1 0 12 

08.12.2018 
Dramska 
platforma Simona Semenič 6 1 0 7 

15.12.2018 

Delavnica 
izdelovanja 
plakatov NODI 2 1 0 15 

Izobraževalne 
delavnice - 

skupaj    56 10 0 133 
SKUPAJ 

IZOBRAŽEVANJA    208 15 2 271 

 

Prireditve za otroke 2018 

Dogodek Datum 
Naslov 

izobraževanja 
Izvajalec 

Izvajalec 
izobraževanja 0 - NE 

ali 1 - DA 

Število 
udeležencev 

zunanji notranji 
 

Literarni 
dogodki 

23.01.2018 
Haiku predavanje in 
delavnica Mateja Mahnič 1 0 12 

29.05.2018 Pravljica združuje Zavod Rokavička 1 0 25 

08.06.2018 
Literarna soba 
pobega Tamara Hozjan 0 1 5 

Literarni 
dogodki -

skupaj       2 1 42 
Predstave 08.06.2018 Trije pujski Barbara Kaiser & Maja Šefman 0 1 25 

Predstave -       0 1 25 



 

skupaj 
SKUPAJ 

PRIREDITVE        1 2 67 

 

Izobraževanje za otroke 2018 

Dogodek Datum 
Naslov 

izobraževanja 
Izvajalec 

Število 
ur 

Izvajalec 
izobraževanja 0 - 

NE ali 1 - DA 

Število 
udeležen

cev 
zunanji notranji 

 
Vodeni obiski 
knjižnice 07.12.2018 Vodenje po THL Rok Dežman 1 0 1 15 
Vodeni obiski 
knjižnice - s 

kupaj       1 0 1 15 
Tečaji (daljša 
izobraževanja, 
več srečanj za 
iste 
udeležence) 19.02.2018 Dagiba Timon Leder 40 1 0 30 
Tečaji - skupaj       40 1 0 30 

Izobraževalne 
delavnice 
(krajša 
izobraževanja 
za različne 
udeležence) 

30.04.2018 
Delavnica 
skladanja glasbe Dagiba - Timon Leder 2 1 0 25 

01.05.2018 
Delavnica 
skladanja glasbe Dagiba - Timon Leder 2 1 0 20 

02.05.2018 
Delavnica 
skladanja glasbe Dagiba - Timon Leder 2 1 0 15 

03.05.2018 
Delavnica 
skladanja glasbe Dagiba - Timon Leder 2 1 0 25 

Izobraževalne 
delavnice - 

skupaj       8 4 0 85 
SKUPAJ 

IZOBRAŽEVA
NJA        49 5 1 130 
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