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0 UVOD 
 
V letnem poročilu Mestne knjižnice Ljubljana prikazujemo, kako uspešno smo izpolnili letni program 
2019, kako izpolnjujemo svoje poslanstvo, vizijo in strateške usmeritve in kako kot javni zavod 
zadoščamo potrebam prebivalcev, naših uporabnikov. V poročilu se trudimo čimveč našega dela 
številčno zajeti in ovrednotiti, 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. Knjižnice že dolgo niso le izposojevalnice knjig, temveč preraščajo 
v uporabne in ljudem potrebne centre ožje lokalne skupnosti. 
 
Z oblikovanjem lastnih tehničnih rešitev ter s številnimi dobrimi praksami smo prispevali k razvoju 
slovenskih knjižnic in tudi v letu 2019 predano uresničevali vse svoje vloge, od kulturne in informacijske 
do izobraževalne in socialne. Knjižnična zbirka je naš temelj – z nakupom in drugimi načini pridobivanja 
gradiva smo v letu 2019 zbirko Mestne knjižnice Ljubljana povečali za 14.665 novih naslovov oz. za 
skupno 72.660 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. 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. 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 veliko novih vsebin s področja naše lokalne kulturne dediščine. Knjižnicam regije in širše 
ponujamo izobraževanja v okviru Učnega centra MKL, ki s svojim izobraževalnim programom 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. Denimo 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 2019 
beležimo kar 513 vpisov zaposlenih, rešenih je bilo 463 testov in kar 40 zaposlenih je rešilo teste vseh 
11 predmetov, ki so jim v e-učilnici na razpolago. Na takšne rezultate smo lahko upravičeno ponosni.  
 
V letu 2019 smo našteli 1.092 različnih oblik sodelovanj z različnimi organizacijami, društvi in 
posamezniki, vse knjižnice v naši mreži dobro delujejo v lokalnem okolju in veliko sodelujejo z različnimi 
deležniki in akterji. 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 2019 so zaposleni 
v MKL izvedli 26 različnih neobjavljenih referatov in predstavitev na posvetovanjih v MKL in izven, 
objavili osem publikacij, 42 informativnih besedil v slovenski periodiki ter 18 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) 
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družinske pismenosti »Family Literacy Works!« in v projektu Dublin Literary Award. Mestna knjižnica 
Ljubljana je članica IFLA (International Federation of Library Associations), kot skrbnica zbirke 
miniaturnih knjig pa je članica dveh mednarodnih bibliofilskih društev: Miniature book society, San 
Diego, California, ZDA, in Sammlerkreis miniaturbuch e.V. Stuttgart, Nemčija. Udeležili smo se različnih 
predstavitev, simpozijev, strokovnih srečanj doma in v tujini: Next Library v Aarhusu na Danskem, IFLA 
WLIC Satelite meeting v Zagrebu, Biblionet v Vršacu v Srbiji, Reshape 2019 – Reshaping lives and 
libraries v Helsinkih, Knjižnica – igrišče znanja in zabave v Karlovcu, Kongres ZBDS v Mariboru, 
Kongres slovenskih založnikov na Bledu itd. 
 
Kakor vsako leto tudi v letošnjem poročilu ne moremo mimo pomembnega segmenta našega dela – 
oblikovanje in izvajanje projektov predstavlja pomembno dodano vrednosti knjižnice lokalnemu okolju. 
Od 37 izvedenih projektov izpostavljam le nekatere: Kreativnica, storitev, ki smo jo razvili za postavitev 
v naši novi, veliki in sodobno opremljeni Knjižnici Polje, ki smo jo v letu 2019 pripeljali že skoraj do 
otvoritve. S Kreativnico udejanjamo prostor za ustvarjalnost in inovativnost širše lokalne skupnosti, s 
pomočjo 3D-tiskalnika in delavnice ročnih spretnosti v okviru projekta Šivanka in škarjice. Nudimo 
digitalno opismenjevanje za uporabnike in zaposlene MKL ter Borzo zdravja za obiskovalce več naših 
knjižničnih enot v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in študenti medicine. V okviru projekta Multi-
kul-praktik v enoti na Viču smo v preteklem letu predstavili Veroniko Deseniško skupaj s kolegi iz 
hrvaškega muzeja Dvor Veliki Tabor. Pridružili smo se projektu Noč raziskovalcev z našo obliko »noči 
v knjižnici«, Prebedimo z Leonardom v bežigrajski knjižnici, kjer je 30 mladih ustvarjalo v tehnični in 
kemični delavnici, delalo poskuse, se pogovarjalo z znanstveniki in nato še obiskalo Muzej vlakov. 
Zvedavo v naravo, družinski projekt naravoslovnega doživetja skozi umetniški film, je v šišensko enoto 
pritegnil kar 76 obiskovalcev… Še veliko podobnega lahko preberete v pričujočem letnem poročilu. 
 
Mestna knjižnica Ljubljana je uspešno zaključila poslovno in programsko leto 2019 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 knjižnic (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 s spremembami in dopolnitvami) 
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, 69/2019 - skl. US, Uradni list 
Evropske unije, št. 279/2019, 279/2019)  

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.: 

1. Pravilnik o računovodstvu MKL z dne 17.1.2019  
2. Pravilnik o blagajniškem poslovanju MKL, 2011 z dopolnitvami 

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/UL101D20191122RS69O3074TO
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/UL101D20191031EUL279O1828TO
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/UL101D20191031EUL279O1829TO
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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 
20. Pravilnik o podelitvi priznanja zlata hruška 

 
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 
6. IFLA Global Vision Report 2018 in IFLA Strategy 2019-2024 

 
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 (292.988 

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 (51.044 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami.  

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (581.380 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 programe Trubarjeve hiše literature: referenčni prostor za književnost, knjigo in 

družbenokritično refleksijo. 
- 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 knjižničnega strokovnega usposabljanja: Učni center MKL. 
- 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 in 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) ter 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 ter 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 2019 zasledoval cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se odražajo 
v posameznih vsebinskih sklopih. Pri uresničevanju strokovnih usmeritev smo se oprli na 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 
 
Najpomembnejši letni cilji so: 
- dokončanje nove Knjižnice Polje (odprta marca 2020); 
- ureditev statusa Knjižnice Jurij Vega (Dol pri Ljubljani) in vključitev v mrežo MKL (1. 1. 2020); 
- izvedba novega koncepta za Dan MKL (28 dogodkov s 1.037 udeleženci na dogodkih v Knjižnici 

Otona Župančiča);  
- priprava novega Pravilnika o poslovanju MKL z uporabniki (v veljavo stopi v začetku leta 2020);  
- izboljšana dostopnost knjižničnih storitev za vse prebivalce (večerna odprtost velike čitalnice v 

Slovanski knjižnici, oddaljeni vpis v knjižnico, izposoja e-knjig, postavitev 12 knjigomatov in oprema 
gradiva z RFID v mreži knjižnic, nadgradnja in širitev e-obveščanja, promocija storitev preko 
spletnega iskalnika Google); 

- priprava koncepta za novo spletno stran MKL (izvedba v letu 2020); 
- krepitev vidnosti in prepoznavnosti knjižnice z organizacijo strokovnih dogodkov (April v MKL 2019, 

Praznik zlatih hrušk, simpozij Med individualnostjo in družbenostjo, 2. srečanje igrotekarjev 
Slovenije). 

- preoblikovanje in prilagoditev knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov (oddelki za 
multimedijo, za ciljne skupine uporabnikov (mladi, starejši, družine) ter prostori za učenje in 
kreativnice, »glasni« prostori za skupinsko delo in druženje in »tihi« prostori za študij, delo in branje); 

˗ ustvarjanje pozitivne uporabniške izkušnje z oblikovanjem storitev za ciljne skupine uporabnikov 
(tematski sklopi prireditev in izobraževanj, uvedba personaliziranih storitev na spletni strani 
knjižnice, uvedba kreativnic, ponudba med počitnicami) ter njihovo merjenje in vrednotenje prek 
izvedbe različnih anket (Anketa o uporabi e-virov in e-storitev v MKL); 

˗ izvajanje storitev in projektov za dve prioritetni ciljni skupini: mladi (7 projektov, programi za mlade 
v THL) in starejši (2 projekta, aktivnosti za starejše v mreži MKL Modra leta, zbiranje spominov za 
Album Ljubljane, Ljubljanske zgodbe, cikel domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v gibljivih 
slikah«, programi za starejše v THL, v SSU smo na podlagi ugotovljenih potreb spremenili del 
izobraževanj za starejše o uporabi tehnologije v vsakdanjem življenju iz skupinskih v individualna 
izobraževanja – 12 dogodkov v skupnem trajanju 50 ur za 32 udeležencev); 

˗ zbiranje podatkov o prireditvah in izobraževanjih: v letu 2019 smo pripravili zbirnik prireditev in 
izobraževanj po ciljnih skupinah udeležencev; 

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

˗ izvajanje nabave in obdelave knjižničnega gradiva za knjižnico regije; 
˗ oblikovanje posebnih zbirk gradiva in storitev za etnične skupnosti in ranljive skupine prebivalcev 

(gluhi in naglušni, migranti); 
˗ pridobitev certifikata »LGBT prijazno«, ki ga podeljuje MOL; 
˗ razvoj predbralne pismenosti ter bralne kulture in pismenosti otrok z izvedbo ur pravljic in projektov 

(Moja prva knjižnica, Ciciuhec, Poletavci); 
˗ promocija branja za odrasle, v več oblikah, zlasti prek bralnih skupin za različne ciljne skupine 

uporabnikov; 
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˗ priprava Strokovnih izhodišč za vrednotenje leposlovja za odrasle za potrebe knjižnic; 
˗ 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 (12 projektom iz prejšnjih let sta se v letu 2019 pridružila 2 nova); 
˗ aktivno sodelovanje pri pripravi programa kandidature Ljubljane za EPK 2025; 
˗ 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); 

˗ vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature (sodelovanje z javnimi 
zavodi in nevladnimi organizacijami);  

˗ 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 
mednarodnem programu NAPLE sister libraries; 

˗ zagotavljanje aktualnih informacij in vsebin za vsakdanje življenje prebivalcev; 
˗ vzpostavitev info točke za turiste;  
˗ oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih knjižnic in 

priprava letnega kataloga izobraževanj (Učni center MKL kot kompetenčni center za izobraževanje 
zaposlenih v osrednjih območnih knjižnicah); 

˗ usposabljanje uporabnikov za različne oblike pismenosti (medijska, digitalna, zdravstvena, 
finančna, glasbena ipd.); 

˗ dodatna usposabljanja za tematske knjižničarje (subject librarians) za ekspertna znanja na 
specifičnih področjih (delo s starejšimi uporabniki, zdravstveno opismenjevanje);  

˗ pridobivanje znanj s področja IKT v e-učilnici MKL za zaposlene in uporabnike; 
˗ ozaveščanje prebivalcev o javnih zadevah in s tem spodbujanje prebivalcev k vključevanju v 

procese odločanja o javnih zadevah (sklop predavanj Soočenja na temo Evropske unije); 
˗ ozaveščanje prebivalcev Ljubljane o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-

zgodb in objava na domoznanskem portalu Kamra, izdaja publikacij, domoznanska podstran 
Ljubljanske zgodbe, domoznanski natečaj za starejše); 

˗ vključevanje prostovoljcev v različne projekte knjižnice (izvedba delavnic, vodenje bralnih skupin, 
pravljične urice, pomoč pri delu z uporabniki – 10 prostovoljcev); 

˗ izvedba prve faze priprave novega pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
MKL s predstavitvijo vsem zaposlenim MKL; 

˗ nove oblike promocije izven fizičnega prostora knjižnice, zlasti na prostem, »povsod v mestu«; 
˗ promocija spletnega video/avdio centra MKL s posnetki dogodkov in izobraževanj in stalna 

prisotnost na družbenih omrežjih. 
 

 
 

 

  

https://www.kamra.si/
https://www.mklj.si/ljubljanske-zgodbe
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5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
 

5.1 Organizacija in interni akti 

 

5.1.1 Izvajanje strateškega načrta in interni akti 

 
V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem strateških usmeritev iz SN 2017–2021. Pripravljen je bil 
dokument o uresničevanju strateških ciljev 2017–2018. V SN 2017–2021 smo si zastavili 20 ciljev in 66 
aktivnosti, od katerih smo jih v letih 2017 in 2018 realizirali ali so v fazi realizacije 59, kar pomeni 89,39 
odstotno realizacijo. Visok odstotek kaže na uresničljivo zastavljene cilje in je plod prizadevanj in dela 
vseh: načrtovalcev in izvajalcev strateškega načrta. V strateškem načrtu za omenjeno obdobje smo si 
postavili 32 kazalnikov uspešnosti, od tega jih 24 (80 %) kaže uresničevanje načrtovanih aktivnosti delno 
ali v celoti. Presežki pri uresničevanju strateških ciljev so vidni na področju aktivnega vključevanja ciljnih 
skupin mladih in starejših uporabnikov, organizacije in izvajanja dediščinskih aktivnosti ter strokovnih 
posvetovanj, pri vpeljevanju tehnoloških rešitev za podporo izvajanju knjižnične dejavnosti, zbiranju in 
evalvaciji pridobljenih podatkov o delovanju knjižnice, izobraževalni dejavnosti za uporabnike in 
strokovno javnost, ter strokovnem delovanju knjižnice na nacionalnem nivoju. V letih 2017 in 2018 so 
knjižnica in njeni zaposleni prejeli 5 različnih nagrad. 
 
V okviru posameznih strateških področij smo zabeležili nekatere dobre rezultate, npr.: 
- V knjižnično mrežo MKL smo vključili Knjižnico Jurij Vega (Dol pri Ljubljani). 
- V letu 2019 smo nadaljevali s pregledom gravitacijskih območij krajevnih knjižnic MKL in 

načrtovanjem mreže MKL na podlagi prostorske analize mreže (PAM). Za revijo Knjižnica smo 
prispevali članek o izzivih načrtovanja knjižnične mreže. 

- Usklajena je bila prostorska zasnova za Knjižnico Šmartno in priprava izhodišč za lokacijo osrednje 
knjižnice v središču mesta. 

- Za ljudi z različnimi oblikami oviranosti smo omogočili izboljšanje dostopa do knjižničnih storitev 
(časovno povečanje obiskovanja postajališča Potujoče knjižnice ob Zavodu za usposabljanje 
Janeza Levca in s tem olajšan obisk tudi varovancev Zavoda za gluhe in naglušne). 

- Za ciljno skupino mladi smo izvajali projekte: Oddaj na natečaj v MKL (kratke zgodbe, poezija, 
drama), tematska sklopa Medijska pismenost za mlade in programi za mlade v Trubarjevi hiši 
literature, Glasbeni instrumentarij (glasbeno opismenjevanje), Igrive poteze (kvalitetno preživljanje 
prostega časa, medvrstniško in medgeneracijsko povezovanje). 

- Za ciljno skupino starejši smo na podlagi Smernic za oblikovanje storitev za starejše oblikovali in 
izvajali: Regijski domoznanski natečaj za starejše, tematski sklop programov za starejše v 
Trubarjevi hiši literature in KPV (Svetla jesen življenja), projekt Prišla bo pomlad, Album Ljubljane, 
Ljubljanske zgodbe, cikel domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v gibljivih slikah«, aktivnosti 
v okviru Borze zdravja (demenci prijazne točke, zdravstveno-preventivne akcije, cikel Zdravje!), 
promocija aktivnosti za starejše (zloženka Modra leta). 

- Knjižna polička na delovnem mestu je inovativen projekt, ki je namenjen zaposlenim v gospodarskih 
organizacijah. 

- Razvijamo knjižnične zbirke za etnične skupine (povečan nakup gradiva na knjižnih sejmih v 
sosednjih državah) in skrbimo za njihovo vključevanje v družbo (Multi-kul-praktik, Življenje je 
zgodba). 

- V okviru projekta Ena knjižnica – ena knjiga smo pripravili raznovrstne dogodke za promocijo 
spodbujanja branja kakovostne literature, sodelovali smo v bralni akciji Nacionalni mesec skupnega 
branja (Mesec branja v MKL). 

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

- Pripravili smo cikel predavanj in pogovornih večerov na temo spremljanja aktualnega dogajanja v 
družbi (Soočenja – nova podoba Evrope). 

- Izvajali smo bogat program promocije branja v okviru Ljubljana: mesto literature, ter se vključili v 
pripravo kandidature Mestne občine Ljubljana za Evropsko prestolnico kulture 2025. 

- Pripravljena so bila strokovna izhodišča za razvoj sistema vrednotenja književnosti za odrasle za 
potrebe splošnih knjižnic.  

- Izvedli smo uspešen teden nizozemske kulture v okviru projekta Svet med nami/World among us. 
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- Vidnost in prepoznavnost knjižnice kot vodilne splošne knjižnice v Sloveniji smo povečali z 
organizacijo strokovnega dogodka April v MKL 2019 : Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas.  

- Prisotnost knjižnice v mestu smo v letu 2019 izpostavljali s CGP in različnimi dejavnostmi (izdaja 
jubilejnega promocijskega poročila »10 let skupnih zgodb Mestne knjižnice Ljubljana«, Dan MKL, 
Povsod v mestu). Povsod v mestu: vključevanje novih oblik dejavnosti in promocije izven fizičnega 
prostora knjižnice (Knjižnica ob vodi, v ZOO in igralnici Minicity, Knjižnica na vrtu, Popoldan s 
knjižnico, Knjižnica na pločniku). 

- Uspešna pridobitev subvencije za kulturne ustanove Google Grants, s pomočjo katere smo pričeli 
s promocijo storitev in dejavnosti knjižnice preko spletnega iskalnika Google (Google AdWords). 

- Promovirali smo blagovne znamke MKL (zlate hruške, Poletavci, Ciciuhec). 
- V izvedbo različnih dejavnosti smo vključevali prostovoljce. 
- Na področju digitalizacije smo izvedli sklop dopolnilne digitalizacije korpusa občinskih glasil bivših 

ljubljanskih občin in objavili digitalne zgodbe na portalu Kamra: sklopi Znameniti ljubljanski župani 
(1 digitalna zbirka), Bilo je nekoč v našem kraju (2 digitalni zbirki), Razvoj Ljubljane (3 digitalne 
zbirke) in Literatura v mestu (3 digitalne zbirke). 

- Udeležili smo se pomembnih strokovnih posvetovanj, tudi s prispevki, v Sloveniji in tujini (ZBDS, 
Next Library, Reshape 2019, IFLA CPDWL Satellite Meeting, Posvetovanje hrvaških knjižničarjev, 
Biblionet). 

- Organizirali smo obiske in oglede knjižnic v mreži MKL s strani domačih in tujih knjižničarjev in 
strokovnjakov (enotedenski strokovni program v okviru Erasmus+ mobilnosti zaposlenih za 
knjižničarke iz Parme in Reke, predstavitev prakse MKL na področju dela s starejšimi in e-viri za 
kolegice iz Bolgarije in Hrvaške, ter predstavnike Narodne biblioteke iz Budve, delo z zbirko Okno 
Kitajske za predstavnike Shanghai Library, predstavitev prakse in učnih gradiv MKL s področja 
finančne pismenosti za kolege iz Poljske, Bolgarije in Romunije). 

- Nadaljevali smo uveljavljeno publicistično dejavnost (zbirka Kulturna dediščina za družine, Ljubljana 
med nostalgijo in sanjami, Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, jubilejno promocijsko 
poročilo 10 let skupnih zgodb Mestne knjižnice Ljubljana: 2008–2018, metaFORA, poHAIKUj, 
preDRAMI se: Nagrajeni prispevki 2018/19). 

- Storitve in projekte smo oblikovali in izvajali prek delovanja delovnih skupin (v letu 2019 so bile 
ustanovljene tri nove DS). 

- S čipi smo opremili gradivo za RFID izposojo v Knjižnici Šiška, Knjižnici Jožeta Mazovca in Knjižnici 
Frana Levstika (Velike Lašče) ter vzpostavili delovne postaje za izposojo gradiva. Uvedli smo 
izposojo gradiva preko knjigomatov v Knjižnici Bežigrad, Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici Otona 
Župančiča, Knjižnici Polje in Knjižnici Šiška. 

- Izdelan je bil popis celotne IKT opreme v knjižnicah in priprava dokumenta Načrt razvoja MKL na 
področju IKT (2019–2023). 

- Pripravili in izvedli smo anketo med uporabniki knjižnice o uporabi e-virov, ki bo podlaga za pripravo 
strategije razvoja e-vsebin in e-storitev v MKL do zaključka strateškega obdobja. 

- Uporabnikom knjižnice smo kot prvi v slovenskem okolju ponudili oddaljen dostop do zbirke Kanopy, 
ki ponuja video na zahtevo. 

- Centralizacija postopkov nabave in obdelave knjižničnega gradiva za splošne knjižnice (projekt MKL 
in Mestne knjižnice Grosuplje) je postala v omejenem obsegu redna dejavnost knjižnice. 

- Pripravljen je bil predlog prenovljenega organigrama in Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v MKL. 

 
 

5.1.2 Zakonodaja in interni akti knjižnice  

 
V okviru strokovnega kolegija (ki se je v letu 2019 sestal na 26 sejah) smo posodobili ali pripravili in 
sprejeli naslednje interne pravilnike oz. dokumente: interna navodila za komunikacijo z uporabniki 
(primerna komunikacija in obvladovanje konfliktnih situacij), prenovljen pravilnik o računovodstvu, 
interne smernice za upravljanje družbenih omrežij v MKL, interni dokument o izvajanju mentorstva, 
smernice za prireditveno dejavnost v MKL, prenovitev idejnega načrta za knjižnico Šmartno, načrt 
razvoja MKL na področju IKT za obdobje 2019–2023, prenovljen koncept za Dan MKL, sklep o častnih 
članih in članih s privilegiji, interna priporočila za promocijo strokovnega gradiva ter za storitve za 
starejše. Pripravili smo dokument Strokovna izhodišča za vrednotenje literature za odrasle ter prenovili 
Pravilnik o poslovanju (delo opravljeno v letu 2019, dokumenta pa sprejeta v začetku leta 2020).  
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Aktivno smo sodelovali v naslednjih 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. 
 
 

5.1.3 Strokovna dejavnost knjižnice  

 
Kazalniki uspešnosti 
 

Kazalniki uspešnosti 2015 2016 2017 2018 2019 % 
indeks 

5 let 

Število članov 80.506 84.647 84.853 84.592 83.293 -1,54 -0,34 

Število novo vpisanih 
članov 

11.486 10.793 9.702 12.821 14.123 10,16 19,84 

Število obiskov 2.239.499 2.361.454 2.365.513 2.384.793 2.520.838 5,70 6,17 

Izposoja 4.793.629 5.004.779 4.713.419 4.366.802 4.288.782 -1,79 -7,44 

Medknjižnična izposoja 1.826 2.338 2.001 1.714 1.880 9,68 -3,68 

Transakcije  4.842.740 5.052.238 4.756.471 4.371.421 4.293.763 -1,78 -7,92 

Posredovanje informacij 281.353 279.209 220.104 252.616 219.063 -13,28 -12,54 

Prireditve in izobraževanje 3.850 3.897 3.804 3.798 3.698 -2,63 -2,92 

Ure odprtosti enot 60.832,5 60.630,0 60.053,0 60.303,0 61.187,0 1,47 0,97 

Zaloga knjižničnega 
gradiva 

1.703.280 1.722.091 1.739.869 1.760.196 1.787.931 1,58 2,60 

Prirast gradiva 74.760 68.879 71.546 70.794 72.660 2,64 1,30 

Obrat gradiva 2,814 3,02 2,709 2,481 2,399 -3,31 -10,64 

Povprečna cena (€) 18,55 18,41 19,18 19,30 19,59 1,50 3,07 

Število naročenih 
elektronskih virov  

7 6 6 7 7 0,00 6,06 

- od tega dostopnih na 
daljavo 

7 6 6 7 7 0,00 6,06 

Število dostopov do 
naročenih elektronskih 
virov 

22.826 26.941 26.382 27.270 28.449 4,32 7,87 

- od tega dostopov na 
daljavo 

12.422 14.661 14.537 15.527 15.058 -3,02 4,27 

 
Uspešnost delovanja nekaterih merljivih segmentov našega delovanja spremljamo z navedenimi 
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. 

Ob pregledu kazalnikov smo že v Poročilu 2018 opozorili, da se je med prebivalci MOL povečal delež v 
MKL včlanjenega prebivalstva 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. 
 
Že drugo leto zapored beležimo ugoden preobrat glede števila novo vpisanih članov, ki je v preteklih 
letih izkazoval upad – skupno število novo vpisanih članov v letu 2019 pa je za 10,16 % višje kot leta 
2018, porast beležimo v vseh pomembnejših kategorijah novo vpisanih članov. Razloge za porast 
pripisujemo tako uspešni promociji knjižnice in programom, ki jih izvaja knjižnica za različne skupine 
uporabnikov, kakor tudi demografskim dejavnikom. V letu 2018 smo uvedli tudi možnost »oddaljenega« 
spletnega vpisa, ki je predstavljal 2 % vseh novo vpisanih članov, v letu 2019 pa je bilo tovrstnih vpisov 
v knjižnico 2,7 % od vseh vpisanih članov. 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 
se je v primerjavi z letom poprej zmanjšalo za 1,5 %, pri čemer se deleža aktivnih odraslih in starih do 
15 let nista bistveno spremenila, pač pa beležimo manj aktivnih članov med študenti, srednješolci in v 
kategoriji nezaposlenih. 

V letu 2019 se nam izkazuje lep rezultat večjega obiska, ki je v prejšnjih letih večinoma ostajal na 
primerljivem nivoju skozi daljše časovno obdobje. Skupni obisk, ki ga beležimo s sistemom COBISS, je 
bil v letu 2019 za 2,4 % višji kot leta 2018, obisk zaradi izposoje na dom je bil v letu 2019 za odstotek 
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višji kot leta 2018; število obiskov mlajših od 15 let je bilo za 2,8 % višje kot v letu 2018, število obiskov 
odraslih pa se je povečalo za odstotek. Skupno število vseh obiskovalcev se je povečalo za 5,7 % in 
občutno presega poltretji milijon na letni ravni. 

Padec pri kazalniku izposoje je v zadnjih nekaj letih skupna poteza velike večine splošnih knjižnic; v 
MKL smo v letu 2019 zabeležili 1,7% padec izposojenih gradiv, kar je izboljšanje glede na enak 
pokazatelj v letu 2018, tako da upamo, da nam v prihodnje uspe ta trend obrniti še bolj navzgor. Kazalec 
nam kazi tudi vedno manjša izposoja serijskih publikacij (kar 4,5 % manj), čeprav ohranjamo visok nivo 
ponudbe razpoložljivega časopisja, kar je gotovo povezano tudi s splošno ponudbo v tem segmentu in 
z vedno večjim dostopanjem bralcev do teh vsebin preko spleta. Na kazalec izposoje se veže tudi 
posledično zmanjšanje obrata gradiva, razloge pa vidimo predvsem v zmanjšanem obsegu knjižne 
produkcije v Sloveniji in posledično seveda nujno tudi manjšem prirastu novega knjižnega gradiva v 
knjižnici. Prirast knjižničnega gradiva (72.660 enot) je usmerjen v izgradnjo kvalitetne zbirke in ne 
podpira večjega števila izposoj na račun lahkotnega trivialnega branja, tako da je ob golih številkah 
potrebno upoštevati tudi kakovosten vidik izposoje. Dobremu izboru strokovne domače in tuje literature 
(kakor tudi dobremu sodelovanju s knjižnicami osrednjeslovenske regije) pripisujemo tudi porast 
medknjižnične izposoje. 
 
 

5.1.4 Knjižnična mreža in prostor 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju knjižnične mreže in prostora 
V letu 2019 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: 
- V letu 2019 so potekale aktivnosti za novo Knjižnice Polje (odprta v začetku 2020). 
- Zaradi težav naročnika (Stanovanjski sklad RS) z izvajalci se v letu 2019 niso nadaljevale aktivnosti 

za novo Knjižnico Brdo. 
- V letu 2019 so potekale aktivnosti za ureditev pravnega statusa in vključitev Knjižnice Jurij Vega 

(Dol pri Ljubljani) v mrežo MKL. 
- MKL ima izdelan idejni načrt za Knjižnico Rog (Od izdelave koles do izposoje knjig 2013), ki je bil 

usklajen z izbranim arhitektom. V letu 2019 smo začeli sodelovati z RogLabom (MGML), ki je nosilec 
vsebinske zasnove novega Centra Rog. 

- V skladu z novo zasnovo Centra Šmartno smo prenovili idejni načrt za Knjižnico Šmartno: Knjižnica 
pod Šmarno goro. 

- V letu 2019 so potekala usklajevanja glede prostorske umestitve Knjižnice Fužine v načrtovani 

Center Fužine, ki naj bi bil v roku dveh let zgrajen na lokaciji sedanje knjižnice. 

- V letu 2019 žal ni prišlo do pričakovane selitve dotrajane in nevarne Knjižnice Dobrova na začasno 
lokacijo (do izgradnje novega poslovno-trgovskega Centra Emila Adamiča). 

 
 

Kazalnik 2018 2019 

Število obiskovalcev MKL 2.384.793 2.520.838 

Število novih članov 12.821 14.123 

Delež včlanjenega prebivalstva 24,9 % 24,2 % 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2018 in 2019: 
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 2019 v primerjavi z letom 2018 povečalo za 10,16 %, predvsem med osnovnošolci, dijaki, 
zaposlenimi in upokojenci, veseli rast števila na novo vpisanih študentov. V letu 2018 smo uvedli 
možnost spletnega vpisa in predvidevamo, da tudi z uporabnikom zanimivo storitvijo »na daljavo« 
promoviramo vpis novih članov. Podatki kažejo, da so za prebivalce lokacije knjižnic ustrezne in 
knjižnični prostori privlačni.  
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Knjižnična mreža 
 
Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 20 knjižnic v MOL (pet knjižnic mestnih območij s 15 krajevnimi 
knjižnicami) in 13 krajevnih knjižnic v sedmih občinah pogodbenih partnericah, potujoča knjižnica (47 
postajališč), specialna knjižnica in hiša literature.  
 

- 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 Brezovica, 

• Knjižnica Notranje Gorice,  

• Knjižnica Podpeč,  

• Knjižnica Rakitna, 

• Knjižnica Dobrova,  

• Knjižnica Polhov Gradec, 

• Knjižnica Šentjošt,  

• Knjižnica Horjul,  

• Knjižnica Ig,  

• Knjižnica Škofljica,  

• Knjižnica Frana Levstika,  

• Knjižnica Rob, 

- 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 

- Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana. 
 
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 2019: 
 
Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Bežigrad in Slovanska knjižnica 
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V stavbi smo preuredili prostor izposoje zaradi umestitve knjigomatov (novo pohištvo, talna obloga, 
beljenje). V dvorani smo nadgradili in posodobili ozvočenje in osvetlitev. 
Knjižnica Črnuče 
V Knjižnici Črnuče je bila izvedena energetska sanacija (projekt MOL).  
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca:  
Izvedena je bila energetska sanacija (projekt MOL), zamenjava talne obloge (420 m2), prostor knjižnice 
je bil pobeljen. Dotrajane regale smo nadomestili z novimi. 
Knjižnica Polje  
Od poletja 2019 so bila na novi lokaciji izvedena skoraj vsa gradbeno-obrtniška dela in montaža 
pohištva. 
  
Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Otona Župančiča 
V KOŽ delujejo od oktobra 2019 dalje štirje knjigomati, preuredili smo pulte, zmanjšali število mest za 
vračilo in blagajniške transakcije (iz petih na skupaj tri in enega dodatnega). Izvedli smo še zadnji del 
energetske sanacije (projekt MOL), in sicer v kleti KOŽ (Mediateka), v drugem nadstropju (otroški 
oddelek) in v skupnih prostorih Uprave. Na otroškem oddelku smo prenovili Kosovirjevo žlico, realizirali 
smo beljenje v preddverjih dvigal.  
Knjižnica Nove Poljane  
Zamenjali smo klimatsko napravo. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc.  
Knjižnica Prežihov Voranc 
Igralnico smo opremili s funkcionalnejšim pohištvom. 
Knjižnica Rudnik 
Zamenjali smo nedelujoči klimatski napravi nad glavnim izposojevalnim pultom in v čitalnici.  
Knjižnica Frana Levstika: 
Pridobili smo knjižnično pohištvo za preglednejšo postavitev tujejezičnega gradiva za otroke in mladino 
ter strokovnega gradiva za odrasle.  
Knjižnica Škofljica:  
Obstoječa vhodna vrata smo zaradi dotrajanosti zamenjali z novimi, opravili smo beljenje celotne 
knjižnice. 
Knjižnica Grba 
Zamenjali smo nedelujoče klimatske naprave na mladinskem oddelku knjižnice. 
Knjižnica Brezovica 
Dokupili smo dva regala s policami, ki smo ju namestili na oddelku za odrasle. 
Knjižnica Notranje Gorice  
Za knjižnico smo kupili nov izposojevalni pult. 
 
Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šiška 
V letu 2019 smo na sistemu prezračevanja opravili veliko vzdrževalnega dela, kar je pomembno 
pripomoglo k boljšemu delovanju prezračevanja in ohlajanja prostorov, še posebej v poletnem času. Na 
steklene površine v pritličju na južni strani objekta je bila nameščena termoreflektivna folija, ki učinkovito 
preprečuje vdor vročine in mraza. V pritličju knjižnice smo postavili tri knjigomate za izposojo gradiva. 
 
 

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 2019 odprte za uporabnike v ustreznem obsegu glede na 
zakonodajo in kadrovske zmogljivosti knjižnice. Knjižnice v mreži MKL so bile večinoma, razen 

http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php
http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php
http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php
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najmanjših, odprte vse dni leta, razen ob nedeljah in praznikih. V juliju in avgustu 2019 so bile knjižnice 
odprte po poletnem delovnem času.  
 
MKL je bila v letu 2019 odprta 61.187 ur, kar je nekoliko več kot v letu 2018 (60.303 ur). V letu 2019 so 
bile nekatere knjižnice zaprte za uporabnike le v času izvajanja inventur, v času preopremljanja gradiva 
z RFID in ob prenovi (Knjižnica Jožeta Mazovca). V letu 2019 smo nadaljevali s podaljšano odprtostjo 
čitalnice v Slovanski knjižnici. 
 
Priloga 1: Odprtost krajevnih knjižnic med letom in poleti 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca  
Knjižnica je bila zaradi preopremljanja gradiva za RFID izposojo za uporabnike zaprta samo 5 ur, saj 
smo preopremljanje izvedli v času poletnega urnika odprtosti. Zaradi prenove tal, beljenja in menjave 
razsvetljave pa je bila knjižnica v času poletnega urnika od 22. julija do 31. avgusta zaprta 131,5 ur.  
Knjižnica Polje  
Knjižnica je bila zaradi preopremljanja gradiva za RFID izposojo in inventure zaprta 39,5 ur.  
 
Knjižnica Prežihov Voranc.  
Knjižnica Prežihov Voranc:  
Za slovenski kulturni praznik je bila knjižnica dodatno odprta 8. februarja (7 ur). 
Knjižnica Horjul:  
Knjižnica je bila zaprta 19. aprila zaradi popisa knjižničnega gradiva. 
Knjižnica Frana Levstika:  
Knjižnica je bila dodatno odprta v soboto, 8. junija, ko smo se pridružili prazniku Občine Velike Lašče. 
 
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. Zaradi okvare bibliobusa so odpadli trije delovni dnevi (tereni Center 
starejših Medvode, Smlednik, Trnovec, Sora, Center starejših Trnovo, Jezero, Matena, Goričica, Barje, 
Dolsko, Senožeti in Podgorica) in postajališče Smlednik zaradi okvare bibliobusa na terenu. Skupno je 
bila Potujoča knjižnica odprta približno 700 ur. 
 
 

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 za povečano dostopnost knjižničnih 

storitev. 
- Koordinirala je pripravo in sodelovala pri izdelavi nekaterih temeljnih dokumentov knjižnice (program 

dela 2020, letno poročilo 2018), 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.  
- Sodelovala je pri pripravi novega Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

MKL. 
- 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 pripravi strokovnega posvetovanja April v MKL. 

http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php
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- Izvajala je program OOK 2019 (digitalizacija gradiva, objava digitalnih zgodb na portalu Kamra, 
skupni projekti z ostalimi slovenskimi OOK) in sodelovala pri vključevanju knjižnic 
osrednjeslovenske regije v projekte MKL. 

- Uvedli smo izposojo gradiva preko knjigomatov v Knjižnici Bežigrad, Knjižnici Jožeta Mazovca, 
Knjižnici Otona Župančiča, Knjižnici Polje in Knjižnici Šiška. 

 
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 2019 smo pripravili: letno poročilo o delu 
2018, polletno poročilo o delu 2019, program dela 2020, dokument o uresničevanju strateških ciljev 
2017–2018 in zbirnik statističnih podatkov 2018 ter sodelovali pri pripravi jubilejnega promocijskega 
poročila MKL za obdobje 2008–2018. 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 2019 smo v SRO izvajali dejavnosti in vodili projekte:  
- V letu 2019 smo nadaljevali s pregledom gravitacijskih območij krajevnih knjižnic MKL in 

načrtovanjem mreže MKL na podlagi prostorske analize mreže (PAM). Za revijo Knjižnica smo 
prispevali članek o izzivih načrtovanja knjižnične mreže. 

- Sodelovali smo pri posodobitvi idejnega načrta za Knjižnico Šmartno in koordinirali pripravo izhodišč 
za lokacijo osrednje knjižnice v središču mesta. 

- Sodelovali smo pri vključevanju Knjižnice Jurij Vega (Dol pri Ljubljani) v mrežo MKL in pripravi 
programa dela 2020. 

- Podali smo pobudo za oblikovanje nove delovne skupine za pripravo Strategije pridobivanja novih 
članov v MKL (v sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na 
FF UL). 

- Pripravili in izvedli smo anketo med uporabniki knjižnice o uporabi e-virov, ki bo podlaga za pripravo 
strategije razvoja e-vsebin in e-storitev v MKL. Zbiranje mnenj s spletno anketo je potekalo tri 
mesece, z njo pa smo dobili poglobljen vpogled v navade, izkušnje in želje uporabnikov pri uporabi 
e-storitev in e-vsebin, tako tistih, ki jih ponujamo slovenske knjižnice, kakor tudi tistih, do katerih 
dostopajo brez pomoči knjižnic. 

- Spletna učilnica http://eucilnica.mklj.si je v letu 2019 služila kot okolje za izobraževanje, učna 
gradiva in samopreverjanje znanja na področju IKT za zaposlene v MKL. V letu 2019 smo postavili 
novo spletno učilnico Moodle na stežniški infrastrukturi MKL, ker dosedanja, ki je gostovala na 
Arnesovih strežnikih, ni omogočala kvalitetnega procesa izobraževanja in interakcije z uporabniki. 
E-učilnica na naslovu https://eucenje.mklj.si/ je prvenstveno namenjena uporabnikom knjižnice z 
namenom spodbujanja samostojnega učenja, dvigu ravni znanja ter kot dopolnilo tradicionalnim 
oblikam poučevanja. Z vnosom učnih vsebin v e-učilnico se spodbuja tudi ekološki vidik, saj se 
zmanjša količina tiskanega gradiva. Gradiva so na voljo v obliki pdf, docx, xlsx datotek, vgrajenih 
video vsebin ter spletnih povezav. Učne vsebine vnašajo izvajalci posameznih izobraževanj znotraj 
MKL. 

- Delovna skupina (nosilec Oddelek za informatiko) je vodila pripravo izhodišč za prenovo intraneta 
(glej 7 Projekti).  

- Sodelovali smo pri pripravi novosti in implementaciji nekaterih rešitev za spletno stran MKL in pri 
pripravi koncepta nove spletne strani. 

- Sodelovali smo v DS za podporo razvoju sistema vrednotenja književnosti za potrebe knjižnic 
(priprava dokumenta Strokovna izhodišča za vrednotenje književnosti za odrasle v splošnih 
knjižnicah).  

- Sodelovali smo v DS za pripravo dogodka »April v MKL – Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za 
vas«, ter na dogodku predstavili nove in širše uporabne rešitve, ki smo jih v SRO uvedli oz. razvili v 
letih 2017 in 2018.  

- Pripravili smo interna učna gradiva za zaposlene: Nova navodila za uporabo opreme v večnamenski 
dvorani KOŽ, Navodila za preusmeritev dežurnega telefona – Telekom, Navodila za uporabo 
tiskalnikov HPLJ-M5035-MFP, Navodila za uporabo tiskalnikov Toshiba 2540c, Navodila za tiskanje 
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s storitvijo Papercut, Navodila za spremembo prijave v sistem MKL, Navodila za delo s POS 
terminali, Navodila za oblačne storitve MKL, Navodila MyPC 6.2, Navodila za dodajanje tiskalnika 
na novem strežniku, Navodila Moja knjižnica – pozabljeno geslo. 

- Izvajali smo izobraževanja za uporabnike: Iskanje virov (SSU), Google zemljevidi, Individualni 
nasveti pri nakupu IKT opreme, 3D-tiskanje (za osnovnošolce, zaposlene, uporabnike SSU, 
uporabnike Borze dela), 3D-skeniranje. 

- Pripravili in izvedli smo izobraževanja za zaposlene: 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), Izobraževanje za mentorje za bibliotekarski izpit, 
Obdelava fotografij – Gimp in FastStone Viewer, Uvod v uporabo e-učilnice, 3D-tiskanje, Outlook 
2010, Uporaba Google Zemljevidi, E-učilnica Arnes za zaposlene, ki izvajajo izobraževanja, Excel 
2010 začetna delavnica, Sketchup, usposabljanje za uporabo CMS orodja WordPress, osvežitveno 
delavnico vnosa vsebin na portala Kamra za vnašalce Osrednjeslovenskega območja.  

- Skrbeli smo za urejanje dostopa in tehnično podporo delovanju podatkovnih zbirk in e-virov, 
dostopnih na daljavo in iz prostorov knjižnice, za uporabnike in zaposlene MKL. 

- Na nacionalnem nivoju smo sodelovali pri pripravi modela kompetenčnih centrov (NUK), v delovni 
skupini za pripravo Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 
(Ministrstvo za kulturo), v delovni skupini za oblikovanje strategije razvoja slovenskih splošnih 
knjižnic za naslednje srednjeročno obdobje (v okviru Združenja splošnih knjižnic), 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 2019 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 MKL. 

- 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. 

- V okviru DS za starejše, ki skrbi za uveljavljanje Smernic za starejše v celotni mreži MKL, smo 
pripravili promocijsko zloženko ponudbe dejavnosti za starejše v MKL ter izvedli fokusno skupino v 
sodelovanju z Dnevnimi centri aktivnosti Ljubljana (na temo dejavnosti za starejše v MKL), 
sodelovali smo tudi pri pripravi ankete, ki jo bo izvedla delovna skupina.  

- Podali smo pobudo za oblikovanje nove delovne skupine za novo storitev samostojnega prevzema 
rezervacij v mreži knjižnic MKL. 

- Podali smo pobudo za implementacijo Smernic za zdravstveno opismenjevanje (Borza zdravja) v 

mrežo knjižnic MKL. 

- Sodelovali smo pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega gradiva 
(digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižice območja. 

- Koordinirali in evalvirali smo beleženje informacij. 
- Aktivno smo sodelovali pri projektu NAPLE Sister Libraries (objave). 
- Sodelovali smo pri promociji knjižnice na Slovenskih dnevih knjige, Dnevu MKL in Dnevu za 

Poletavce. 
- SRO je koordinirala prijave na lokalne in nacionalne razpise.  
- S prispevkom smo sodelovali na Kongresu ZBDS 2019 (prispevek je bil objavljen v zborniku 

kongresa) in na posvetu srbskih knjižničarjev Biblionet 2019 (prispevek je bil objavljen v zborniku 
posveta). 

 
Sodelovali smo v organih in delovnih telesih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (članstvo v 
Uredniškem odboru revije Knjižnica, Upravnem odboru Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana, 
Izvršnem odboru DBL, Častnem razsodišču DBL in predsednikovanje Častnemu razsodišču 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. V 
letu 2019 smo s predlogi in testiranjem sodelovali pri prehodu na nov vmesnik. 
 
V MKL beležimo zelo raznolike oblike strokovnih obiskov in izvajanja mentorstva.  
V letu 2019 smo pripravili programe za različne skupine: 
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- Študenti: praksa študentov bibliotekarstva (8), pedagogike in andragogike v CVŽU; opravljeni so bili 

uvodni razgovori s študenti bibliotekarstva za pripravo nalog na teme, ki jih je razpisala MKL. 
- V okviru Erasmus+ mobilnosti za zaposlene smo pripravili enotedenski strokovni program za 

knjižničarke (4) iz knjižnice v Parmi in sodelovali pri pripravi programa za knjižničarke (4) z Reke. 
- Knjižničarji in drugi strokovni delavci: strokovni obiski knjižničarjev iz Slovenije in tujine. 
- V okviru strokovne izmenjave z Mariborsko knjižnico smo koordinirali tridnevni strokovni obisk dveh 

zaposlenih iz MKL v Mariborski knjižnici. 
 
V SRO poteka koordinacija, prijava na razpise in priprava javnih naročil za vse projekte digitalizacije 
MKL. MKL je do 31. 12. 2019 na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije objavila 114.546 (2018: 
114.450, 2017: 114.375, 2016: 114.251) polno besedilnih dokumentov (od tega 114.184 posameznih 
člankov, 314 knjig, 32 naslovov zgodovinskega časopisja in 16 naslovov znanstvenega časopisja), kar 
je predstavljalo 14 % celotne zbirke besedil na dLib.si. V letu 2019 je bilo vpogledov vanje 77.699. 
Vpogledov v metapodatke je bilo v letu 2019 749.999. 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 in nato še v decembru 2018 bistveno spremenila način beleženja 
uporabe portala, zato podatki o številu vpogledov niso primerljivi z obdobjem pred 1. 1. 2017). 
 
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: Kongres ZBDS (Maribor), Reshape 2019: 
Reshaping lives and libraries (Helsinki, Finska), Biblionet 2019 (Vršac, Srbija), Kako izboljšati obisk 
starejših obiskovalcev v muzejih in galerijah (Murska Sobota), Festival Kamra (Celje), Regionalno 
srečanje DEKD in TKD (Ljubljana), mednarodna strokovna konferenca 2019: Advancing Education: 
People, Institutions, Technology (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 računalniške strojne in programske opreme, ter potrošnega 
materiala; 

- nakup opreme za delavnice Kul elektronika; 
- nakup 3D-pisal in filamentov; 
- 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; 
- priprava statistik in poročil o delovanju oddelka; 
- skrb za zmanjševanje stroškov na področju najema zunanjih storitev; 
- podpora delovnim procesom zaposlenih; 
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- 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 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; 
- selitev strežniškega okolja na novejše operacijsko okolje; 
- sodelovanje s pravno službo pri razpisu za nakup knjigomatov in vračalnika; 
- priprava na selitev odjemalcev na Windows 10; 
- nakup in selitev servisov na nov požarni zid; 
- popis celotne IKT opreme v knjižnicah in priprava dokumenta Načrt razvoja MKL na področju IKT 

(2019–2023). 
 

Projekti: 
- uvedba knjigomatov za izposojo gradiva v Knjižnici Bežigrad, Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici 

Otona Župančiča, Knjižnici Polje in Knjižnici Šiška; 
- sodelovanje pri načrtovanju novih knjižnic: Knjižnica Šmartno; 
- izdelava programske rešitve za povezavo aktivnega imenika MKL s PHP okoljem Laravel. 
 
V letu 2019 je Oddelek za informatiko rešil 1.124 tehničnih težav, prijavljenih na Helpdesk, in za to 
porabil 489 delovnih ur (v letu 2018: 1.381 tehničnih težav, 536 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 
2018 in program 2020, izvajali in koordinirali smo vnos vsebin za regijski portal KAMRA in izvajali 
program 2019: 
 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
V letu 2019 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino za zbirko 
PressReader. 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 7.300 časnikov in revij s celega sveta, med 
drugim tudi slovenskega Večera, Dnevnika in Nedeljskega dnevnika. Podaljšali smo naročnino na zbirko 
založnika Tax-Fin-Lex. 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. Maja 2019 je bila s Pošto Slovenije sklenjena konzorcijska pogodba za vse slovenske OOK o 
dostavi paketov v okviru izvedbe brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika. Povečan 
in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva smo v letu 2019 zagotavljali tudi z obveznim izvodom. 
Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 
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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 strategij iskanja knjižničnega gradiva, napotkov za praktično izpolnjevanje 
obrazca za imenovanje v strokovne nazive, ter za napredovanja v plačne razrede, vsebin s področja e-
virov, e-demokracije, e-zakonodaje, e-zdravja, merjenja vpliva knjižnice: kvalitativni kazalniki 
(oblikovanje in vodenje fokusnih skupin, priprava in izvajanje anket, intervju in opazovanje), izvedli pa 
smo tudi krajša začetna in nadaljevalna izobraževanja za uporabo najpogosteje uporabljenih 
programskih orodij paketa Microsoft Office. Organizirali smo tudi strokovni dogodek April v MKL 2019. 
Nadaljevali smo s praktičnim usposabljanjem in promocijo vsebin Informacijske točke za e-gradiva 
javnih oblasti za koordinatorje izvajanja posebnih nalog OOK z drugih območij. 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. V letu 2019 so bile v sodelovanju z Narodno in univerzitetno 
knjižnico ter osrednjimi območnimi knjižnicami izvedene delavnice o izzivih in ukrepih za uresničevanje 
Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice za obdobje 2018–2028. Pripravljeno je bilo 
poročilo na državni ravni, ki vsebuje tudi prioritetni seznam predlogov ukrepov. Skupaj z Mariborsko 
knjižnico, Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje smo vzpostavili portal 
slovenskih splošnih knjižnic – knjiznice.si, kjer so na enem mestu združeni podatki, vsebine in 
informacije za različne ciljne skupine (strokovno javnost, splošno javnost, financerje ipd.), ter organizirali 
promocijo portala med strokovno javnostjo. V okviru Učnega centra MKL smo organizirali tudi 
izobraževanje koordinatorjev območnosti za uporabo CMS orodja WordPress, ki je osnova delovanja 
omenjenega portala. Nadaljujemo uspešno sodelovanje z Mestno knjižnico Grosuplje pri izvedbi skupne 
nabave in obdelave knjižničnega gradiva. 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). V letu 2019 
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), pet izmed njih pa je sodelovalo 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 2019 je Mariborska knjižnica na 
tridnevnem strokovnem obisku gostila dva zaposlena iz MKL. 
 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Vsebinski načrt Kamre za leto 2019 je bil izpolnjen tako s strani MKL kot tudi s strani knjižnic regije. V 
okviru projekta »Razvoj Ljubljane« raziskujemo potek razvoja posameznih ljubljanskih območij, 
infrastrukture, ter po novem tudi življenje in delo znanih ljubljanskih gospodarstvenikov. V letu 2019 so 
v sklopu projekta nastale tri digitalne zbirke. V okviru projekta »Bilo je nekoč v našem kraju« pa 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 16 novih digitalnih zbirk (od tega 10 iz MKL) in podzbirk s 
pripadajočimi 579 multimedijskimi elementi (209 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, najboljše zgodbe smo nagradili in objavili na spletni strani MKL 
ter na portalu KAMRA. Za knjižničarje regije smo za osvežitev znanja izvedli izobraževanje vnašanja 
vsebin na portal Kamra. V letu 2019 smo izvedli sklop dopolnilne digitalizacije korpusa občinskih glasil 
bivših ljubljanskih občin, kar zajema vse manjkajoče letnike in številke glasil, ki jih MKL nima v tiskani 
obliki. Gradivo za izvedbo projekta nam je posodila Narodna in univerzitetna knjižnica. 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 2020. Sodelovali smo pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno 
ohranjanje elektronskega gradiva (digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižice 
regije. 
 
Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
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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 2019 zagotovila 7.369 novih naslovov knjižničnega 
gradiva, s čimer ohranja kakovost in aktualnost knjižnične zbirke in omogoča najširšo dostopnost novih 
dosežkov človekovega ustvarjanja. Skupno z drugimi načini pridobivanja gradiva je bil dosežen letni 
prirast 14.665 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 2019 obsega skupno 72.660 enot knjižničnega gradiva, od tega z nakupom 62.581 enot. S tem 
je dosežen obseg 179 enot nakupa na 1.000 prebivalcev, skupno z drugimi načini pa je dosežen prirast 
207 enot na 1.000 prebivalcev. 
 
Knjižnica tudi v letu 2019 ohranja visok nivo ponudbe časopisja, pridobili smo 871 naslovov v osrednji 
knjižnici, z nakupom 282 naslovov. Skupno je bilo v vseh enotah mreže na voljo 3.252 letnikov serijskih 
publikacij, z nakupom 2.201. 
 
 

Kazalnik 2018 2019 

Prirast na 1000 prebivalcev 205 210 

Razmerje med nakupom naslovov leposlovja in stroke (v 
odstotkih) 

36-64 34-66 

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

25-75 25-75 

Obrat knjižnične zbirke 2,481 2,399 

Odstotek odpisa v odnosu do prirasta 71,4 69,7 

 
 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2018 in 2019: 
Povprečje prirasta – kazalnik 210 enot na 1.000 prebivalcev – kaže na financiranje knjižničnega gradiva 
pod normativi, kazalnik je v primerjavi s prejšnjim letom višji zaradi večjega deleža lastnih sredstev pri 
nakupu. 
Razmerje med nakupom naslovov leposlovja (34 %) in stroke (66 %) 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 2019.  
 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
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Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva je v letu 2019 opravila izbor za 7.369 novih naslovov, 
oziroma 72.660 enot knjižničnega gradiva, ki jih je opremila za izposojo in zaščitila pred obrabo. Služba 
je v ta namen izdala 2.249 naročil 357-im dobaviteljem v skupnem obsegu 1.248.774 eur. 
Služba v okviru Strateškega načrta 2017–2021: »Knjižnica plus«, cilj 2: Centralizacija postopkov nabave 
in obdelave knjižničnega gradiva za splošne knjižnice, izvaja skupno nabavo z Mestno knjižnico 
Grosuplje, in sicer v obsegu 20 % njenega letnega prirasta. Z razvojem projekta ZSK o skupni nabavi 
med splošnimi knjižnicami se bo večal tudi obseg skupne nabave v MKL. 
Bibliografska obdelava rednega prirasta poteka v Službi za obdelavo knjižničnega gradiva – služba je v 
letu 2019 za potrebe COBISS kataloga MKL kreirala 3.465 bibliografskih zapisov za monografije in 26 
bibliografskih zapisov za revije, ter redaktirala 13.620 bibliografskih zapisov; za sistem Biblos in COBISS 
pa je prispevala centralno katalogizacijo 449 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. 2019 obsegala 1.787.931 
enot. 
 
 

Zaloga gradiva po tipih gradiva (izvodi) 

Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

1.525.624 203.280 59.027 1.787.931 

Priloga 2: Zaloga po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva)  
 
 
Inventurni popisi in odpis knjižničnega gradiva 
V letu 2019 je bil v okviru petletnega načrta opravljen inventurni popis knjižničnega gradiva v devetih 
krajevnih knjižnicah: Knjižnica Frana Levstika, Knjižnica Horjul, KJM Moste, Knjižnica Notranje Gorice, 
Knjižnica Polje, Knjižnica Rob, Knjižnica Savsko naselje, Knjižnica Šentjošt in Knjižnica Šiška. 
V te popise je bilo vključenih 215.813 enot knjižničnega gradiva, to je 12 % knjižnične zbirke. 
Knjižnica je na podlagi inventur in drugih rednih pregledov knjižnične zbirke v letu 2019 odpisala 50.651 
enot knjižničnega gradiva, kar predstavlja 2,83 % knjižnične zbirke, oziroma 69,7 % prirasta gradiva v 
letu 2019: 
- 9.963 enot odpisa (19,67 %) predstavlja zastarelo gradivo, izločeno zaradi neaktualnosti; 
- 34.869 enot (68,84 %) je bilo odpisanih zaradi obrabe in uničenja; 
- 5.525 enot (10,91 %) je bilo odpisanih zaradi ugotovljenega primanjkljaja inventurnih popisov in 

pregledov zbirke; 
- 294 enot (0,58 %) pa obsega druge razloge za odpis. 
Pri izločanju zaradi neaktualnosti knjižnica en izvod trajno ohrani v repozitoriju po kriterijih iz Pravilnika 
o repozitoriju MKL. V letu 2019 je bilo v repozitorij preusmerjenih 124 naslovov neaktualnega gradiva. 
 
 

Odpis knjižničnega gradiva (izvodi – tipi gradiva) 

Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

40.070 8.065 2.516 50.651 

Priloga 7: Odpis gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva) 
 
 
E-knjige 
V letu 2019 je knjižnica zakupila 1.186 licenc za e-knjige na portalu Biblos. Od skupaj 3.575 naslovov 
je bilo članom MKL dostopnih 2.474 naslovov e-knjig s portala Biblos (69 %), izbranih po kriterijih 
nabavne politike MKL.  
 
E-knjige si izposoja 3,6 % aktivnih članov MKL (2018: 2,6 %; 2017: 2,7 %; 2016: 1,94%). Indeks 
naraščanja izposoje je 1,59 (2018: 1,81; 2017: 1,84; 2016: 1,64). 
 
 
Prirast knjižničnega gradiva (po zvrsteh): 

file://///mklj.local/Dokumenti/Skupni/_MKL%20Skupno/Dokumenti/Porocila_in_programi_dela_MKL/2019/Letno_poročilo_o_delu_MKL_2019/Poročilo_2019_DELOVNO/KJM/KJM
file://///mklj.local/Dokumenti/Skupni/_MKL%20Skupno/Dokumenti/Porocila_in_programi_dela_MKL/2019/Letno_poročilo_o_delu_MKL_2019/Poročilo_2019_DELOVNO/KJM/Polje
file://///mklj.local/Dokumenti/Skupni/_MKL%20Skupno/Dokumenti/Porocila_in_programi_dela_MKL/2019/Letno_poročilo_o_delu_MKL_2019/Poročilo_2019_DELOVNO/KB/Savko%20naselje/Savsko%20naselje_2019
file://///mklj.local/Dokumenti/Skupni/_MKL%20Skupno/Dokumenti/Porocila_in_programi_dela_MKL/2019/Letno_poročilo_o_delu_MKL_2019/Poročilo_2019_DELOVNO/KŠ
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Prirast izvodov po tipih gradiva 

Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

58.446 10.962 3.252 72.660 

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

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – stroka / leposlovje 

Stroka Leposlovje SKUPAJ 

8.100 6.565 14.665 

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

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – za otroke / za odrasle 

Za otroke Za odrasle SKUPAJ 

3.178 11.487 14.665 

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 50.268 1.443 30 6.705 58.446 

Neknjižno gradivo 10.112 79  771 10.962 

Serijske publikacije 2.201 702 5 344 3.252 

SKUPAJ 62.581 2.224 35 7.820 72.660 

Priloga 6: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – način nabave) 
 
 
Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva  
 

Število novih bibliografskih zapisov  5.939 

Število redaktiranih zapisov 13.620 

 
 

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 2019 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: uporabnikom omogočamo 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. 

 
 
 

Kazalnik 2018 2019 
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Število novih članov 12.821 14.123 

Število obiskovalcev 2.384.793 2.520.838 

Število obiskov na prebivalca 7,0 7,3 

Število sledilcev na družbenih omrežjih 8.019 20.517 

Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj 75.333 71.718 

Izposoja gradiva na dom na člana 51,3 51,5 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2018 in 2019: 
Pozitivni trend povečevanja novo vpisanih članov v knjižnico, ki je bil opažen že v letu 2018, se je v 
2019 nadaljeval. Razloge zanj lahko najdemo v uvedbi avtomatiziranega samostojnega spletnega vpisa 
za nove člane ter v številnih promocijskih akcijah knjižnice s ponudbo brezplačnega vpisa za nove člane 
(Arena mladih, 8. februar, Dan MKL, Dan splošnih knjižnic) ter drugih projektih in medijskih objavah, s 
katerimi smo knjižnico širši javnosti predstavili kot pomembno kulturno ustanovo. 
V Službi za delo z uporabniki smo se v začetku leta 2019 lotili naloge urejanja profilov na Facebooku, v 
smislu usklajenosti in poenotenja. Nekaj profilov smo ukinili, nekatere združili, nekatere pa ustvarili na 
novo. Ob teh spremembah smo skušali obdržati vse sledilce in vsebine, kar nam je tudi uspelo. Z dobro 
pripravljeno strategijo in delom zaposlenih pri rednem upravljanju pa smo hitro pridobili nove sledilce. 
Tem spremembam in dobremu sistemskemu vsakodnevnemu delu vnašalcev vsebin ter odzivanju na 
komentarje gre pripisati izjemen porast sledilcev v primerjavi z letom poprej. 
Spremljanje uporabljenih kazalnikov v letih 2018 in 2019 kaže tudi na nekoliko povečano uporabo in 
obisk knjižnic v mreži MKL. Zaradi zmanjšanega števila prireditev, kar je v skladu z načrtovanim 
programom 2019, pa beležimo nekoliko manjši obisk prireditev. 
 
 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 

- V letu 2019 smo temeljito prenovili Pravilnik o poslovanju MKL, predvsem s terminološkega vidika, 
z vsebinskega vidika pa v skladu s sprejetimi spremembami pri poslovanju z uporabniki. 

- Jeseni smo razširili samostojno izposojo gradiva v pet knjižnic: Knjižnico Bežigrad, Knjižnico Otona 
Župančiča, Knjižnico Jožeta Mazovca, Knjižnico Polje in Knjižnico Šiška, ki smo jih opremili s 
knjigomati, ki omogočajo samostojno izposojo in podaljševanje gradiva s strani članov. Nudili smo 
podporo pri uvedbi in uporabi.  

- Delovna skupina za spremljanje postopkov izposoje je pripravila številne pobude za izboljšanje in 
prilagoditve sistema COBISS 3, ki so bile posredovane na IZUM.  

- Z IZUM smo uskladili pozdravno e-obvestilo za novo vpisane člane s povezavo na portal MKL. 

- Na področju dela s pritožbami, pohvalami in informativnimi vprašanji smo pripravili 388 odgovorov 
(2018: 362) ter odgovorili na 55 prošenj za oglaševanje v prostorih knjižnice, prispelih na 
info@mklj.si (2018: 74).  

- V obrazec pohval in pritožb na spletni strani smo prejeli 15 (2018:29) vprašanj o postopkih pri 
poslovanju in vsebin, povezanih z delom v knjižnici. Na zasebna sporočila na Facebook profilu smo 
jih prejeli 31 (2018: 20).  

- Devetnajst sodelavcev MKL je pripravilo 846 vsebinskih in slikovnih predstavitev gradiva: knjige, 
glasbo, filme, igrače (2018: 730). Priporočeno gradivo objavljamo na spletni strani in tako 
ustvarjamo spletni katalog priporočenega gradiva. Pet 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. Zabeležili smo 46.696 vrnjenih enot gradiva (2018: 46.796). 

- Pri storitvi Knjiga na dom, brezplačna dostava in odvoz gradiva na dom starejšim, bolnim in 
invalidnim, smo redno obiskovali petnajst članov (2018: 13), opravili 90 obiskov (2018: 91) ter 
izposodili 484 enot gradiva (2018: 591). Storitev opravlja pet zaposlenih v MKL. 

- Pripravili in poslali po pošti smo 35.074 obvestil o poteku izposoje gradiva članom, ki so prekoračili 
rok za vračilo izposojenega gradiva (2018: 35.856). 

- Nadaljevali smo z izterjavo finančnih dolžnikov in dolžnikov gradiva. V t. i. predsodno izterjavo smo 
predali 2.563 članov. Knjige in/ali finančni dolg je vrnilo oziroma poplačalo 797 članov. V postopku 
sodne izterjave je finančni dolg poravnalo 122 članov. 

- V skladu z zakonodajo ZVOP in brisanjem neaktivnih članov smo iz baze podatkov brisali 11.975 
neaktivnih članov (2018: 22.846), ki več kot leto niso uporabljali knjižnice in njenih storitev. 

mailto:info@mklj.si
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- V skladu z zakonodajo ZVOP smo na področju varovanja osebnih podatkov izvajali mesečni nadzor 
zaposlenih pri delu z bazami osebnih podatkov v sistemu Cobiss. Pregledali smo 60 naključno 
izbranih zaposlenih, nepravilnosti nismo našli. (2018: 60). 

- Od marca 2018 IZUM slovenskim knjižnicam ponuja možnost samostojnega vpisa na daljavo. V 
MKL se je na ta način v letu 2019 vpisalo 375 novih članov (2018: 212). 

- Vsak mesec smo objavili novo nabavljene e-knjige za izposojo na portalu Biblos. V letu 2019 smo 
članom omogočili izposojo 3.053 naslovov e-knjig (2018: 2.654). 

- Na tedenska e-obvestila o prireditvah v knjižnicah je bilo naročenih 3.554 posameznikov (2018: 
3.244), 197 pa jih je bilo naročenih na e-obvestila o priporočenem gradivu (2018: 168). 

- Med uporabniki smo izpeljali anketo o uporabi elektronskih virov v Mestni knjižnici Ljubljana, ki je 
bila dostopna za reševanje na domači spletni strani. K izpolnjevanju ankete smo vabili preko 
družbenih omrežij in v tedenskem e-napovedniku dogodkov. 

 
Prireditve in izobraževanja  
Prireditvena in izobraževalna dejavnost knjižnice je namenjena članom in uporabnikom pri spoznavanju 
in podajanju širših vsebin, s poudarkom na bralni kulturi, promociji branja in aktivaciji knjižničnega 
gradiva. V ta namen smo pripravili in izvedli naslednje aktivnosti:  

- Ciciuhec, beremo z malčki, kjer je sodelovalo 8.423 otrok iz 431 vrtčevskih skupin (2018: 7.322 
otrok iz 380 skupin). Za izvajanje projekta smo vzgojitelje usposabljali na številnih izobraževanjih v 
vrtcih in izvajali predavanja za starše. 

- Poletavci – poletni bralci, poleti je bralo 2.538 otrok (2018: 2.159). Poletavce smo junija promovirali 
na Otroškem literarnem festivalu v organizaciji Vodnikove domačije. 

- NajPoletavci, 203 najstniki (2018: 165), stari od 13 do 16 let, so med počitnicami brali in delili svoje 
zapise o prebranem.  

- 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 so si izposojali bralni kovček Moja prva knjižnica, ki služi staršem kot prva pomoč 
pri bralnem opismenjevanju najmlajših. V vseh območnih knjižnicah smo ponudili tudi izposojo 
bralnih nahrbtnikov – kompletov, ki vključujejo knjižno in neknjižno gradivo za najmlajše. 

- Z namenom spodbujanja družin z otroki 0–6 let k obiskovanju knjižnic smo vzporedno z redno 
dejavnostjo Ciciuhec, beremo z malčki, otrokom omogočili, 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 želimo aktivneje vključiti starše in jih navaditi na redno obiskovanje knjižnice 
skupaj z otroki. 

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

- V okviru festivala Bobri, ki je bil posvečen poeziji, smo v knjižnicah izvedli enajst dogodkov ter gostili 
191 otrok iz VVZ in OŠ. Pripravili smo seznam knjig za rubriko Bober bere dobre knjige v katalogu 
Bobri. 

- Pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo zaposleni promoviramo branje, predstavljamo knjižnico 
in dejavnosti, ki jih izvajamo. Na voden obisk smo sprejeli 164 skupin s 4.522 dijaki 1. letnikov 
srednjih šol in 113 skupin z 2.815 sedmošolci (2018: 169 skupin s 4.482 dijaki, 136 skupin z 2.978 
sedmošolci).  

- S spletnim kvizom Robinzonijada za otroke in mlade 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. Objavili smo devet kvizov, od tega tri v sodelovanju s 
projektom Multi-kul-praktik na temo Hrvaške. Zabeležili smo 49 reševalcev, ki so poslali 222 rešitev 
(2018: 56 reševalcev, 324 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 2018/19 smo prejeli 10.067 rešitev (2017/18: 14.188 rešitev). 

- Izdali smo letni Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig [Alfa] in podelili najboljšim izbranim 
knjigam, izdanim v letu 2018, priznanja ter znake zlata hruška.  
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- 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 v MKL. Prejeli 
smo 44 kratkih zgodb, 100 haikujev s fotografijami in 6 dramskih del (2018: 42 kratkih zgodb, 186 
haikujev s fotografijami in 7 dramskih del). 

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

- Mesto bere … afriške zgodbe, projekt branja za odrasle. Na bralni seznam smo uvrstili 60 avtorjev 
iz 23 afriških držav. Sodelovalo je 356 bralcev (2018: 399), napisali in oddali so 2.233 mnenj o 
prebranih knjigah (2018: 2.729). 

- V tretji sezoni bralnega projekta Sodobni slovanski romani smo izpostavili sodobno rusko literaturo 
v slovenskih prevodih. Na priporočilnem seznamu z naslovom Po Nevskem prospektu do 
Vladivostoka smo ponudili izbor kvalitetnega ruskega romanopisja. Izmed 40 prejetih obrazcev s 
strani bralcev smo izžrebali sedem dobitnikov knjižnih nagrad. 

- V letu praznovanja 200-letnice smrti Valentina Vodnika in Žige Zoisa smo s petnajstimi dogodki 
opozorili na pomen obeh pomembnih osebnosti ter njun prispevek k slovenski kulturni in politični 
zgodovini.  

- Poletna bralna akcija Maček v žaklju, paketna izposoja »skritih« kvalitetnih knjig vsako leto narašča 
in pridobiva vedno večje zanimanje. V letu 2019 smo izposodili 8.318 paketov in 33.321 knjig (2018: 
7.057 paketov, 28.236 knjig). 

- V poletnih mesecih smo v sodelovanju z zavodom Šport Ljubljana in z Živalskim vrtom Ljubljana 
pripravili in urejali za obiskovalce Knjižnico ob vodi na kopališču Kolezija ter po novem poskrbeli za 
prostočasno branje za obiskovalce ZOO.  

- 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 osredotočili na promocijo bralne kulture in 
pripravili devetnajst literarnih dogodkov. 

- Noč knjige smo posebej praznovali v Knjižnici Prežihov Voranc, kuhali smo jedi po receptih iz 
Kuharskih bukev Valentina Vodnika. 

- Dan MKL smo 6. junija pripravili v Knjižnici Otona Župančiča, izvedli smo 28 dogodkov v vseh 
nadstropjih in prostorih knjižnice. Pasažo pred knjižnico smo spremenili v prijeten prostor, kjer so 
obiskovalci brali knjige, peli ljudske pesmi, poslušali glasbo in se družili s šolanimi psi. V knjižnici 
smo zabeležili 2.554 obiskovalcev, dogodkov se je skupno udeležilo 1.037 udeležencev. 

- Decembra smo izpeljali vsakoletni projekt Svet med nami/World among us, tokrat Teden 
nizozemske kulture, v katerem smo pripravili 50 dogodkov za 1.031 udeležencev.  

- V tematskem sklopu Soočenja, nova podoba Evrope, smo pripravili 30 dogodkov, posvečenih 
kulturnim, ekonomskim in političnim izzivom sodobne Evrope (1.230 udeležencev). 

- Izpeljali smo dve večji prireditvi: Dan MKL z zaključkom projekta Mesto bere ter zaključno prireditev 
Dan za Poletavce in NajPoletavce, v znamenju kulinarike, na Ploščadi Kozolec. 

- Predstavljali smo se na: Areni mladih, Kulturnem bazarju, Slovenskem knjižnem sejmu, Otroškem 
festivalu v Vodnikovi hiši, s programom v knjižnicah v času Festivala za 3. življenjsko obdobje, s 
programom v času EU tedna mobilnosti ter 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. 

- V knjižnicah smo posebej obeležili dneve in dogodke, 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 za vse obiskovalce. 

- Za tiste, ki se dogodkov v naših knjižnicah niso mogli udeležiti, smo posneli (video in/ali avdio) večje 
število izbranih prireditev in jih objavili na našem podcastu na spletni strani. V letu 2019 smo posneli 
in objavili 196 posnetkov (2018: 182). 

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

- Bili smo aktivni na dogodkih, organiziranih s strani četrtnih skupnosti v Ljubljani, s predstavitvami 
lokalnih krajevnih knjižnic. Pripravili smo predstavitvene programe za vse starostne skupine in 
mimoidoče vabili v knjižnice. 
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Spletna stran in družbena omrežja 
Na spletni strani MKL smo skrbeli za aktualnost in redno objavljali vsebine, v povprečju smo objavili 
enajst novih člankov na delovni dan. Objavljali smo nove kvize pri Robinzonijadi, gradivo pri projektu 
Mesto bere in ostale redne objave: prireditve, priporočeno gradivo, novice in informacije. Poleg 
vzdrževanja in posodabljanja spletne strani smo skrbeli za nadgradnjo in korekcijo spletnih aplikacij. 
Posodabljali smo Joomlo in njene posamezne vtičnike. Dodatno smo optimizirali mobilno predstavitev 
spletne strani.  
 
Za novo spletno stran MKL, ki jo načrtujemo v letu 2020, smo pripravili koncept nove spletne strani. 
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 2019 smo posneli, pripravili 
in objavili 196 posnetkov (2018: 182). 
 
V letu 2019 smo uredili in poenotili profile na Facebooku, nekatere smo združili ter ustvarili nove. Skupno 
imamo tako osem profilov, in sicer: Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Jožeta 
Mazovca, Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica Šiška, Slovanska knjižnica, Potujoča knjižnica ter profil 
Trubarjeve hiše literature. Posledično se nam je povečalo število objav in število sledilcev. Dnevno smo 
pripravljali in objavljali vsebine za objavo na družbenih omrežjih: na vseh Facebooku profilih skupno 
povprečno 130 objav na mesec, na Twitterju 28, na YouTubu 16 ter na Instagramu 17 objav na mesec. 
Na družbenih omrežjih opažamo povečano zanimanje in komuniciranje uporabnikov (reakcije, 
komentarji, pohvale, vprašanja in prošnje za pomoč/nasvet). 
 
 

Družbena omrežja 

 2018 2019 

 št. objav št. sledilcev št. objav št. sledilcev 

Facebook 393 5.392 1.554 17.387 

Twitter 444 1.281 334 1.345 

Youtube 182 182 196 268 

Instagram 97 1.164 205 1.517 

 
 

5.3.1 Članstvo 

 
Število aktivnih članov Mestne knjižnice Ljubljana se je v letu 2019 zmanjšalo za 1,5 % glede na leto 
2018. Deleža aktivnih članov, starih do 15 let ter odraslih, se nista bistveno spremenila. Število aktivnih 
članov se je pomembneje zmanjšalo v kategoriji študentov, in sicer za 8 %, srednješolcev (za 3%) ter 
nezaposlenih (za 5,9 %), medtem ko je število članov v ostalih kategorijah ostalo na podobni ravni kot 
v letu 2018.  
 
Skupno število novo vpisanih članov v 2019 je bilo za 10 % višje kot leta 2018, porast beležimo v vseh 
pomembnih 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. Možnost 
spletnega vpisa, ki smo jo uvedli v letu 2018, je izbralo 375 članov (2018: 241), kar je predstavljalo 2,7 
% 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 24 %, če 
upoštevamo podatke o prebivalstvu na dan 1. 1. 2019; delež se v letu 2019 ni bistveno spremenil. 
Izpostaviti velja podatek, da se je povečal delež včlanjenih prebivalcev MOL, in sicer na 20 %.  
 
Podatki kažejo, da že vpisani člani dobro sprejemajo mrežo knjižnic MKL, vsak aktivni član je v letu 
2019 obiskal več kot le eno knjižnico MKL. 
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Članstvo 

 2018 2019 SKUPAJ 

 otroci odrasli otroci odrasli 2018 2019 

aktivni 17.313 67.279 18.094 69.488 84.592 83.293* 

novo vpisani 3.371 9.450 3.562 10.561 12.821 14.123 
*Končno število ni seštevek članov po kategorijah (zaradi prehajanja članov med kategorijami v obdobju enega leta), ampak 
dejansko število včlanjenih posameznikov v MKL. 
 

Priloga 8 – Članstvo po krajevnih knjižnicah 
 
Struktura aktivnih članov po kategorijah 
 

Aktivni člani po kategorijah 

kategorija število odstotek 

001-predšolski otroci 3.436 3,92% 

002-osnovnošolci 14.658 16,74% 

003-srednješolci 8.396 9,59% 

004-študenti (redni) 8.970 10,24% 

005-študenti (izredni, ob delu) 129 0,15% 

006-zaposleni 32.738 37,38% 

007-svobodni poklici 102 0,12% 

008-samostojni obrtniki/podjetniki 76 0,09% 

009-kmetje 4 0,00% 

010-gospodinje 46 0,05% 

011-upokojenci 10.387 11,86% 

012-nezaposleni 5.737 6,55% 

013-tuji državljani 109 0,12% 

015-zaposleni na univerzi 1 0,00% 

017-častni člani 50 0,06% 

020-podiplomski študenti 92 0,11% 

099-ostali 2.102 2,40% 

124-organizacijske enote ustanove 45 0,05% 

125-pravne osebe-zun. ustanove 501 0,57% 

Drugo 3 0,00% 

 

 
 
 

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 
2019 za 2,4 % višji kot leta 2018. Obisk zaradi izposoje na dom je bil v letu 2019 za odstotek višji kot 
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leta 2018; število obiskov mlajših od 15 let je bilo za 2,8 % višje kot v letu 2018, število obiskov odraslih 
pa se je povečalo za odstotek. Obisk zaradi izposoje 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. Na podlagi meritev uporabe 
čitalniških mest, ki jih izvajamo vsakih pet let (zadnje leta 2018), in upoštevanja metodologije ISO 2789 
in priporočil Centra za razvoj knjižnic v NUK ocenjujemo, da je čitalnice MKL v letu 2019 obiskal 474.701 
uporabnik (396.344 leta 2014); rezultat smo pridobili z ekstrapolacijo po že omenjeni metodologiji in ni 
zajet v spodnji tabeli. 
 
Od leta 2019 je v COBISS-u omogočen prikaz podatka o fizičnem obisku knjižnice, ki poleg obiska 
zaradi izposoje na dom vključuje: vpis člana, evidentiranje izgube gradiva, evidentiranje plačila, obisk 
nečlana, medknjižnična izposoja, sprememba podatkov o članu … V letu 2019 je bilo teh obiskov, ki jih 
prav tako merimo v časovnem intervalu 60 minut, 1.468.665. 
 
Primerjava podatkov o obisku v odnosu s številom prebivalcev kaže, da je vsak prebivalec območja, 
kjer deluje MKL, v letu 2019 7,3-krat obiskal knjižnico. 
 
Skupno število obiskovalcev prireditev in izobraževanj je bilo v letu 2019 nekoliko nižje kot leto poprej, 
skupno število vseh obiskovalcev pa se je povečalo za 5,7 %. 
 
Knjižnice želijo glede na obstoječe prostorske pogoje čim bolj dosledno beležiti obisk zaradi izposoje v 
knjižnici, zato je v tem segmentu opazna pozitivna razlika. 
 
 

Obisk 

 otroci  odrasli  SKUPAJ 

 2018 2019  2018 2019  2018 2019 

izposoja na 
dom 

183.470 188.603  1.187.159 1.197.004  1.370.629 1.385.607 

izposoja v 
knjižnici 

79 1.232  3.684 21.091  3.763 22.323 

obisk 
prireditev in 
izobraževanj 

36.590 34.490  38.743 37.228  75.333 71.718 

uporaba 
interneta 
(MyPC in 
Libroam)* 

- -  - -  927.643 1.034.726 

servisi - -  7.425 6.464  7.425 6.464 

SKUPAJ 220.139 224.325  1.237.011 1.261.787  2.384.793 2.520.838 

* - Podatke o uporabi MyPC in prijavah v Libroam zbiramo skupno in jih ne delimo na otroke in odrasle.  
 
Priloga 9: Obisk po krajevnih knjižnicah 
 
Skupno število obiskov zaradi uporabe interneta se je v letu 2019 povečalo za 11,5 %. Obisk zaradi 
uporabe računalnikov se je v letu 2019 zmanjšal za 3,3 %; v letu 2019 smo zabeležili 977.373 obiskov 
zaradi dostopa do brezžičnega omrežja Eduroam, ki deluje od konca leta 2010. Število dostopov v 
Eduroam se je povečalo za 12,5 % glede na leto 2018 (868.352). 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 2019 merili z orodjem Google Analytics. Podatki kažejo okrnjeno 
podobo zaradi nesprejemanja piškotkov zaradi varovanja osebnih podatkov, število virtualnih obiskov 
pa je za odstotek nižje kot v letu 2018.  
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Obisk spletnega mesta knjižnice 

 2018 2019 % glede na 2018 

Število obiskov 274.711 271.670 -1,11% 

- od tega izven prostorov knjižnice 186.272 184.082 -1,18% 

Število ogledov strani 616.760 642.474 4,17% 

Število unikatnih obiskovalcev 76.074 77.139 1,40% 

Povprečen čas obiska strani 0:02:48 0:03:15 16,07% 

 
 

Način dostopa število odstotek 

Direkten obisk 119.956 44,2% 

Obisk prek spletnih iskalnikov (Google, Najdi.si) 129.496 47,7% 

Obisk prek strani s povezavo na www.mklj.si 22.218 8,2% 

 

5.3.3 Izposoja gradiva 

 
Izposoja gradiva na dom se je v letu 2019 zmanjšala za 1,8 %. Izposoja knjig je bila nižja za 1,9 %, 
neknjižnega gradiva za 0,7 % in serijskih publikacij za 4,5 %. 
Podrobnejši pregled deležev izposoje v letu 2019 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 12 enot gradiva na prebivalca območja, kjer deluje MKL. 
 
 

 

Izposoja gradiva na dom 

knjige serijske p. neknjižno g. SKUPAJ 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

otroci 1.235.749 1.292.802 6.379 5.496 148.031 153.768 1.390.159 1.452.066 

odrasli 2.552.298 2.424.492 78.991 75.987 345.354 336.237 2.976.643 2.836.716 

SKUPAJ 3.788.047 3.717.294 85.370 81.483 493.385 490.005 4.366.802 4.288.782 

Priloga 10: Izposoja po krajevnih knjižnicah 
 

 
 
 
Beleženje uporabe gradiva v čitalnicah MKL 
Glede na priporočeno metodologijo smo v MKL med 19. in 24. 11. 2018 ponovno beležili uporabo 
gradiva v čitalnicah in na čitalniških mestih v vseh krajevnih knjižnicah knjižnične mreže MKL. V testnem 
tednu smo zabeležili 9.524 izposoj gradiva in 9.129 obiskov zaradi uporabe gradiva v čitalnicah MKL, 
kar na letni ravni pomeni 474.701 obisk zaradi uporabe gradiva v čitalnicah in 495.235 izposoj gradiva. 
Predvidevamo, da so bili rezultati v letu 2019 podobni. S tem skupno dosegamo skoraj 4,8 milijonov 
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izposoj (izposoja na dom ter uporaba gradiva v čitalnicah). 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 bolj realno sliko učinkov dela knjižnice.  
 
 

5.3.4 Medknjižnična izposoja 

 
Porast medknjižnično izposojenih monografij našim partnerjem pripisujemo dobremu izboru tuje 
strokovne literature v naših knjižnicah ter tesnemu sodelovanju s knjižnicami osrednjeslovenske regije. 
 

Medknjižnična izposoja 

 pasiva aktiva SKUPAJ 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Število fizičnih enot 318 334 1.325 1.465 1.643 1.799 

Število elektronsko posredovanih dokumentov  16 15 55 66 71 81 

SKUPAJ 334 349 1.380 1.531 1.714 1.880 

 
 

5.3.5 Posredovanje informacij 

 
Informatorji Mestne knjižnice Ljubljana so v letu 2019 posredovali bralcem 219.063 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 2019 11 izposoj na dom na eno informacijo. Zaposleni ocenjujejo, da kljub hitri in preprosti uporabi 
aplikacije pomemben del informacij ostaja nezabeležen zaradi dinamične narave dela in intenzivne 
dejavnosti, zlasti ob dnevnih konicah obiska in izposoje. V predstavljeno število zaradi metodološke 
primerljivosti niso všteta e-naročila (143.208), katerih število se v zadnjih letih občutno viša, v letu 2019 
se je zvišalo za 6,6 %.  
 

Beleženje informacij 
11. - 17. 

02. 
16. - 22. 

04. 
03. - 09. 

06. 
09. - 15. 

09. 
14.10. - 
20.10. 

09.12. - 
15.12. 

 št. uporabniških 
imen 122 103 100 99 116 113 

 vsi dogodki 4.937 4.924 3.783 4.154 5.233 3.948 
 informacije 4.644 4.632 3.451 3.888 4.917 3.648 
 interno delo 293 292 332 266 316 300 

povprečno trajanje (sek) informacije 219 253 237 227 212 230 

povprečno trajanje (min) informacije 0:03:39 0:04:13 0:03:57 0:03:47 0:03:32 0:03:50 

realizirano 

lastno 4.548 3.943 3.387 3.801 4.824 3.592 

tuje 14 10 7 2 7 3 

lastno + tuje 12 13 8 6 6 0 

nerealizirano 70 48 49 77 80 53 

način informiranja 

osebno  3.762 3.354 2.804 3.124 3.798 2.836 

telefon 222 211 151 194 248 187 

e-mail 660 449 496 570 871 625 
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tip gradiva 

mladina 1.438 1.167 785 1.284 1.536 968 

odrasli 3.048 2.713 2.551 2.459 3.264 2.587 

mladina + odrasli 158 134 115 145 117 91 

COBISS 
izposoja /c/ 52.177 45.639 40.980 47.155 48.974 39.981 

obisk /c,r,o/ 16.585 14.515 13.081 15.392 16.243 13.539 

 
 
 

Aktivnost 2018 2019 % 

rezervacija neprostega gradiva 45.410 46.036 1,38% 

rezervacija neprostega gradiva preko 
COBISS+ in mCOBISS 

65.646 73.489 11,95% 

rezervacija prostega gradiva 32.899 28.334 -13,88% 

rezervacija prostega gradiva preko 
COBISS+ in mCOBISS 

134.346 143.208 6,60% 

vračilo gradiva v drugi knjižnici 46.796 49.696 6,20% 

 
Priloga 11: 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 6,6 %, 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 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. Število se je glede 
na leto 2018 povečalo za 6,2 %. 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 2019 posredovala po elektronski pošti 11 (37 leta 
2018) odgovorov. Junija 2019 je potekla pogodba za platformo, na kateri je deloval servis; IZUM je zato 
pripravil alternativno rešitev, ki ob implementaciji ni delovala optimalno. 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 osmi sezoni bralnega 
projekta je bila sodobna literatura, izbranih knjig avtorjev in avtoric afriškega kontinenta, ki smo ga 
poimenovali Mesto bere ... pripovedi iz Afrike. Namen tega bralnega projekta je aktivno sooblikovanje 
razvoja bralne kulture in bralnih navad prebivalcev Ljubljane in širše. 
Pomlad s knjigo ostaja eden izmed naših pomembnejših projektov preteklega leta, ki se prav tako 
posveča promociji bralne kulture. V obdobju od 21. marca do konca aprila, ko se zvrstijo 
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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 19 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 200. 
obletnico smrti Valentina Vodnika in Žige Zoisa. V ciklusu literarnih dogodkov, predavanj in razstav smo 
skupaj pripravili 11 raznovrstnih dogodkov, ki so iz različnih aspektov osvetlili zgodovinski pomen obeh 
pomembnih Slovencev.  
 
V letu 2019 smo v okviru tematskega sklopa Soočenja – nova podoba Evrope v povezavi z različnimi 
ustanovami in strokovnjaki skušali na različne načine približati in osvetliti aktualna soočenja sodobne 
Evrope ter iskati odgovore na politične in ekonomske izzive, s katerimi se sooča Evropska unija 
navznoter in tudi v odnosu do globalnega sveta. Spregovorili smo o vzrokih migracijskih premikov, 
družbenih konfliktov, kulturnih razlik, civilizacijskih trenj ter neenakosti in revščine v posameznih delih 
sveta itd. V kontekstu teh temeljnih družbenih vprašanj smo na tematskih predavanjih in pogovornih 
večerih predstavili več kot 30 dogodkov.  
 
V projektu Svet med nami/World among us v MKL vsako leto izvedemo teden kulturnih in izobraževalnih 
dogodkov, posvečenih posameznim državam. V letu 2019 smo v sodelovanju z Veleposlaništvom 
Kraljevine Nizozemske predstavili bogat predstavitveni teden nizozemske kulture, v katerem se je 
zvrstilo kar 50 dogodkov. V tedenskem ciklusu dogodkov smo predstavili vrsto zanimivih literarnih 
dogodkov in strokovnih predavanj, glasbenih dogodkov, razstav in tudi vrsto pravljičnih ur za otroke.  
 
Nadaljujemo tudi z našimi dolgoletnimi projekti, kot je Strip ob bok knjižnim klasikom, dogodki, posvečeni 
stripu, pa potekajo sedaj tudi v Trubarjevi hiši literature.  
 
Zaradi aktualnih tematskih sklopov (Soočenja – nova podoba Evrope itd.) in širjenja projektov, ki so 
namenjeni aktualnim družbenim temam, smo rahlo povečali število strokovnih predavanj, ostale 
prireditve pa smo malenkostno zmanjšali v skladu z našim dogovorom. Zaradi prevelikega obsega 
skupnega programa smo se dogovorno zavezali, da bi v nekaj letih celotno število prireditev zmanjšali 
za 10 % ter naše napore usmerili v dvigovanje kvalitete naših prireditvenih dogodkov za odrasle. Zaradi 
manjšega števila prireditev za odrasle v celotni mreži MKL (–3,6 %) je posledično manjši tudi obisk (–
4,5 %).  
Občutno se je povečal obisk prireditev v Knjižnici Jožeta Mazovca ob skoraj enakem številu dogodkov. 
V Knjižnici Otona Župančiča, naši osrednji knjižnici, je bilo dosledno upoštevano priporočilo o 
zmanjšanju prireditev in s tem je tudi število prireditev in obiska posledično nekoliko manjše. Nekoliko 
se je ob približno enakem številu dogodkov zmanjšal tudi obisk prireditev v Trubarjevi hiši literature, 
Knjižnici Šiška in Slovanski knjižnici. 
 
Število kulturnih prireditev za odrasle (po področjih: bralni večeri, koncerti, razstave itn.):  

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 407 8.230 

Razstave 174 1.135 

Strokovna in poljudna predavanja 355 10.521 

Potopisna predavanja 97 2.882 

Glasbene prireditve 38 1.092 

Filmske predstave 26 658 

Gledališke predstave 9 316 

Ustvarjalne delavnice 64 661 

Natečaji in tekmovanja 0 0 

Drugo 55 2.631 

SKUPAJ 1.225 28.126 

Priloga 12: Število kulturnih prireditev za odrasle po krajevnih knjižnicah 
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Ciljna skupina Število prireditev Število udeležencev 

Vsi 1.135 26.663 

Mladina 34 815 

Starejši 56 648 

Posebne skupine 0 0 

SKUPAJ 1.225 28.126 

 
 
Prireditve za otroke 
V primerjavi z letom 2018 smo v letu poročanja zmanjšali (–3,5 %) število prireditev za otroke, le-te je 
obiskalo dobrih šest odstotkov (–6,3 %) udeležencev manj. Najbolj smo zmanjšali število literarnih 
prireditev (–37,2 %), malenkostno pa število ur pravljic in bralnih ur (–2,2 %), ustvarjalnih delavnic (–4,9 
%) in ugank ter kvizov (–3,1 %). Vsa zmanjšanja so bila izvedena v skladu s programom dela 2019, kjer 
večjih odstopanj nismo zabeležili, razen pri številu ustvarjalnih delavnic. Načrtovali smo jih 113, izvedli 
pa 136 (+20,4 %). Razlog za to je bilo sodelovanje s KUD galerijo C. C. U., katere program je 
sofinancirala Mestna občina Ljubljana. Največ sofinanciranih delavnic smo organizirali v Knjižnici Jožeta 
Mazovca. Dve tretjini vseh prireditev so izvedli zaposleni, predvsem mladinski knjižničarji (62,7 %), 
preostalo tretjino pa zunanji izvajalci, strokovnjaki z različnih področij (37,3 %). 
 
 
Število kulturnih prireditev za otroke (po področjih: literarni dogodki, razstave itn.):  
 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 27 1.274 

Razstave 40 110 

Ure pravljic, bralne ure 794 13.238 

Predstave  31 1.922 

Ustvarjalne delavnice 136 1.815 

Uganke, kvizi 188 3.453 

SKUPAJ 1.216 21.812 

Priloga 13: Število kulturnih prireditev za otroke po krajevnih knjižnicah 

 
 

5.3.7 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 

 
Naše osnovno poslanstvo je skrb za zbirko gradiva, zato v poročilu za leto 2019 še posebej 
izpostavljamo, kako smo skupaj in v posameznih knjižnicah ravnali z gradivom. Temu sledijo dejavnosti 
za odrasle, otroke in mlade. 
 
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. 
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- 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 2019 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 t. i. antikvarni prodaji, ki jo ponujamo v več 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 2019 

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

- Zaposleni so se sproti seznanjali z novim gradivom in izbor občasno predstavili sodelavcem. 
- Spremljali smo novo izdane naslove leposlovja in strokovne literature ter drugega knjižničnega 

gradiva na tržišču ter se udeleževali sejmov, kot sta knjižna sejma v Frankfurtu in Bologni, Slovenski 
knjižni sejem v CD 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. 

- Nadaljevali smo z opremljanjem gradiva z RFID nalepkami. 

- Inventure gradiva smo opravili v šestih knjižnicah. 
 

Dejavnosti za odrasle 
V letu 2019 smo nekatere kulturne dogodke posvetili 200-letnici smrti Valentina Vodnika in Žige Zoisa 
ter se pridružili kulturnim ustanovam po Sloveniji pri poudarjanju teh dveh pomembnih Slovencev.  
- 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, Veronikina nagrada, 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. 
- Literarni in fotografski natečaji. 
- Delavnice o uporabi družbenih omrežij. 
- Ustvarjalne delavnice ročnih spretnosti. 
- Mentorstvo na točkah vseživljenjskega učenja. 
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- 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 ter zaključek projekta Mesto bere. 
- 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. 

 
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.  
- 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 in poudarjajo, da naj 
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 2019 v knjižnicah, centrih in servisih mreže MKL izpostavljamo: 

 
Knjižnica Bežigrad 
Redno delo z zbirkami 

- Odpisali smo 11.101 enoto gradiva, od tega ob pripravi na RFID v Knjižnici Glinškova ploščad 2.600 
enot. 

- V knjižnični katalog smo vpisali 278 igrač. Od tega 128 za Igroteko v Knjižnici dr. Franceta Škerla. 
Prvi premični zbirki igrač, ki bo v Knjižnici Horjul, smo namenili 22 igrač. 

- Serijskim publikacijam v KB smo poenotili postavitev in možnost izposoje, ki se je posledično 
povečala za 13 %. 

- Prejeli smo 12.306 knjig v dar, podarjenih s strani članov in 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, knjižnici na avstrijskem Koroškem, kulturnemu društvu Tuhinj, bralcem na 
prireditvah Popoldne s knjižnico in Vrnimo knjigo ljudem. Skupaj okoli 930 knjig. 

- Popravili smo 783 enot gradiva, v vezavo smo dali 191 knjig. 

- Za Dom starejših Bežigrad redno pripravljamo in izposojamo kolekcije knjig, predvsem slovenske 
avtorje. 

- V antikvarni prodaji smo prodali okoli 3.000 knjig. 

- V Knjižnici Savsko naselje smo opravili inventuro knjižničnega gradiva. 

- Nove postavitvene skupine na strokovnem oddelku so: 001.94, 122/129, 339, 615 Joga, 616.8, 
620.9, 623, 726, 728.9. 
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- Uredili smo enotno signalizacijo na oddelku za odrasle. 

- Za odrasle smo pripravili 226 počitniških paketov gradiva Maček v žaklju. 

- Na mladinskem oddelku smo dodali novo postavitveno skupino SM Poezija, M78 note, izposojamo 
nahrbtnike z gradivom za najmlajše, označili smo igroknjige za lažje pospravljanje in iskanje. 

- Za posebne zbirke, kot so Igroteka, Platoteka in zbirko Kristine Brenkove, pripravljamo promocijske 
letake, priporočila, promoviramo jih ob rednih dejavnostih in posebnih dogodkih. 

 
Dejavnosti za odrasle 

- Pripravili smo 20 predavanj, ki jih je obiskalo 545 udeležencev. Sedemnajst literarnih dogodkov, 
petnajst potopisnih predavanj ter druge prireditve. Vsebinsko smo sledili zastavljenim tematskim 
ciklom. Izpostavili bi: 
o Cikel literarnih pogovorov Literarnice s SLK. 
o Prireditev Poezija med policami in pripovedovalski večer sta namenjena odraslim in mladini. 
o Pogovor z dr. Markom Uršičem in dr. Andrejo Gomboc, ki ga je vodil Ludvik Jevšenak. 
o Bralni skupini Knjižna doživetja in Knjiga prebuja moj notranji svet.  
o Pripovedovalska večera za otroke in za odrasle. 
o Cikel predavanj Zdravje!. 
o Cikel predavanj PoPOTtništvo, potopisna predavanja. 
o Cikel predavanj Modra leta, namenjen starejšim, zanje pripravljamo tudi delavnice vaj za spomin 

Besednica ter predavanja društva Šola zdravja. 
o Glasbene delavnice Prišla bo pomlad, srečanjem smo dodali dopoldanski termin, namenjen 

starejšim. 
o Delavnice V Savskem pletemo in kvačkamo pripravljamo z Društvom invalidov LJ Bežigrad. 
o V okviru zbirke Platoteka smo izvedli dvodnevni sejem gramofonskih plošč (300 obiskovalcev) 

in koncert Janija Kovačiča (70 obiskovalcev). 
o Pri spodbujanju medgeneracijskega branja sodelujemo z Gimnazijo Bežigrad. 

- Na področju izobraževanja bi izpostavili: 
o Cikel delavnic PoVEZana za starše z najmlajšimi otroki. 
o Jezikovne tečaje v sodelovanju s SSU v Knjižnici dr. Franceta Škerla. 
o Cikel Matura'19, namenjen maturantom. 
o Tečaj Dobro sem!, namenjen mladim brezposelnim. 
o Dve delavnici Šole zdravja. 

- 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.  

- V Knjižnici Glinškova ploščad smo pripravili dve razstavi ilustratork: Marta Bartolj in Tanja 
Komadina, z otvoritvama, obogatenima z dejavnostmi za otroke.  

- Knjižnica Savsko naselje s ŠENT-om sodeluje pri projektu Socialna aktivacija.  

- Na Glinškovi ploščadi izvajamo ure pravljic, potopisna predavanja ter cikel delavnic za mladino. 
Dejavnosti pripravljamo tudi v sodelovanju s ČS Posavje. Poleti knjižnico razširimo na vrt. 

- Ur pravljic so se udeleževale bodoče vzgojiteljice, ki se šolajo v IC Cene Štupar. Knjižnico smo 
predstavili tudi študentom BINK, udeležencem izobraževanj v IC Cene Štupar ter društvu Sožitje. 

- V učilnici Knjižnice dr. France Škerl potekajo tečaji za zaposlene v knjižnicah in člane. Tradicionalni 
so tečaji tujih jezikov za člane. 

- Za strokovno javnost smo organizirali 2. srečanje igrotekarjev Slovenije, ki se ga je udeležilo 30 
knjižničarjev splošnih knjižnic. 

- Pripravili smo dva promocijska dneva: Popoldan s knjižnico Glinškova ploščad in Popoldan z 
Igroteko v knjižnici dr. Franceta Škerla. 

- Sodelovali smo na prireditvah ČS Črnuče, ČS Posavje, ČS Bežigrad. 

- Pri storitvi Knjiga na dom smo obiskovali devet starejših članic. Opravili smo 56 obiskov na domu. 
- Postali smo Demenci prijazna točka in pripravljali aktivnosti Borze zdravja MKL. Na strokovnem 

oddelku smo vzpostavili informativno točko s področja zdravja. 
- V Tednu evropske kulturne dediščine smo organizirali družinski izlet – Sprehod v deželo Kristine 

Brenkove. 
- Izvedli smo 20 individualnih svetovanj za uporabo Bibliosa in Libroama. 
 
Dejavnosti za otroke 
- Pripravili smo dva literarna dogodka, na prvega smo povabili avtorico Sašo Pavček, na drugem smo 

v sklopu pripovedovalskega festivala pripovedovali in poslušali zgodbe. 
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- Redne izobraževalne delavnice ob četrtkih organiziramo v KB. Pripravili smo: Lego delavnice, 
matematične delavnice, delavnice spoznavanja živali ter poskočne zgodbe – animacijo in risanje 
stripov. Delavnice organiziramo v vseh knjižnicah. 

- V vseh enotah knjižnice enkrat tedensko potekajo ure pravljic. Pripravili smo 103 ure pravljic, ki jih 
je obiskalo 1.638 otrok. Popestrili smo jih z gledališko predstavo Zrcalce, ekološkim temami, 
pravljicami Kristine Brenkove, spoznavanjem Nizozemske (Svet med nami) ter s promocijo tedna 
mobilnosti (zgibanka Kulturna dediščina za otroke). 

- Pripravili smo pet večjih razstav in več priložnostnih, s katerimi aktiviramo gradivo. V okviru projekta 
Ciciuhec je gostovalo v knjižnicah pet razstav vrtcev. 

- Obiskalo nas je 22 skupin iz OŠ (318 učencev), večina v projektu Rastem s knjigo. 
- Pripravljali smo počitniške pakete Maček v žaklju za otroke (389 paketov). 
- V Knjižnici dr. Franceta Škerla smo izvedli izobraževalne delavnice Pridi se igrat! in delavnice 

izdelave igrač za promocijo igroteke. V tednu splošnih knjižnic smo pripravili izmenjevalnico igrač. 
Igrače smo izposojali tudi v paketih Maček v žaklju. Junija je knjižnico in igroteko obiskala delegacija 
iz Šanghaja. Poleti smo pripravili ustvarjalne delavnice pred knjižnico. 

- V Knjižici Savsko naselje smo ob petletnici prenove izvedli niz petih ustvarjalnih delavnic 5 za 5. 
- Vsako leto pripravimo priporočilne sezname bralne značke za predšolske otroke in osnovnošolce, 

za vrtce pripravljamo kolekcije knjig. 
- V vseh enotah pripravljamo Miškovo literarno uganko za osnovnošolce ter Robinzonijado. 
- Ob projektu Ciciuhec nas je obiskalo oz. smo mi obiskali 103 skupine otrok bežigrajskih vrtcev 

(1.465 otrok). Pripravili smo nekaj zaključnih prireditev in gostili njihove razstave. 
- Pripravili in dvakrat izvedli smo predstavo Zrcalce, hišnega gledališča Beži. 
- Knjižnico Glinškova ploščad in dr. France Škerl v dopoldanskem času pogosto obiskujejo skupine 

vrtcev, ki uporabljajo tudi pravljično sobo. 
- V Knjižnici Glinškova ploščad smo pred knjižnico uredili gredico z zelišči, presadili rože, pobarvali 

klopco, z ilustratorko ustvarili knjigo ilustracij ter poslušali potopisno predavanje. 
- V Knjižnici Bežigrad smo izvedli družinsko znanstveno delavnico v izvedbi Otroške akademije d. o. 

o. ter sajenje avtohtonih travniških semen. 
 
Dejavnosti za mladostnike 

- V projektu Rastem s knjigo za SŠ nas je obiskalo 31 skupin (652 dijakov). Igroteko so si ogledali vsi 
dijaki Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, smeri Vzgojitelj predšolskih otrok (deset 
razredov, 251 dijakov). 

- 100 paketov počitniškega branja Maček v žaklju smo pripravili za mladostnike. 

- Soustvarjali smo v projektu Oddaj na natečaj v MKL. 

- Projekt Prebedimo noč z Leonardom (del projekta Noč ima svojo moč). Mladim smo pripravili nočno 
doživetje knjižnice, znanstvene delavnice, sobo pobega, nočni obisk muzeja in drugo. 

- Srečanja z mladimi in pogovori o knjigah potekajo mesečno. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Redno delo z zbirkami 

- Januarja smo z RFID tehnologijo opremili gradivo v Knjižnici Polje, junija pa v Knjižnici Jožeta 
Mazovca; obakrat je bila izvedena tudi inventura knjižničnega gradiva. 

- V vezavo smo dali 376 enot knjižnega gradiva, sami pa smo popravili 1.300 enot. 

- V Knjižnici Jožeta Mazovca smo ob delni prenovi knjižnice izdelali in izvedli načrt nove postavitve 
leposlovnega in strokovnega gradiva glede na UDK vrstilce. Z novimi regali smo leposlovje postavili 
skupaj v en prostor in sprostili prostor za strokovno gradivo, novo postavitev smo označili z ustrezno 
signalizacijo.  

- S 350 enotami gradiva iz darov smo dopolnjevali zbirke, ostalo gradivo pa usmerili v antikvarno 
prodajo in kot darove v projekte MKL, nekaj pa ponudili obiskovalcem v dar.  

- Dokupili smo namizne igre in igrače za Knjižnico Polje in Knjižnico Jarše, kjer je tovrstnega gradiva 
primanjkovalo ali je bilo dotrajano. 

- Uporabnike smo uvajali v samostojno izposojo gradiva na knjigomatih v Knjižnici Jožeta Mazovca 
in Knjižnici Polje. 

- Izvajali smo izposojo na domu za eno starejšo članico. 

- Izvedli smo odpis gradiva v vseh knjižnicah v skladu s standardi in glede na podatke o obratu 
gradiva. V območni enoti smo tako za odpis izločili 10.367 enot gradiva. 

 
Dejavnosti za odrasle 
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- Svoja srečanja sta nadaljevali bralni skupini Pogovor ob knjigi v Knjižnici Zalog ter bralna skupina 
Bralne vezi v Knjižnici Jožeta Mazovca. 

- Druženje in izobraževanje odraslih ob šahu je dvakrat mesečno potekalo v Knjižnici Jožeta 
Mazovca. 

- Izvajali smo mesečna bibliopedagoška srečanja z varovanci s posebnimi potrebami, iz Centra za 
usposabljanje J. Levca v Jaršah, s projektom Življenje je zgodba, v okviru katerih je bila pripravljena 
gledališka predstava Rusica in grdina. 

- Pogovori v nemškem jeziku so ob branju člankov iz nemškega časopisja potekali na srečanjih 
Nemškega bralnega kroga v Knjižnici Polje. 

- V sodelovanju z OPRO, zavodom za aplikativne študije, in Zavodom En Knap so v Bralnici KJM 
potekala štiri predavanja o temah, namenjenih starejšim obiskovalcem. 

- V Točki vseživljenjskega učenja smo izvajali mentorstvo pri izobraževanju posameznih uporabnikov 
na področju uporabe IKT. 

- V Info točki Borze dela v Knjižnici Fužine je v prvi polovici leta sodelavka nadaljevala z delavnicami 
na temo iskanja zaposlitve ter izvajala individualno karierno svetovanje (karierni coaching); 
uporabnikom je pomagala pri iskanju po domačih in tujih e-virih. 

- Sodelovali smo na prireditvah, ki jih organizirajo četrtne skupnosti, v katerih delujejo naše knjižnice 
(Moščanski dan sosedov, Pravljična tržnica na Fužinah). 

- Dežurali smo v spletnem Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja za pomoč uporabnikom. 
 
Dejavnosti za otroke 
- Ure pravljic v nemščini so od januarja do junija potekale v Knjižnici Polje, v angleščini pa z izjemo 

poletnih mesecev v Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici Jarše ter ponovno v Knjižnici Zadvor. 
- V Knjižnici Jožeta Mazovca smo izvedli delavnici branja s psom oz. terapevtskim parom iz društva 

Ambasadorji nasmeha za skupino otrok iz vrtca ter posameznike. 
- Ob začetku in zaključku ur pravljic smo otroke povabili na gledališko predstavo. 
- V Labirintu umetnosti na Fužinah smo poleti izvajali ure pravljic na prostem. 
- V Knjižnici Jarše je bilo v sodelovanju z lokalnim vrtcem izvedenih pet srečanj filmske šole za otroke. 
- Skupine otrok iz vrtcev in šol so predstavile svoje likovne izdelke na predlagane teme. 
- V vseh knjižnicah smo pripravljali knjižne uganke. 
- Poleg lastne izvedbe smo številne ustvarjalne delavnice pripravili tudi z zunanjimi izvajalci preko 

razpisov MOL, s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, in 
sicer v projektih Iz pravljice v zeleno mesto ter Ustvarjalnice z Galerijo C.C.U.  

 
Dejavnosti za mladostnike 
- Kot dejavnost smo ohranili lanski projekt Svet mladih, v okviru katerega mladi v naših prostorih 

predstavljajo svoje izdelke. 
- V Knjižnici Jožeta Mazovca so potekale počitniške nadaljevalne šahovske delavnice.  
- V prostorih Knjižnice Fužine je do jeseni potekala učna pomoč za osnovnošolce ob sodelovanju 

prostovoljcev iz projekta Skala iz Zavoda Janeza Smrekarja. 
- V Knjižnici Jarše smo z novimi namiznimi igrami spodbujali igranje in druženje za otroke, ki prihajajo 

po pouku v knjižnico. 
- Sobo pobega je sodelavka izvedla večkrat, junija za Dan MKL, povezala se je z OŠ Sostro in 

pripravila sobo literarnih ugank na temo slovenskih literarnih junakov za dvanajst skupin petošolcev 
(skupaj 79 otrok).  

- Sodelavec je v Knjižnici Polje in na bližnji OŠ vodil izobraževalne delavnice 3D-tiskanja.  
 
Knjižnica Otona Župančiča 
V letu 2019 izpostavljamo promocijo e-virov, spletnih vsebin ter delo z uporabniki na področju 
usposabljanja za samostojno uporabo knjižnice (mCobiss) in uporabo knjigomatov. 
 
Redno delo z zbirkami 
- Spreminjanje statusov gradivu, konverzija gradiva za RFID izposojo. Obravnava in oprema gradiva, 

ki potrebuje prilagoditve za izposojo na knjigomatih. 
- Popravilo in vezava lažje poškodovanega gradiva, več kot 300 enot, ter priprava poškodovanega 

gradiva za knjigoveza. 
- Pregled statistik izposojenega gradiva, odpis, lokacija v druge enote ali v repozitorij. 
- Podarjanje odpisanega gradiva štirikrat letno, izbor in donacija knjig za: Dan MKL, Vrnimo ljudem 

knjigo, bazen, ZOO, Zdravstveni dom Polje, Arena mladih, Ljubljanski zapori, Poletavci, EU teden 
mobilnosti, Slovenska šola v Italiji. Skupaj okoli 1.800 knjig in revij. 



44 

- Izbor odpisanega gradiva in gradiva iz darov za antikvarno prodajo (prodanih več kot 6.000 knjig). 
V letu 2019 smo v dar prejeli 16.676 enot gradiva. Oddali (podarjanje, prodaja, projekti) smo jih 
16.179. Nekaj gradiva smo obdržali in umestili v zbirko. 

- Priprava razstave 36 veličastnih filmov iz pretekle sezone. 
- Mesec filma, promocija prezrtih žanrov in skupin na DVD-ju ter promocija filmskih festivalov in 

filmskih dogodkov, z izborom gradiva za izposojo. Plošča meseca, promocija CD novosti.  
- Priprava tematskih razstav na strokovnem oddelku (47) in promocija strokovnega gradiva v okviru 

Zdravstvenega kotička. 
- Promocija uporabe e-virov (Kanoopy) in aplikacije mCobiss. 

Dejavnosti za odrasle 

- Strokovna predavanja (114) združujemo v sklope, ki jih izvajajo priznani predavatelji. V 2019 smo 
pričeli z novimi sklopi predavanj: Druga svetovna vojna, Literatura in glasba, O umetnostni 
zgodovini, pogovorni večeri Življenje mest ter Uvod v rodoslovje. Nadaljevali smo z dobro obiskanimi 
sklopi: glasbeni pogovori Nova frekvenca, Joga v vsakdanjem življenju, predavanja o zasvojenosti 
(sodelovanje z društvom Up) in literarno-pogovorni večeri Srečanja. 

- S predavanji, razstavami in koncerti smo obeležili obletnice Valentina Vodnika, Žiga Zoisa, 
Leonarda da Vincija in Janeza Menarta. 

- Pripravili smo vrsto potopisov (9) in literarnih srečanj (90), kjer smo predstavili literarne novosti.  

- Gostili smo dve gledališki predstavi in realizirali tri filmske projekcije, osem glasbenih 
prireditev/koncertov, devetnajst natečajev in dogodkov, kot npr. merjenje glukoze in krvnega tlaka 
ter usposabljanje iz prve pomoči in uporabe defibrilatorja (Zdravstveni kotiček). 

- Poleg rednih razstav zunanjih ustvarjalcev in umetnikov (24) smo zaposleni pripravili vrsto tematskih 
knjižnih razstav ob jubilejih, smrtih, nagradah literatov (28 razstav na leposlovju). 

- Razstava popotniških fotografij Po Sloveniji I, II, Kam pa kam na strokovnem oddelku, razstava 
Označeno, založeno, skrito, pozabljeno in najdeno – najdeni predmeti v knjigah. 

- Retrospektivna razstava festivala Druga godba 2019 v Mediateki, razstava revije in prilog CD Jazziz, 
razstava zmagovalnih fotografij foto natečaja 2019 Glasba. Priprava in koordinacija novega 
fotografskega natečaja za 2020 Ples. 

- Redne bralne skupine: Bralni krog, Angleška bralno-debatna skupina, biblioterapevtska bralna 
skupina Knjige v meni puščajo sledi, pogovorna bralna skupina Ti zapleteni odnosi. V prvi polovici 
leta 2019 sta potekali bralna skupina Pravljice za odrasle ter študentska bralna skupina. 

- Izvedba referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja in vsakdanji referenčni pogovori z uporabniki. 

- Različne aktivnosti za odrasle pri projektih Mesto bere, Dan MKL in Svet med nami. 
 
Dejavnosti za otroke 

- Redno izvajanje ur pravljic v KOŽ in na Novih Poljanah. Ob zaključku smo gostili ornitologinjo in 
operno pevko Petro Vrh Vrezec, ki nam je pripravila zanimivo poučno glasbeno prireditev 'Ptičje 
petje kot skladateljski navdih'. 

- V sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami izvajamo projekta Ciciuhec in RSK. Na obisk v knjižnico 
prihajajo tudi vrtčevske in šolske skupine iz drugih predelov Ljubljane, v letu 2019 jih je bilo precej 
tudi od drugod (Ajdovščina, Idrija, Izola, Varaždin). 

- V sodelovanju z Borzo dela smo v pomladanskih mesecih pripravili cikel predstavitev Zanimivi 
poklici (vizažistka, pasji poklici, zobozdravnik). 

- Ob četrtkih enkrat mesečno izvajamo projekt Lego – sestavljene zgodbe. 

- Izvedli smo dva tečaja šaha za začetnike (pomladanski in jesenski termin po 10 srečanj). 

- Organizirali smo tritedensko poletno počitniško varstvo za otroke prve triade OŠ (z zavodom 
Dagiba). 

- Izvedli smo zimske počitniške ustvarjalnice. 

- Otroška bralna skupina slovensko-portugalskega prijateljstva (vsako prvo soboto v mesecu). 

- Pripravili smo več priložnostnih razstav (10) ob različnih dogodkih: 50-letnica prvega pristanka na 
Luni, Otroci sveta – Lučke sveta, razstava zimskih zgodb, Moja naj knjiga. 

- Izvedli smo literarna potepanja po mestu Ljubljana (4) in literarne uganke (15). 
 
Dejavnosti za mladostnike 
- Izvajanje projekta Rastem s knjigo je obsegalo vodstvo sedmošolcev in dijakov 1. letnikov SŠ. 
- Izvajamo projekt Instrumentarij – glasbena kreativnica za učenje inštrumentov (kitara).  
- Dijaki za dijake: gledališka predstava dijakov Gimnazije Šentvid: Dom(ovina).  
- Promocija branja kakovostnih knjig za mladostnike in promocija akcije Oddaj na natečaj v MKL. 
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- Vodstvo srednješolskih skupin po knjižnici in razstavi Župančičeve zbirke. 
- V sodelovanju z društvom Dva koluta – Slon smo novembra pripravili tedensko delavnico risanja in 

ustvarjanja animiranih filmov (sedem udeležencev). 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Redno delo z zbirkami 
- Popis knjižničnega gradiva smo izvedli v Knjižnici Horjul, Knjižnici Notranje Gorice, Knjižnici Šentjošt 

in Knjižnici Rob, popis in opremo gradiva z RFID nalepkami v Knjižnici Brezovica, Knjižnici Podpeč 
in Knjižnici Frana Levstika. 

- Odpisovali smo neaktualno, izločali zastarelo, poškodovano ter gradivo v več izvodih. Največ v 
Knjižnici Prežihov Voranc, kjer bomo leta 2020 gradivo opremili z RFID nalepkami. Skupno smo v 
mreži Knjižnice Prežihov Voranc odpisali 11.379 enot gradiva. 

- Intenzivno smo se ukvarjali z ureditvijo knjižnične zbirke v Knjižnici Šentjošt in Knjižnici Rob: 
odpisovali zastarelo in uničeno gradivo, pregledali in razvrstili darove, gradivo smo opremili s 
kodami. 

- V vezavo smo dali 715 enot gradiva. 
- Nadaljevali smo z antikvarno prodajo odpisanega in podarjenega gradiva v Knjižnici Ig in Knjižnici 

Prežihov Voranc, kjer je prodaja nekoliko upadla, saj se v ponudbi pojavljajo isti naslovi in ni dovolj 
prostora za atraktivnejšo postavitev in ustreznejšo promocijo prodaje.  

- Postavili smo nove postavitvene skupine: 616.8 Nevrologija. Psihiatrija; 37.018 Družinska vzgoja; 
339 Trgovina. Marketing; 122/129 Posebne metafizike; 001.94 Nepojasnjeni pojavi. 

- Najodmevnejša akcija za aktiviranje starejšega gradiva je Maček v žaklju, v letu 2019 smo izposodili 
4.003 pakete, za 8,3 % več kot v preteklem letu.  

- Posebej smo se posvetili promociji strokovnega gradiva za odrasle, pripravili smo sezname 
priporočilnega branja Berem angažirano, Medicina in Psihologija, strokovno gradivo smo 
izpostavljali v paketih Maček v žaklju; izposodili smo jih 96, 50 več kot leto prej. 

- Zbirko serijskih publikacij smo dopolnili z nekaj naslovi domače in tuje periodike. Izposojo serijskih 
publikacij smo uspešno promovirali s projektom Čitalniška klepetalnica. 

- Zbirko v t. i. knjigobežnici Bralnica pod lipo v Velikih Laščah smo dopolnili s 353 knjigami.  
- V Knjižnici Grba in Knjižnici Škofljica smo zaradi pomanjkanja prostora začeli s preusmeritvijo 

knjižnega gradiva v skladišče. 
- Vzpostavili smo premično zbirko igrač v Knjižnici Horjul, namenjeno izposoji na dom. Igrače smo 

dobili iz fonda Knjižnice Bežigrad.  
- Ponudbo v Knjižnici Horjul smo dopolnjevali s premično zbirko knjig iz Knjižnice Prežihov Voranc. 
 
Dejavnosti za odrasle 
Leta 2019 smo organizirali 22 prireditev manj kot leta 2018 (–9 %), vendar smo s kakovostnimi 
vsebinami in izvajalci uspeli povečati obisk posamezne prireditve, saj je eno prireditev povprečno 
obiskalo 18 obiskovalcev (2018: 16 obiskovalcev/prireditev). S tem smo sledili ciljem Smernic za 
prireditve za odrasle v MKL. Izpostavljamo naslednje dogodke: 
1. Literarni dogodki: 
- Literarna srečanja bralnih skupin v knjižnicah: Bralne čajanke pod vodstvom Sonje Pirman v 

Knjižnici Škofljica in Knjižnici Grba, Knjiga spregovori z dr. Iztokom Osojnikom in Prebrano z Marijo 
Mazi v Knjižnici Prežihov Voranc.  

- Stritarjev in Levstikov večer v sodelovanju z Občino Velike Lašče v Knjižnici Frana Levstika.  
- Pravljični večer za odrasle v sodelovanju z Mariborsko knjižnico v Knjižnici Prežihov Voranc. 
- Predstavitve knjig in literarnih ustvarjalcev. Izpostavljamo predstavitev avtobiografske knjige Plodovi 

sovraštva, novinarja in urednika Midhada Plivčića.  
- Predstavitev Nobelove nagrajenke Olge Tokarzcuk. Predstavila jo je prevajalka in poznavalka 

poljske književnosti Jana Unuk. 
- Praznovanje kulturnega praznika pod skupnim imenovalcem 'sodelovanje': 

o Al' se smel bo razodeti – družinska družabna igra na temo Franceta Prešerna. 
o Uka žeja – lego delavnica.  
o Podobo na ogled postavi – risanje portreta Franceta Prešerna in Primičeve Julije. 
o Oči sem večkrat prašal – poetični odgovori na aktualna vprašanja. 
o Rož'ce poezije – Prešernova in Vodnikova poezija ter nastop vokalne skupine Rajenke. 
o Kjer se veselje po obrazi zlije – razstava zaposlenih MKL Kako smo kulturni? 

- Na Noč knjige smo obeležili obletnico smrti Valentina Vodnika in pripravili: degustacijo sladice po 
receptu iz Kuharskih bukev, podarjanje kuharskih knjig, Kamišibaj z Vodnikom in nastop učencev 
Glasbene šole Vič - Rudnik. 

http://www.vic.sik.si/vic.htm


46 

- Teden nizozemske kulture: Koncert renesančne glasbe skupine Nova Schola Labacensis, 
fotografska razstava z naslovom H2Olland Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske, dva kratka filma 
o nizozemskem oblikovanju. 

- Glasbeni dogodki: nastop moškega okteta A se sliš?, koncert klasične, tradicionalne in jazz glasbe 
glasbenikov Zračnih sil ZDA / pihalni kvintet Winds Aloft. 

- Ustvarjalne delavnice za odrasle kot oblika medgeneracijskega sodelovanja in druženja so potekale 
v Knjižnici Grba, Knjižnici Rudnik, Knjižnici Brezovica in Knjižnici Ig.  

- Izpostavljamo potopisna predavanja Andreje Avberšek, Mance Ogrin, Valentine Pavlič, Katje Jarc.  

- Med razstavami izpostavljamo: cikel strokovne ilustracije avtoric (Marija Prelog, Sanja Zamuda in 
Sara Koncilja); fotografski razstavi (priznanega jamskega fotografa Petra Gedea Podzemni svetovi 
in Biotehniške fakultete Skrito življenje podzemlja s strokovnim predavanjem dr. Maje Zagmaister); 
razstavo Veronika Deseniška (v okviru projekta Multi-kul-praktik v sodelovanju z muzejem Dvorci i 
muzeji Hrvatskog Zagorja).  

- Govekarjevi večeri v Knjižnici Ig: odprtja slikarskih in fotografskih razstav s srečanji z ustvarjalci.  

- V juniju smo se pridružili prazniku Občine Velike Lašče. V soboto, 8. 6. 2019, je bila Knjižnica Frana 
Levstika odprta, novim članov smo podarili enoletno članarino.  

- Dejavnosti za ciljne skupine uporabnikov: 
Za starejše:  
o Cikel predavanj Svetla jesen življenja v Knjižnici Prežihov Voranc v izvedbi predavateljice 

Milene Marković s strokovnjaki. Naslovi predavanj: Odhod mladega odraslega od doma, 
Osamljenost, Odhod v domove starejših, Žalovanje. 

o Bralne skupine v domovih starejših: v Domu starejših Horjul, v Centru starejših Notranje 
Gorice in Domu starejših Škofljica. 

Za družine:  
o V okviru projekta Za nas so člani družine zbirali žige z vsake prireditve, ki so se je udeležili 

v knjižnici. Za osem zbranih žigov, med katerimi so morali biti vsaj trije žigi s prireditev za 
odrasle ali vsaj trije žigi s prireditev za otroke, so prejeli eno brezplačno članarino. Vse žige 
sta zbrali dve družini.  

Za ranljive skupine:  
o Razstava Ptičje hišice za strpno Ljubljano otrok iz Azilnega doma Vič in učencev ljubljanskih 

osnovnih šol v Knjižnici Prežihov Voranc. Razstavo so pripravili študenti Pedagoške 
fakultete v Ljubljani. 

o Fotografsko-kiparska razstava Varstveno delovnega centra INCE Mengeš ob praznovanju 
40-letnice delovanja v Knjižnici Prežihov Voranc. 

o Ustvarjalne delavnice v tehniki fuzije stekla Čarobno steklo v sodelovanju s CUDV Draga v 
Knjižnici Ig. Delavnice vodijo mentorica Marjana Šmigoc in varovanci CUDV, ki se na ta 
način vključujejo v širše družbeno okolje. 

o Potopisno predavanje o slovenski planinski transverzali v Knjižnici Rudnik, ki je bilo 
prevajano v slovenski znakovni jezik gluhih in naglušnih.  

o Vzpostavitev Demenci prijazne točke v Knjižnici Prežihov Voranc. 
 
Dejavnosti za otroke 
- V vseh knjižnicah so potekale popoldanske ure pravljic, poleg tega enkrat mesečno v Knjižnici 

Prežihov Voranc še popoldanska ura pravljic za otroke, stare od dveh let naprej. Po tej uri pravljic 
sledi tudi igranje z igračami iz naše zbirke.  

- Ob slovenskem kulturnem prazniku smo za otroke organizirali družinsko družabno igro na temo 
Franceta Prešerna in Lego delavnico z naslovom Uka žeja. 

- Na Noč knjige smo za otroke pripravili kamišibaj predstavo na temo Valentina Vodnika. 
- V okviru dejavnosti Dajmo jim vetra smo izpostavili Butalce Frana Milčinskega, ki so prvič izšli pred 

120 leti. Organizirali smo ustvarjalne delavnice, na katerih so otroci ustvarili butalsko gledališko 
predstavo na papirju. 

- V okviru projekta Poletavci je bilo oddanih 131 izpolnjenih seznamov. 
- Nadaljevale so se Lego delavnice pripovedovanja zgodb, ki so zelo dobro sprejete.  
- V Knjižnici Prežihov Voranc in Knjižnici Ig so se izvajale bralne urice »Beremo s tačkami«, z 

društvom Tačke pomagačke. Srečanja potekajo dvakrat mesečno, zanje je velik interes. 
- Projekt Ciciuhec smo izvajali v vseh knjižnicah, število sodelujočih otrok se še vedno povečuje. 
- V letu 2019 smo v vseh enotah za otroke in mladino pripravljali pakete Maček v žaklju. Skupaj smo 

izposodili 2.243 paketov, izposoja paketov se še vedno povečuje. 
- V Knjižnici Škofljica so se izvajale ure pravljične joge.  
- V vseh knjižnicah smo v različnih časovnih ciklih organizirali tematske ustvarjalne delavnice.  
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- Pravljično-ustvarjalne delavnice v angleškem jeziku Dream in English so potekale v različnih 
krajevnih knjižnicah enkrat mesečno. 

- Za otroke iz vrtca smo v Knjižnici Ig organizirali Vzgojnice, s knjižničarko so se pogovarjali o 
prijateljstvu in spoštovanju. 

- Ob prazniku Občine Velike Lašče smo v Knjižnici Frana Levstika za otroke pripravili lutkovno 
predstavo Trije prašički. 

- Najmlajši otroci so reševali uganke, ki so enotne za celo MKL. 
- Organizirali smo gledališke in lutkovne predstave, največ v sodelovanju s šolami, kot zaključek 

projekta Ciciuhec. Nekaj predstav so izvedli otroci lokalnih gledaliških društev, nekaj profesionalna 
gledališča, nekaj pa sodelavke iz Knjižnice Prežihov Voranc. 

- V krajevnih knjižnicah so otroci iz vrtcev in šol pripravili številne razstave svojih izdelkov. 
 
Dejavnosti za mladostnike 
- Robinzonijada v informacijski džungli, za mlade od 9 do 15 let. Pripravljenih je bilo devet kvizov, 

sodelovalo je 49 reševalcev, ki so poslali 222 rešitev. V Knjižnici Prežihov Voranc smo izvedli 
zaključno prireditev, na kateri je Hiša eksperimentov predstavila poskuse na temo »plinologije«.  

- V okviru projekta Rastem s knjigo nas obiščejo učenci sedmih razredov osnovnih šol in dijaki prvih 
letnikov srednjih šol. V letu 2018/2019 nas je obiskalo 947 osnovnošolcev in 1.068 srednješolcev. 

 
Knjižnica Šiška 
Redno delo z zbirkami 
- Izvedli smo popis knjižničnega gradiva v Knjižnici Šiška in gradivo opremili z RFID sistemom. 
- Odpisali smo 7.306 knjig, od tega 3.911 v Knjižnici Šiška, 2.222 v Knjižnici Šentvid, 1.091 v Knjižnici 

Gameljne in 82 v Knjižnici Vodice. 
- V knjižnicah smo popravili 1.511 knjig, od tega 1.191 v Knjižnici Šiška, 270 v Knjižnici Šentvid, 32 

v Knjižnici Gameljne in 18 v Knjižnici Vodice. V vezavo zunanjemu izvajalcu smo posredovali 236 
enot gradiva. 

- Uporabniki so podarili 216 enot knjižnega gradiva in 16 DVD-jev.  
- Različnim društvom in organizacijam smo posredovali 806 enot gradiva, in sicer: Vrnimo ljudem 

knjigo 221, Otroci sveta Gambija 30, RTV – knjižnica za zaposlene 130, Knjižnica ob vodi 300, OŠ 
Nabrežina 51 in OŠ Vodice – božični sejem 74 enot gradiva. 

- Maček v žaklju: pripravili in izposodili smo skupno 1.797 paketov. 
- Redno smo spremljali novo gradivo in izvajali aktivnosti za promocijo branja (priporočilne razstave, 

razstave in priporočilni seznami za aktivacijo manj aktualnega kvalitetnega gradiva, anotacije na 
spletni strani MKL in portalu Dobreknjige.si). 

 
Dejavnosti za odrasle 
- V Knjižnici Šiška smo izvedli osemnajst literarnih prireditev. 
- Povečan je bil obisk v bralnih skupinah: Prisedite k naši mizici in Francoski literarni krožek. 
- S kulturnim Društvom Mihajlo Pupin, ki skrbi za kulturno ustvarjalnost srbske skupnosti v Ljubljani, 

smo pripravili predstavitev dveh knjig: Moč pravljice Jordana Stavrova in Sanjač na poti upanja 
Vasa Predojevića. 

- Od osemnajstih razstav izpostavljamo: fotografa Anžeta Buha s ciklom Domovina; ob svetovnem 
dnevu čebel Opraševalci, skupaj z Likovno sekcijo KUD Pirniče; Avsenikova glasba v podobi, 
avtorja Andreja Militarova; razstavo Pr'rok študentov 1. letnika Višje strokovne šole Ljubljana, 
program Oblikovanje materialov; razstavo o Valentinu Vodniku in fotografsko razstavo Tišina 
brezčasja Helene Grahek. 

- Večji poudarek smo namenili ciklom predavanj na določeno temo. Tradicionalna Srečanja ob 
humanistiki Marka Ogrisa, cikel petih predavanj, povezanih s problemi učenja, pedagoginje 
Anastazije Babič, in prvi del cikla Tomaža Kovačiča o ustvarjanju in življenju F. M. Dostojevskega.  

- Predavanje Klemna Blokarja Popotovanje po vesolju smo pripravili na Noč raziskovalcev, v 
sodelovanju z Astronomskim društvom Vega; pripravili smo tudi predavanje kustosa MGLC 
Gregorja Dražila – Maksim Sedej st. in stenska poslikava v Domu Narodne milice v Ljubljani. 

- O kolesarskem podvigu je poročal Matija Vojsk na predavanju Avantura Rally Torino-Nice. 
- Med potopisi izpostavljamo: Janeza Mihovca, Manaslu, potopisni film Aleksandra Zalarja s 

potovanja po Alžiriji, Nizozemska – dežela tulipanov, Tine Grčar v času Tedna nizozemske kulture, 
ter Indija Koromandija v vrtincu bogastva in bede, Andreja Stermeckega. 

- Eden najpomembnejših kulturnih dogodkov leta v KŠ je bil koncert in multivizijska projekcija 
umetniške fotografije Lada Jakše Vsem naj bom neznan, v katerem je z avtorsko glasbo interpretiral 
novoodkrito poezijo Srečka Kosovela. 
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- Izvedli smo tri ustvarjalne delavnice, eno v organizaciji Borze znanja. 
- V sodelovanju z Medgeneracijskim društvom Tromostovje smo nadaljevali srečanja Skupine starih 

ljudi za samopomoč, vodita jo Anja Žitnik in Gusti Lindič. 
- V Knjižnici Šentvid smo v okviru Eko tedna organizirali šest strokovnih predavanj in pet delavnic. 
- Sodelovali smo pri prireditvi ČS Šentvid, Jesensko srečanje s Knjižnico Šentvid in predstavili 

dejavnosti Knjižnice Šentvid in dejavnosti MKL. 
- Nadaljevali smo z bralnimi srečanji Razpletanje zgodb (šest srečanj). 
- Pripravili smo štiri razstave: ob 150. obletnici vižmarskega tabora z Etnološkim društvom Vižmarje, 

razstavo Med nebom in zemljo likovne umetnice Vide Pfeifer. 
- Organizirali smo dva potopisa, izpostavljamo potopis Tine Balant, o Caminu po poteh Istre. 
- Ob 150-obletnici vižmarskega tabora smo v okviru 26. Šentviških dnevov pripravili predavanje dr. 

Jurija Šilca Narodno gibanje na šentviško-podšmarnogorskem območju v drugi polovici 19. stoletja 
in koncert ansambla Sorarmonica. 

- Organizirali smo devet strokovnih predavanj, med njimi predavanje Daria Corteseja, in predavanje 
Dušice Kunaver, Slovenska beseda in kulturna dediščina.  

- V okviru Eko tedna smo imeli strokovni predavanji z delavnico mag. Violete Irgl Svet čustev in 
Spoznavanje preteklosti naših družin.  

- V Knjižnici Gameljne smo organizirali sedem potopisnih predavanj, izpostavljamo Zasledovanje 
pevcev pragozdov Sumatre biologinje Žive Justinek in Slovenska planinska transverzala v tišini 
Maje Kuzma – izkušnjo in preizkušnje, ki jih gorništvo prinaša za gluho osebo. 

- V Knjižnici Vodice smo organizirali štiri strokovna in štiri potopisna predavanja (dr. Apolonija 
Klančar o avtizmu pri otrocih, Milan Čebašek o zdravilnih lastnostih brezove vode, Aleš Juvanc o 
kolesarskem podvigu S kolesom čez Severno Ameriko, Viktorija Kante o družinskem romanju po 
Caminu z otroki). 

- V Knjižnici Šiška smo izvedli osem izobraževalnih delavnic. 
- Dobro sem. Pa ti? – delavnice za krepitev duševnega zdravja v izvedbi Zveze prijateljev mladine 

Moste Polje. 
- Nadaljevalni tečaj kitajščine je vodila Sara Jakopič, nadaljevalni tečaj španščine pa Teresa Kores. 
- Društvo planet Zemlja je v Knjižnici Vodice izvedlo Posvet v okviru natečaja Planetu Zemlja prijazna 

šola/vrtec. 
 
Dejavnosti za otroke 
Ponudba naših prireditev je namenjena starostnim skupinam od 2. do 18. leta.  
- V letu 2019 smo začeli z novim umetniško-naravoslovnim projektom Zvedavo v naravo, kjer 

sodelujemo s filmskim ustvarjalcem Andrejem Zdravičem. Izpeljali smo tri srečanja (76 
obiskovalcev).  

- Ob dogodku Noč ima svojo moč je Klemen Blokar iz Astronomskega društva Vega pripravil 
predavanje Sprehod skozi vesolje. 

- Gostili smo dve lutkovni igrici v izvedbi Waldorfskega vrtca, za otroke od 2. do 5. leta in njihove 
starše.  

- Vzgojnice potekajo za otroke od 3. do 6. leta in starše. Nekaj naslovov: Kako je knjiga čevelj, Kruh, 
Koga imamo radi, Jecljanje, O kakcih in kakanju. Izvaja jih knjižničarka. 

- Ure pravljic za otroke od 4. leta starosti dalje izvajamo knjižničarke, enkrat tedensko. 
- Beremo s Tačkami izvajamo v sodelovanju z Društvom Tačke pomagačke, štirinajst delavnic. 
- Že vrsto let izvajamo Kinološke urice. Knjižničarka-kinologinja odgovarja na vprašanja in delavnico 

zaokroži s pravljico o kužku. 
- Kitajščina za otroke se navezuje na zbirko knjižničnega gradiva Okno Kitajske. Na delavnicah se 

otroci srečajo s pismenkami in fonetiko kitajskega jezika. Delavnico vodi knjižničarka, diplomirana 
sinologinja.  

- Izpeljali smo pet ustvarjalnih delavnic, tri v izvedbi Društva GUMB: Koinobori, leteče ribe; Pisani 
okvirji za slike; Lutke – pravljični junaki; dve smo izvedli knjižničarji: Pustne maske in Novoletni 
okraski. 

- Pred slovenskim kulturnim praznikom smo za dve skupini OŠ izvedli literarna dogodka o Francetu 
Prešernu, kjer so skozi anekdote in poezijo spoznavali pesnika in njegovo življenje. 

- V predbožičnem času smo povabili Družinsko gledališče Kolenc s predstavo Jelenček Rudolf 
praznuje Božič.  

- Na festivalu Bobri smo sodelovali z urama pravljic o plesu Žirafe ne znajo plesati (dve skupini).  
- Med jesenskimi počitnicami smo v dopoldanskem času pripravili počitniški program za 

osnovnošolce z ustvarjalnimi, umetniškimi in naravoslovnimi vsebinami. 
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- Med zimskimi počitnicami smo pripravili dve delavnici o Kulturni dediščini za družine: Nove stare 
otroške igre. 

- V Knjižnici Šiška nas je v okviru projekta Ciciuhec in Rastem s knjigo obiskalo 1.041 otrok. 
- Gostili smo umetniški krožek OŠ Valentina Vodnika in jim pripravili umetniške vsebine.  
- Junior ambasadorka UNICEF-a Izabela Škornik je izvedla delavnico S kocko do pismenosti. 
- V prostorih Knjižnice Šiška delujejo zagovorniki otrokovih pravic, ki pod okriljem Varuha človekovih 

pravic izvajajo srečanja s svojimi varovanci. 
- V Knjižnici Šentvid smo organizirali pet eko delavnic in pet eko pravljic ter pripravili šest knjižnih 

ugank. 
- Izvajali smo bibliopedagoško delo za organizirane skupine vrtcev, OŠ in SŠ. Knjižnico so si ogledali 

504 otroci, v 22 organiziranih skupinah.  
 
Dejavnosti za mladostnike 
- Izvedli smo šest Rock'n'roll delavnic, pod vodstvom zaposlenega v Knjižnici Šiška.  
- Izvedli smo 35 vodenih obiskov za projekt Rastem s knjigo. 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
Redno delo z zbirkami 
Katalogizacija in pridobivanje gradiva: 

- Kreirali smo 2.625 novih zapisov za različne vrste gradiva (načrtovanih 2.000). 

- Kreirali smo 200 novih zapisov v normativni bazi CONOR (v načrtu 100).  

- Pridobili smo 66 enot knjižnega domoznanskega gradiva preko neformalne nabave (v načrtu 100). 

- Izmenjave gradiva z lužiškosrbskim institutom iz Budyšina/Bautzna nismo uspeli vzpostaviti. Kljub 
posredovanju zunanjih partnerjev z Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
se vabljena inštitucija na naše pobude ni odzvala.  

Urejanje fonda: 
- V obstoječi knjižnični zbirki smo dopolnili ali kreirali nove zapise za 1.521 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 petnajstim enotam gradiva.  
- Zvezali smo 133 enot letnikov serijskih publikacij (v načrtu 140), poskrbeli za restavriranje treh enot 

antikvarnega gradiva in opravili osnovno restavriranje 126 enot poškodovanega gradiva (v načrtu 
50). 

- Zamenjali smo stare nalepke 1.094 enotam gradiva. 
- V kletnem skladišču smo nadaljevali z odstranjevanjem plesni na knjižnem gradivu.  
Posebne zbirke: 
- Repozitorij MKL: V letu 2019 nismo pregledovali gradiva zavoljo programskih pomanjkljivosti v 

okolju C3, ki so onemogočali pripravo ustreznih seznamov. V repozitorij MKL smo kljub temu uvrstili 
109 enot (v načrtu 350), ki smo jih pridobili iz naslova odpisa zastarelega gradiva MKL. Iz repozitorija 
MKL smo izposodili 121 enot. 

- Miniaturke in ekslibrisi: Zbirko miniaturk smo sistematično uredili po državah izvora in jo postavili na 
novo lokacijo v skladišču; v program Galis smo vnesli 121 enot ekslibrisov (v načrtu 300) in jih 
objavili na spletni strani Museums.si. Vnesenih je bilo manj ekslibrisov, kakor smo načrtovali, zaradi 
dodatnega dela s prelokacijo posebnih zbirk in predaje skrbništva nad zbirkami.  

 
Dejavnosti za odrasle 

- Ob partnerskem sodelovanju z mednarodnim klubom slovanskih rojakov, društvom RUSLO, smo 
izvedli deseti 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 Cerknice, Domžal, Idrije, Izole, Laškega, 
Litije, Ljutomera, Maribora, Medvod, Slovenj Gradca in Šentjurja (2018: dvanajst). 

- V sodelovanju z Veleposlaništvom Češke republike v Ljubljani, Oddelkom za slavistiko Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani in društvom Polica Dubova smo organizirali cikel Češkega filma. 
Predvajanja štirih čeških filmov, opremljenih s slovenskimi podnapisi, smo pospremili z uvodnimi 
predstavitvami strokovnjakov s področij kinematografije, literarne zgodovine oziroma prevajalstva. 

- Osmo 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. Obravnavali smo tri teme o vodi in vodnih 
virih mesta Ljubljane, problematike mestnih vodnjakov, arheoloških najdišč v Ljubljanici in razvoju 
ljubljanskega vodovoda in kanalizacije skozi leta. 
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- V sklopu cikla razstav Ljubljana med nostalgijo in sanjami smo organizirali tri domoznanske 
razstave. S priznanim ljubljanskim umetnikom Miho Eričem smo pripravili likovno razstavo »Tam, 
kjer sem bil, in tam, kjer še nisem bil«, gostili smo fotografsko razstavo »Podvodni zakladi 
Ljubljanice« fotografa Arneja Hodaliča, v Slovanski knjižnici smo pripravili bogato razstavo 
»Razsvetljenstvo v dragocenih tiskih Slovanske knjižnice«, s katero smo opozorili na bogato 
znanstveno in kulturno dejavnost dveh znamenitih Ljubljančanov, Valentina Vodnika in Žige Zoisa.  

- Na podlagi gradiva iz naše bogate zbirke smo pripravili manjše razstave: »Pregled novosti v letu 
2018«, »Živel sem in delal napake, toda ljubil sem – 150. obletnica rojstva Riharda Jakopiča«, 

»Simon Jenko: 150. obletnica smrti«, »Plemiška rodbina baronov Erbergov in njihova bogata zbirka 

v dvorcu Dol pri Ljubljani«, »Otroške in mladinske revije na Slovenskem in v slovanskih državah« 
ter »330 let Slave vojvodine Kranjske«. 

- Jesensko razstavo »Razsvetljenstvo v dragocenih tiskih Slovanske knjižnice« sta spremljali dve 
predavanji. Na prvem je dr. Luka Vidmar z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC 
SAZU predstavil Žigo Zoisa kot zbiratelja slovenskih knjig – do smrti mu je uspelo zbrati med dobro 
četrtino in slabo tretjino vseh slovenskih in slovenističnih tiskov med letoma 1550 in 1819. Drugo 
predavanje je bilo posvečeno Valentinu Vodniku in oblikovanju mita prvega slovenskega pesnika. 
O različnih kultnih oblikah njegovega češčenja je spregovoril dr. Marijan Dović z Inštituta za 
slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Decembra smo v okviru razstave ob 330-letnici 
izida Slave vojvodine Kranjske v goste povabili še zgodovinarja Janeza Weissa, ki je na izredno 
zanimiv način predstavil Valvasorjevo rodbino, nastajanje ter usodo te velike knjige, ki predstavlja 
kronsko delo slovenskega prostora v 17. stoletju in enega izmed temeljnih virov o njegovi preteklosti. 

- Postavili smo stalno razstavo Na današnji dan. V vitrino smo razstavili časopis Ljudska pravica iz 
leta 1946, v katerem se datumi in dnevi v tednu ujemajo z letom 2019. 

- Za promocijo posebne zbirke exlibrisov smo pripravili grafično razstavo grafika Arpada Šalamona. 

- Izdali smo dve številki osmega letnika domoznanske revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami ter 
zanju pridobili sofinanciranje MOL. Prvo številko smo namenili dr. Valentinu Zarniku, narodnemu 
buditelju, publicistu, pravniku in politiku, ki je pomembno sooblikoval politično prebujanje Slovencev 
v drugi polovici 19. stoletja. Druga številka prinaša članek o ljubljanskem županu Ludviku 
Schönlebnu in njegovem sinu Janezu Ludviku Schönlebnu, duhovniku in zgodovinarju, ter prispevek 
k bibliografiji slovenske pesnice, pisateljice, prevajalke in dramatičarke Luize Pesjak. 

- V sodelovanju s Knjižnico Bežigrad smo organizirali cikel domoznanskih literarnih večerov Literatura 
v mestu, na katerih smo se z literarnimi ustvarjalci, živečimi v Ljubljani, in strokovnjaki s področja 
literarnih ved pogovarjali o oblikah literarnih upodobitev svojega mesta v sodobnih kriminalnih 
romanih, avtobiografijah in kratkih zgodbah. 

- Na regijski portal Kamra smo prispevali osem digitalnih zbirk; zadnjo zbirko o ljubljanskih županih, 
na novo načrtovane vsebine o gospodarstvu v Ljubljani in posnetke treh literarnih večerov Literatura 
v mestu. 

- Na spletni strani MKL smo pripravili virtualno razstavo o mladinskem časopisju na Slovenskem in v 
slovanskih državah. 

- Organizirali smo projekt Sodobni slovanski romani za promocijo prevodov ruskih avtorjev in ga 
pospremili z literarnim večerom z Lijano Dejak in Borutom Kraševcem, prevajalcema iz ruske 
literature. Pogovor je vodila organizatorica kulturnih programov Slovanske knjižnice Erika Marolt. 

- Sodelovali smo s Službo za razvoj in območnost pri načrtovanju digitalizacije dragocenega gradiva, 
ki bo postalo prosto dostopno uporabnikom Digitalne knjižnice Slovenije. 

- Pripravili smo tematsko prenovo stalne razstave miniaturnih knjig. Razstava je posvečena 
Združenim državam Amerike in obsega tri glavna področja ali teme: predsedniki (miniaturne knjige 
s seznamom vseh predsednikov ZDA in z nekaterimi inavguracijskimi govori), kolonialno obdobje 
(Declaration of Independence, Colonial Coins, miniaturne knjige avtorjev – t. i. Founding Fathers – 
Jeffersona, Franklina ipd.), književnost (Mark Twain ipd.) Zaradi sanacije poškodovanih vitrin bo 
razstava postavljena v začetku leta 2020. 

- Izvedli smo štiri vodenja po priložnostnih razstavah. Razstavo Razsvetljenstvo v dragocenih tiskih 
Slovanske knjižnice so obiskale tri skupine obiskovalcev (študenti slavistike, skupina upokojencev 
in skupina Univerze za 3. življenjsko obdobje), razstavo Plemiška rodbina baronov Erbergov in 
njihova bogata zbirka v dvorcu Dol pri Ljubljani pa skupina obiskovalcev z Univerze za 3. življenjsko 
obdobje. 

 
Dejavnosti za otroke 
- V zbirki Kulturna dediščina za družine smo izdali brošuro o ljubljanskih pericah. Zbirka je 

namenjena obiskovalcem ur pravljic v knjižnicah in branju v družinskem krogu za spodbujanje 
medgeneracijskega sodelovanja. 
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- Organizirali smo tri srečanja osnovnošolskih otrok na temo raziskovanja v knjižnici. Mladim šolarjem 
smo prikazali iskanje vsebin v spletnem knjižničnem vzajemnem katalogu in Digitalni knjižnici 
Slovenije. Srečanja so namenjena podpori rednim šolskim raziskovalnim projektom in sorodnim 
dejavnostim. 

 
Dejavnosti za mladostnike 
- V zbirki Kulturna dediščina za družine smo izdali brošuro Ljubljanski tiskarji in tiskarne, ki je 

namenjena starejšim otrokom in mladini. 
- Slovansko knjižnico je v letu 2019 obiskalo sedem gimnazijskih razredov in pet letnikov študentov 

s 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, skupini študentov pa 
domoznansko razstavo. 

 
Potujoča knjižnica 
Redno delo z zbirkami 
- Vsakodnevna priprava naročil in rezervacij gradiva po e-pošti in telefonu. 
- Priprava bibliobusa za teren (pregled izposojenega gradiva po izpisih, dodajanje novega, 

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

- Urejanje gradiva, izločanje gradiva za repozitorij, odpis gradiva.  
- Spremljanje novitet, priprava seznamov za nakup knjižnega in neknjižnega gradiva. 
- Urejanje podarjenega gradiva, paketni odpis zastarelega gradiva, osnovna knjigoveška popravila 

gradiva. 
- Urejanje in pospravljanje skladišča. 
- Udeležba na strokovnih izobraževanjih za kvalitetnejše in strokovno delo z uporabniki in zbirkami. 

Dejavnosti za odrasle 

- Izobraževanje obiskovalcev za samostojno uporabo knjižnice (iskanje gradiva ipd.). 

- Promocija prireditev in ostalih dejavnosti v MKL. 

- Organizacija in izvedba čajanke in predstavitev Potujoče knjižnice v okviru projekta Potujoča 
knjižnica na obisku v Domu starejših Škofljica.  

Dejavnosti za otroke in mladostnike 

- Predstavitev Potujoče knjižnice v vrtcih ob prvem obisku v vrtcu – Doživetje s Potujočo knjižnico. 

- Sodelovanje v projektu Ciciuhec. 

- Sodelovanje na festivalu Bobri. 

- Bibliopedagoške ure in ure pravljic v bibliobusu (enote vrtcev v MOL in v primestnih občinah). 

- Organizacija projekta Filmobus z ogledom risank, ustvarjalnimi delavnicami ter pravljicami za 
učence v Centru Janeza Levca Ljubljana. 

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

Trubarjeva hiša literature 
V letu 2019 smo gostili 297 prireditev in dogodkov, namenjenih odraslim in otrokom. Za odrasle smo 
pripravili 271 literarnih dogodkov, strokovnih predavanj, okroglih miz, glasbenih dogodkov, filmskih 
projekcij, gledaliških predstav, natečajev in tekmovanj. Postavili smo osem razstav in izvedli 67 
izobraževalnih delavnic ter tečajev (296 ur). V prostorih THL smo izvedli štiri prireditve in petnajst 
izobraževalnih delavnic ter tečajev za otroke (120 ur). Gostili smo domače in tuje predavatelje, goste in 
sogovornike. Programsko smo sodelovali z založbami, stanovskimi društvi, organizatorji festivalov in 
drugimi kulturnimi ustanovami, intenzivno smo se vključili v projekte MKL (Mesto bere, Oddaj na natečaj 
v MKL, Teden nizozemske kulture, Pomlad s knjigo, festival Bobri), v okviru katerih smo organizirali 
literarne in pogovorne večere, strokovna predavanja, okrogle mize in filmske projekcije. Izvedli smo 
vodstva po hiši za osnovnošolske in dijaške skupine. V letu 2019 smo gostili sedemnajst 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; 
tečaja kreativnega pisanja – Leonora Flis; tečaja govora in pripovedništva – Barbara Pia Jenič; tečaja 
dramskega pisanja – Simona Semenič; izvedbi tečaja dramske igre za otroke in odrasle – Dramska šola 
Satirikon; projekta Rast: Rastem – Društvo Novi dijak; Tinte – festivala stripa Ljubljana; festivala Bobri 
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2019; 6. mednarodnega kritiškega simpozija: Umetnost kritike – LUD Literatura; programa Dagiba 2019 
– Tečaj in delavnice za osnovnošolce; izvedbi 24-urnega branja poezije – Dejan Koban in izvedbi 
projekta Super Hilda – galerija Kresija.  
 
V letu 2019 je dogodke v THL obiskalo 8.035 obiskovalcev.  
 
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 področja (Knjižnica za 
vse: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta) Strateškega načrta 2017–2021 MKL.  
 
Podrobno poročilo Trubarjeve hiše literature je priloga vsebinskega poročila in njegov sestavni del. 
 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
Redno delo z zbirkami 

- Katalogizacija in klasifikacija nevpisanega tujejezičnega gradiva slovenskih mladinskih avtorjev, ki 
ga hranimo v arhivu. 

- Sodelovanje s Službo za nabavo in obdelavo pri klasifikaciji in vsebinski obdelavi leposlovnih in 
poučnih knjig za otroke in mlade. 

- Zaključek spreminjanja podlokacije vsega arhivskega in strokovnega gradiva Pionirske (začetek leta 
2017) na novo podlokacijo 5PC Pionirska. Opravljena je bila inventura in odpis gradiva. 

- Dopolnitev lokalnih polj COBISS/3 z "zlatimi hruškami" (vsakoletno dopolnjevanje). 

- S Kinodvorom izvajamo promocijo kakovostnih DVD-jev za otroke in mlade; z nalepko Kinobalon 
priporoča je opremljeno DVD gradivo v MKL.  

 
Dejavnosti za odrasle 
Program in dejavnosti Pionirske segajo na lokalni (MKL) in nacionalni nivo: 

- Na 35. Slovenskem knjižnem sejmu smo v Cankarjevem domu organizirali Praznik zlatih hrušk, 
podelitev znaka zlata hruška in priznanj zlata hruška. 

- V sklopu Strokovnih sred smo se posvetili bralcu in bralnim izhodiščem v okviru možnosti, ki jih 
ponuja knjižničarstvo znotraj usmeritve: Prava knjiga pravemu bralcu ob pravem času. Na simpoziju 
smo nastopili s prispevkom Kontroverze v sodobnem mladinskem leposlovju, pripravili izbor knjig in 
izdali publikacijo s simpozijskim gradivom. 

- Skozi leto smo pripravljali Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2019, z naslovom [Alfa]. 
Za promocijo zlatih hrušk smo pripravili zgibanke in plakate. Tekočo produkcijo mladinskih knjig 
dvakrat mesečno vrednotimo na Knjigometru. 

- Skupaj z vodstvom knjižnice in pravno službo smo dopolnili Pravilnik o podelitvi priznanja zlata 
hruška in Pravilnik za vrednotenje knjig za otroke in mladino. 

- Nadaljevali smo sodelovanje s FF, Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 
knjigarstvo, s študenti in dr. Alenko Šauperl, pri postavitvi mladinskega leposlovja, ter z Oddelkom 
za slovenistiko, z dr. Matejo Pezdirc Bartol, pri seznanitvi študentov z delom Pionirske.  

- Junija smo v Narodni galeriji izvedli žrebanje 13. cikla MEGA kviza: Na, rod, na! GALERIJA!. 

- Oktobra smo v Mestnem muzeju Ljubljana odprli 14. cikel MEGA kviza: Vodnik po sledovih besed. 

- V knjigarni Konzorcij smo kot sodelujoči partnerji pripravili prodajno razstavo mladinskih knjig v tujih 
jezikih, 27. Bologno po Bologni.  

- S knjigarno Konzorcij in Mladinsko knjigo smo sodelovali tudi pri: 
o promociji zlatih hrušk po knjigarniški mreži Mladinske knjige; 
o organizaciji Tedna zlatih hrušk (7.–11. 1.), ki je bil s tremi dogodki posvečen dobitnicam 

priznanja zlata hruška; 
o pripravi razstave v izložbi Konzorcija, ki jo je zasnovala ilustratorka Tanja Komadina. 

- Navezali smo sodelovanje z RTVSLO, z oddajo Male sive celice, kjer v rubriki Prebrane celice 
promoviramo zlate hruške. Promocija je prisotna na njihovih socialnih omrežjih in v nagradnih igrah. 

- S svojimi prispevki smo sodelovali na različnih simpozijih, okroglih mizah in strokovnih srečanjih. 

- Sodelavki Pionirske aktivno sodelujeta kot predavateljici za mentorje in starše v projektu Ciciuhec; 
vsako leto posodobimo priporočilni seznam za Ciciuhca na aktualno temo. 

- Izdelava naročenih bibliografij in seznamov otroških in mladinskih knjig: 
o na temo umetnosti, tehnologije in znanosti za festival Bobri 2020; v Bobrovem dnevniku 2019 

je bil objavljen seznam na temo ples-gib-telo; 
o na temo gibanja, v EU Tednu mobilnosti za MOL; 
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o za potrebe otroških parlamentov z naslovom Izobraževanje in poklicna orientacija, objavljen v 
zborniku Moja poklicna prihodnost, skupaj s Tilko Jamnik za ZPMS. 

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

- Z JAK RS sodelujemo pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo, pripravimo strokovno gradivo za 
mentorje, smo koordinatorji projekta za MKL.  

- S sodelavci Knjižnice Otona Župančiča skrbimo za nakup kakovostnih otroških in mladinskih knjig. 

- Sodelavka Pionirske je sodelovala kot članica delovne skupine na MIZŠ pri pripravi predloga 
Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti, sprejet je bil decembra 2019 na vladi RS. 

- Sodelovali smo na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu; na usposabljanju strokovnih delavcev 
in s promocijskim gradivom. Predstavljeni smo bili v katalogu za strokovne delavce, pripravili smo 
izbor knjig Gozd je modrost v publikaciji Gozd skozi umetnost in kulturo.  

- V okviru EU Tedna športa in posveta Šport, gibanje, zdravje, umetnost in tehnologije v CD smo 
sodelovali s seznamom gradiva na temo Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.  

 
Center za vseživljenjsko učenje  
Center za vseživljenjsko učenje (CVŽU) vsebinsko in organizacijsko pokriva področje izobraževanja 
uporabnikov z informacijskimi servisi (Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje in 
Točke vseživljenjskega učenja) in s programi izobraževanja uporabnikov v mreži knjižnic MKL.  
V tem poglavju navajamo le poročilo o delovanju posameznih servisov, podrobni statistični podatki o 
delu na drugih področjih so prikazani v poglavju 5.4 Izobraževanje tega poročila ter v Prilogi 14 in Prilogi 
15. 
 
Borza dela (BD) 
BD je izvajala svetovalno in informacijsko dejavnost na informacijski točki v Knjižnici Otona Župančiča, 
deloma tudi v Knjižnici Fužine, ter organizirala in izvajala različne izobraževalne delavnice za 
uporabnike: 

- V Knjižnici Fužine je bilo v prvi polovici leta individualno obravnavanih 120 uporabnikov. Izvedli in 
organizirali smo pet izobraževalnih delavnic na temo zaposlovanja, poslovne komunikacije, govorice 
telesa, predstavljanja in poslovnega oblačenja. Skupno jih je obiskalo 29 udeležencev.  

- Individualni karierni coaching za uporabnike smo izvajali osmo leto zapored, šesto leto je uvrščen v 
okvir redne dejavnosti BD. Izvedenih je bilo 152 individualnih srečanj, v skupnem obsegu 256,5 ur 
za 65 različnih posameznikov. Individualni karierni coaching se je v letu 2019 izvajal samo v prvi 
polovici leta. V drugi ga zaradi kadrovskih sprememb (upokojitev) nismo izvajali. 

- Organizirali in izvedli smo skupinske predstavitve in vodene obiske knjižnice s predstavitvijo 
ponudbe MKL in servisov za dvanajst skupin s skupno 133 udeleženci. Med njimi so prevladovale 
skupine brezposelnih in tujcev, ki so jih v okviru svojih izobraževanj za iskalce zaposlitve pripeljali z 
Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana ter Centra za zdravljenje odvisnih 
od prepovedanih drog. 

- Deseto leto sodelujemo z Univerzitetno Psihiatrično kliniko Ljubljana, Centrom za zdravljenje 
odvisnih od prepovedanih drog. Namenjene so jim izobraževalne delavnice s področja 
samopodobe, iskanja zaposlitve, pisanja življenjepisov in ponudb, predstavljanja, poslovne 
komunikacije in govorice telesa, ki jih po upokojitvi še naprej izvaja bivša zaposlena. Izvedenih je 
bilo 6 delavnic s skupno 68 udeleženci. 

- Izobraževalne delavnice smo izvajali v: Knjižnici Otona Župančiča 43 delavnic z 433 udeleženci, 
Knjižnici Fužine pet delavnic z 29 udeleženci, Knjižnici Bežigrad pet delavnic z 26 udeleženci in v 
Knjižnici Prežihov Voranc sedem delavnic z 53 udeleženci. 

- Skupaj z Zavodom Nefiks smo izvedli dogodek Drzne ženske na poti uspeha (40 udeleženk) v 
Trubarjevi hiši literature.  

- Prostor smo nudili projektu ISIO – Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih. 
Devetnajstih svetovanj v skupnem trajanju 54 ur se je udeležilo 56 udeležencev. Dejavnost so 
izvajali svetovalci z Javnega zavoda Cene Štupar in CDI Univerzuma. 

- V letu 2019 je informacijski servis Borza dela 1.528 uporabnikov obiskalo 2.211-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 BZ smo zabeležili 213 novo vpisanih članov (BZ je obiskalo 1.392 udeležencev). Med udeleženci 
smo zbrali 92 učnih ponudb in 1.039 povpraševanj ter ustvarili 234 učnih povezav. 
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- Med novo vpisanimi udeleženci prevladujejo ženske (80 %). Večina prihaja iz širše ljubljanske 

regije. Največ udeležencev se uvršča v starostno skupno od 25 do 49 let (55 %). 35 % je zaposlenih, 
šolajoče populacije je 12 %. Nezaposlene predstavlja 26 % udeležencev. Izobrazbena struktura 
udeležencev je nadpovprečno visoka. Najbolj iskana so znanja ročnih spretnosti in komuniciranje, 
pri ponudbah pa so na prvem mestu ročna dela in psihologija.  

- Dejavnosti članov BZ smo promovirali z delavnicami in razstavami: 78 izobraževalnih delavnic (723 
udeležencev), 34 ustvarjalnih delavnic (313 udeležencev) in dvanajst razstav izdelkov.  

- V okolje, v katerem deluje Osrednja BZ, smo vnesli aktualne vsebine, po katerih so iskalci znanj 
povpraševali, ponudnikom znanj pa omogočili, da je znanje našlo nadaljnje uporabnike.  

- Na BZ so opravljale štirinajstdnevno obvezno prakso tri študentke Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko FF v Ljubljani, kjer so spoznale dejavnost BZ, CVŽU in delovanje MKL. 

 
Koordinacija: 

- Pripravili smo program koordinacije Mreže BZ in ga uskladili s pristojnim ministrstvom. 

- Redno smo informirali zaposlene v Mreži BZ ter pripravljali poročila o delovanju mreže. 

- Organizirali in izvedli smo izobraževanja za zaposlene v Mreži BZ. 

- Sproti smo objavljali novice, vabila in poročila na spletni strani BZ za celotno Mrežo.  

- Skrbeli smo za vzdrževanje in posodabljanje aplikacije za spremljanje delovanja BZ in spletne strani 
BZ. Rezultat je več posodobitev in odpravljenih napak na aplikaciji in spletni strani. 

- Dejavnosti Mreže BZ in BZ v MKL smo predstavili na Areni mladih, na Gospodarskem razstavišču.  
Tudi v letu 2019 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 2019 obiskalo 417 udeležencev, ki so skupno opravili 4.040 obiskov. 

- Za podporo samostojnemu učenju tujih jezikov smo za uporabnike v različnih knjižnicah MKL 
organizirali in izvedli trinajst tečajev in 52 delavnic (v Knjižnici dr. France Škerl, Knjižnici Otona 
Župančiča, Knjižnici Fužine, Knjižnici Rudnik in Knjižnici Prežihov Voranc). Prvič je bila ponujena 
ruščina in predstavitvena delavnica časov v angleščini.  

- V tematskem sklopu »Zmorem sam. Sam na pot« smo združili delavnice, povezane s potovanji: 
sporazumevanje na potovanju v angleščini in španščini, organizacija potovanja ter uporaba Google 
zemljevida, obdelava počitniških fotografij in uporaba aplikacij na pametnem telefonu. 

- Starejšim so bile namenjene: sklop delavnic Zmorem sam: krepim spomin, delavnice za 
ozaveščanje problematike bivalnega okolja, delavnica hitrega branja in individualno mentorstvo s 
področja IKT. Izvedli smo devetnajst dogodkov, ki se jih je udeležilo 77 uporabnikov.  

- Na podlagi ugotovljenih potreb starejših uporabnikov smo za del izobraževanj o uporabi računalnika, 
pametnega telefona in tablice spremenili način izvedbe – iz skupinskih v individualna izobraževanja 
(12 dogodkov v skupnem trajanju 50 ur za 32 udeležencev). Pri izvedbi smo sodelovali tudi s 
prostovoljci. 

- Še naprej sodelujemo s študenti matematike in fizike, ki enkrat mesečno od oktobra do maja 
pripravljajo delavnice z uporabnimi nalogami in logičnimi ugankami. 

- Z namenom aktivacije in spodbujanja vseživljenjskega učenja smo izvedli delavnice o 
organizacijskih veščinah, splošnih kompetencah, krepitvi samopodobe ter osebnostni rasti.  

- V e-učilnici smo pripravili e-gradiva za podporo pri ozaveščanju procesa in načrtovanja učenja. 

- Za podporo samostojnemu učenju uporabe IKT smo organizirali in izvedli 23 delavnic, in sicer: delo 
s tabelami na osnovnem in zahtevnejšem nivoju (program Excel 2010), predstavitev programa za 
učenje slepega tipkanja, uporaba pametnih telefonov, oblikovanje tiskovin s pomočjo programa 
Publisher, Dropbox, Predstavitev 3D-tiskanja. Novi vsebini sta bili: Uporaba Google zemljevida in 
Obdelava digitalnih fotografij.  

- Dejavnost SSU smo promovirali ob skupinskih obiskih z Javnega zavoda Cene Štupar in ob obisku 
skupine prosilcev za azil, na sejemskih dogodkih ter na štirih dnevih odprtih vrat, od katerih je bil en 
v okviru Dneva MKL. 

- V okviru mreže SSU smo se odzvali na povabilo ACS za ureditev pravno avtorskega statusa gradiv 
za portal SSU. V mesecu aprilu je svetovalka Špela Šubic Zalezina kot predavateljica sodelovala 
pri izvedbi izpopolnjevanja za strokovne delavce SSU. Za dve zaposleni Zavoda Znanje Postojna 
smo izvedli zgledovalni obisk v SSU MKL. 

- Objavljali smo na FB strani MKL, ob Evropskemu dnevu tujih jezikov smo uporabnike nagovorili z 
nagradno igro, ter izbrana jezikovna dogodka objavili tudi na skupni evropski spletni strani, 
namenjeni promociji dneva jezikov. Povečali smo število objav v elektronski obliki Napovednika. 



55 

Ciljno skupino starejših smo obveščali preko glasil Vzajemnost in Ljubljana, posebej v članku o 
vseživljenjskem učenju v februarski številki glasila.  

Tudi v letu 2019 je bilo delovanje SSU v MKL financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport. 
 
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Na TVŽU smo izvajali individualno mentorstvo, pri katerem so se uporabniki z mentorjem učili 
računalništva. Mentorji so uporabnikom, predvsem starejšim in začetnikom pri uporabi računalnika, 
največkrat pomagali pri uporabi elektronske pošte, pisanju in oblikovanju besedil, obdelavi slik, brskanju 
po spletu, objavi oglasa itd. 
V letu 2019 so mentorstvo izvajali bibliotekarji v knjižnicah med svojim delovnim časom v okviru 
kadrovskih zmožnosti knjižnice ter prostovoljci. Skupno je bilo v štirih knjižnicah izvedenih 154 ur 
individualnega mentorskega dela z udeleženci: v Knjižnici Bežigrad 21 (točka je bila aktivna le v prvi 
polovici leta), v Knjižnici Jožeta Mazovca 27, v Knjižnici Rudnik 57 in Knjižnici Šiška 49 ur.  
 
 

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 in Učni center. 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. 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 Centra za vseživljenjsko učenje 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. 

- Vzpostavili smo e-učilnico za uporabnike, za katero so zaposleni, ki izvajajo izobraževanja, pripravili 
gradiva za podporo samostojnemu učenju. 

- V okviru aktivnosti Borze zdravja smo pripravljali mesečne sezname prireditev, predavanj, delavnic, 
razstav in drugih dogodkov, ki so povezani z zdravjem. 

- Za starše najmlajših otrok smo v Knjižnici Bežigrad izvajali cikel srečanj PoVEZana. 

- Za starejše smo organizirali sklop delavnic Zmorem sam: krepim spomin. 

- Za mlade iskalke zaposlitve smo v okviru Borze dela izvedli dogodek Drzne ženske na poti uspeha 
in 9 delavnic v okviru projekta Inkubator 4.0, ki smo jih izvedli skupaj s Socialno akademijo; tej ciljni 
skupini je namenjen tudi projekt Kolegice – s pomočjo mentorice do uspešne kariere, ki ga bomo 
nadaljevali v letu 2020. 

- Sodelovali smo pri lokalnih, nacionalnih in evropskih projektih ter razpisih. 
 
Izobraževanje zaposlenih v MKL, knjižničarjev slovenskih knjižnic in druge strokovne javnosti: 

- V letu 2019 so se zaposleni v MKL na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih posvetovanjih 
izobraževali v skupnem obsegu 5.492,5 ur (6.126 v letu 2018). 

- Za izobraževanje zaposlenih je knjižnica namenila 0,27 % celotnega prihodka, kar je manj od IFLA 
smernic, ki priporočajo višino sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih med 0,5 in 1 

% celotnega letnega proračuna knjižnice,1 pri tem pa velja upoštevati delovanje Učnega centra in 

izvajanje izobraževanj s strani zaposlenih v MKL. 

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

                                                 
1 The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development. (2001). München: Saur, str. 
62–63. 
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- Pripravili smo kataloga izobraževanj Učnega centra MKL za leto 2019. 

- Učni center MKL deluje kot kompetenčni center za izobraževanje knjižničarjev regije in OOK. 

- Organizirali in izvedli smo dogodek April v MKL: Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas. 

- Sodelovali smo pri organizaciji simpozija Pionirske: Med individualnostjo in družbenostjo. 

- Sodelovali smo pri organizaciji predstavitve založniških programov 2019 v sodelovanju z založbo 
Aurora. 

- Organizirali smo izobraževanja za pridobitev naziva Demenci prijazna točka v izvedbi Spominčice 
– Alzheimer Slovenija. 

- Organizirali smo izobraževanja o nenasilni komunikaciji in preprečevanju konfliktov. 

- Za zaposlene v MKL smo v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico izvedli Izobraževanje 
za mentorje za bibliotekarski izpit. 

- Izvajali smo program strokovne izmenjave med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana, 
v okviru katerega sta bila dva zaposlena iz MKL na izmenjavi v Mariborski knjižnici.  

- Na enotedenskih mobilnostih zaposlenih v MKL sta bili skupina petih knjižničark iz Italije in skupina 
štirih knjižničark iz Hrvaške. 

- Mentorski program za študente smo izvajali v skladu z Mentorskim programom MKL.  

- Izvedli smo tri Bralnice – izobraževalne delavnice o branju za mentorje v VVZ-jih, ki sodelujejo v 
projektu Ciciuhec, beremo z malčki: strokovno predavanje Predstavitev knjižnih novosti za otroke, 
delavnico Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem obdobju in strokovno predavanje Oblike 
motiviranja za branje v vrtcu in družinah. Izobraževanja so bila namenjena mladinskim 
knjižničarjem, vzgojiteljem ter študentom in prostovoljcem, ki izvajajo ure pravljic. 

-  
 

Kazalnik 2018 2019 

Število izvedenih izobraževanj za vse uporabnike 1.266 1.257 

Skupno število obiskov servisov 7.425 6.464 

Število ur izobraževanja zaposlenih v MKL 6.126 5.492,5 

Število zunanjih udeležencev izobraževanj Učnega centra MKL 673 654 

 
 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2018 in 2019: 
Skupno število izvedenih izobraževanj je v primerjanih letih ostalo na podobni ravni. Za slab odstotek 
smo povečali število izobraževanj za otroke (leta 2018: 666, 2019: 672), za odrasle se je to število 
zmanjšalo za 2,5 % (leta 2018: 600, 2019: 585).  
 
Na zmanjšanje skupnega števila obiskov servisov (za 961 ali 12,9 % obiskov) je največ vplival manjši 
obisk na Borzi dela. Podrobnejše pojasnilo je navedeno pri tabeli samostojnega učenja, ki prikazuje 
obisk posameznih servisov.  
Skupno število ur izobraževanja zaposlenih v MKL se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo za 633,5 
ur (10,3 %). V letu 2018 smo namreč ob prehodu na COBISS3 organizirali obsežne vaje za vse 
zaposlene, kar predstavlja izjemo v običajnem načrtovanju izobraževanj. 
Izobraževanj v organizaciji Učnega centra MKL se je v primerjanih letih udeležilo podobno 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 

 

Izobraževanje uporabnikov 

Krajevna 
knjižnica 

otroci odrasli SKUPAJ 

št. ur št. udel. št. ur št. udel. št. ur št. udel. 

KB 191,5 2.404 282,0 1.615 473,5 4.019 

KJM 158,0 2.954 96,0 286 254,0 3.240 

KOZ 86,5 1.015 712,0 3.661 798,5 4.676 

KPV 240,5 4.078 180,0 1.746 420,5 5.824 

KŠ 140,0 2.121 150,5 1.032 290,5 3.153 
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SK 6,0 31 18,0 315 24,0 346 

Potujoča k. 0,0 0 3,0 25 3,0 25 

THL 120,0 75 304,0 422 424,0 497 

Pionirska 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

SKUPAJ 942,5 12.678 1.745,5 9.102 2.688,0 21.780 

 
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.  
 
 
Izobraževanja za odrasle 
Obseg izobraževanja odraslih uporabnikov je bil v letu 2019 na podobni ravni kot v letu 2018. Izvedli 
smo nekoliko manj izobraževanj (za 2,5 %) in posledično se jih je udeležilo manj uporabnikov (za 2,0 
%), so pa bila izobraževanja nekoliko daljša (za 3,1 %). Povprečnega izobraževanja se je udeležilo 
15,56 udeležencev, primerljivo kot v letu poprej (15,49 udeležencev). Trajanje povprečnega 
izobraževanja se je podaljšalo za 5,7 %. Razlike so pri posameznih vrstah dogodkov. Kot odziv na 
manjši interes za skupinsko računalniško opismenjevanje v letu 2018 smo izvedli za 7,7 % manj 
tovrstnih dogodkov, kljub temu pa se je obisk povečal za 12,2 %. Najbolj se je povečalo število 
udeležencev na tečajih (za 28,1 %), čeprav smo izvedli le dva tečaja več (povečanje za 7,1 %). Pri 
vodenih obiskih in izobraževalnih delavnicah na splošno ni bilo bistvenih razlik. 
 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 221 281,0 5.583 

Računalniško opismenjevanje  24 96,0 156 

Tečaji  30 703,0 374 

Izobraževalne delavnice 310 665,5 2.989 

SKUPAJ 585 1.745,5 9.102 

Priloga 14: Število izobraževanj za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 

Ciljna skupina Število izobraževanj Število udeležencev 

Vsi 24 132 

Mladina 216 5.562 

Odrasli 293 2.703 

Starejši 43 628 

Posebne skupine 9 77 

SKUPAJ 585 9.102 

 
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 18,5 2 10 12 133 

Borza znanja 0,0 0 0 0 0 

Središče za 
samostojno 
učenje 0,5 0 1 1 10 

Vodeni obiski - 
skupaj  19,0 2 11 13 143 

Borza dela 0,0 0 0 0 0 
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Računalniško 
opismenjevanje 

Borza znanja 0,0 0 0 0 0 

Središče za 
samostojno 
učenje 94,0 7 16 23 151 

Računalniško 
opismenjevanje - 

skupaj  94,0 7 16 23 151 

Tečaji 

Borza dela 22,0 0 1 1 7 

Borza znanja 9,0 1 0 1 32 

Središče za 
samostojno 
učenje 230,0 13 0 13 111 

Tečaji - skupaj  261,0 14 1 15 150 

Izobraževalne 
delavnice 

Borza dela 139,5 26 34 60 581 

Borza znanja 167,0 77 1 78 723 

Središče za 
samostojno 
učenje 148,0 53 20 73 562 

Izobraževalne 
delavnice - skupaj  454,5 156 55 211 1.866 

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA  828,5 179 83 262 2.310 

 
 

Samostojno učenje* 

 2018 2019 

Število obiskov BD 3.200 2.211 

Število novih članov BZ 170 213 

Število obiskov SSU 4.055 4.040 

Obisk servisov - skupaj  7.425 6.464 

Število povezav med člani BZ 290 234 

Število ur mentorstva v TVŽU  157 154 
* Tabela Samostojno učenje kaže podatke, ki jih zaradi vsebinske različnosti ne moremo seštevati z ostalimi izobraževanji za 

odrasle. 

 
Skupno število obiskov servisov v letu 2019 se je zmanjšalo za 961 obiskov (12,94 %). Zmanjšanje je 
najbolj opazno pri servisu Borza dela, kar je bilo predvideno – skupno je obisk le nekoliko manjši od 
načrtovanih 2.500 obiskov. Dejavnikov, ki vplivajo na obisk, je več. Stopnja registrirane brezposelnosti 
pada in vedno bolj se viša stopnja informacijske pismenosti. Posledično je manj povpraševanja 
uporabnikov tako po uporabi računalnikov kot po pomoči pri samem pisanju življenjepisa ter prijave na 
delovno mesto. Omeniti velja še kadrovske spremembe na Borzi dela (upokojitev) v letu 2019. Tako se 
je individualni karierni coaching izvajal samo v prvi polovici leta (izvedenih je bilo za 214 oz. 58 % manj 
srečanj). Deloma je zmanjšanje tudi posledica tega, da dosledno preverjamo, da so računalniki v servisu 
namenjeni le iskanju zaposlitve in pripravi prijav na delovna mesta, ne pa prosti uporabi spleta in 
elektronske pošte. Za uporabo teh storitev uporabnike napotujemo na druge računalnike v Knjižnici 
Otona Župančiča. V prihodnje bomo pripravili redefinicijo vsebin tega servisa in večjo pozornost posvetili 
kariernemu oz. podjetniškemu svetovanju. 
 
Borzna znanja je opazno povečala število članov (za 43) in se ponovno približuje številu iz leta 2017 
(259), obseg obiska SSU pa je ostal na podobni ravni kot v letu 2018. 
 
 
Izobraževanja za otroke 
V primerjavi z letom 2018 smo v letu poročanja izvedli skoraj enako število izobraževanj za otroke (+0,9 
%), kljub temu da smo jih načrtovali manj. Število načrtovanih izobraževanj smo presegli za osmino 
(+15,9 %). Čeprav smo izvedli nekoliko manj (–3,1 %) vodenih ogledov kot v letu 2018, je prav število 
teh razlog, da smo presegli plan. Razkrižja med načrtovanim številom in realizacijo vodenih ogledov so 
posledica števila in odzivnosti vrtcev ter osnovnih šol, ki jih vključujemo v našo redno dejavnost Ciciuhec 
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in nacionalni projekt Rastem s knjigo. Že četrto leto zapored nismo izvedli nobenega računalniškega 
opismenjevanja, relativno usklajeno s planom pa za petino povečali tečaje (+20,0 %) in izobraževalne 
delavnice (+18,3 %). Osmino (15,6 %) izobraževanj so izvedli zunanji izvajalci, strokovnjaki z različnih 
področij, ostalo pa mladinski knjižničarji (84,4 %).  
 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 524 599,5 11.483 

Računalniško opismenjevanje  0 0,0 0 

Tečaji  6 156,0 96 

Izobraževalne delavnice  142 187,0 1.099 

SKUPAJ 672 942,5 12.678 

Priloga 15: 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 

98 1.028 654 1.682 

 
 

5.4.2.1 Izobraževanje zaposlenih v MKL 

 

Izobraževanja zaposlenih 

Število ur izobraževanja Število zaposlenih, ki so se izobraževali 

5.492,5 222 

 
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 se je v letu 2019 v primerjavi s prejšnjim letom (2018: 
6.126 ur) zmanjšalo na račun vaj za prehod na Cobiss3 (32 delavnic, zaposleni so opravili skupno 1.709 
ur), ki smo jih izvajali le v letu 2018. 
 
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 2018 se je izobraževalo za 4,8 % več 
zaposlenih (2018: 210 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, Akademija za 
Management, SAZU, Bralno društvo Slovenije idr. Zunanji izvajalci so v MKL izvedli naslednja 
izobraževanja: VPLIVNI JAZ – knjižničar informator, Delo z uporabniki z disleksijo ter s slepoto in 
slabovidnostjo, Oblikovanje in vodenje fokusnih skupin, Nenasilna komunikacija in reševanje konfliktov, 
Delo s starejšimi, Usposabljanje za voditelje bralnih skupin ipd. Bibliotekarski izpit je opravilo šest 
delavcev. Zaposleni v knjižnici so se udeležili še izobraževanj s kadrovsko-pravnega in računovodskega 
področja. 
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Udeležili smo se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj v Sloveniji in v 
tujini. Posebej izpostavljamo: 

- Kongres ZBDS 2019 »Knjižnice - obvladovalke podatkov?« (ZBDS, Maribor), 

- Knjižnica – igrišče znanja in zabave (Karlovec, Hrvaška), 

- Kongres slovenskih založnikov (Bled), 

- Knjižničar – knjižničarju petič: Dan dobrih praks (Sekcija za splošne knjižnice, Koper), 

- Reshape 2019: Reshaping lives and libraries (Helsinki, Finska), 

- Posvetovanje Biblionet 2019 (Vršac, Srbija), 

- IFLA WLIC 2019 Satellite meeting (Zagreb, Hrvaška), 

- Next Library (Aarhus, Danska). 
 

Na nekaterih od navedenih dogodkov so zaposleni v MKL sodelovali tudi s predstavitvijo primerov dobre 
prakse, referatov in člankov. 
 
Objave, predstavitve in uredniško delo zaposlenih je zbrano v poglavju 5.9 Bibliografija zaposlenih v 
MKL v 2019. 
 
Obiskali smo sejem otroških knjig v Bologni, sejem knjig v Frankfurtu, 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, 8 udeležencev), 

- Arnes e-učilnica za zaposlene, ki izvajajo izobraževanja (1 izvedba, 7 udeležencev), 

- Cobiss3 – Orodje za izvoz podatkov (1 izvedba, 7 udeležencev), 

- Excel 2010 I začetna delavnica (2 izvedbi, 4 udeleženci), 

- Izobraževanje za mentorje za bibliotekarski izpit (1 izvedba, 4 udeleženci), 

- Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem obdobju? (1 izvedba, 12 udeležencev), 

- Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (2 izvedbi, 13 udeležencev), 

- LibStock – inventura knjižničnega gradiva (1 izvedba, 7 udeležencev), 

- Napredovanja v bibliotekarstvu (1 izvedba, 14 udeležencev), 

- Obdelava fotografij – Gimp, FastStone Viewer (2 izvedbi, 5 udeležencev), 

- Oblikovanje tiskovin za knjižnico, začetna in nadaljevalna delavnica (2 izvedbi, 8 udeležencev), 

- Outlook 2010 I in II (1 izvedba, 5 udeležencev), 

- Pravljice v nas in za nas (1 izvedba, 5 udeležencev), 

- Priprava in izvajanje anket (1 izvedba, 10 udeležencev), 

- Publisher 2010, začetna delavnica (2 izvedbi, 7 udeležencev), 

- SketchUp (1 izvedba, 3 udeleženci), 

- Strategije iskanja knjižnega gradiva (1 izvedba, 8 udeležencev), 

- Strategije iskanja neknjižnega gradiva (1 izvedba, 6 udeležencev), 

- Svetovanje za branje in (ne)formalna biblioterapija (1 izvedba, 2 udeleženca), 

- Uporaba Google Maps (2 izvedbi, 10 udeležencev), 

- Uvod v uporabo e-učilnice (2 izvedbi, 9 udeležencev), 

- Zelena knjižnica (1 izvedba, 5 udeležencev). 
 
E-učilnica 
E-učilnica MKL je namenjena izobraževanju zaposlenih na področju IKT. V e-učilnici je zaposlenim na 
razpolago 11 predmetov. V letu 2019 je bilo v e-učilnico za 155 več unikatnih vpisov. Zaposleni so 
skupaj rešili za 224 več testov (povprečna ocena, dosežena na testih: 8,78), od tega je vseh 11 
predmetov rešilo 30 več zaposlenih. Izobraževanja za uporabo e-učilnice se je na dveh delavnicah 
udeležilo skupaj 9 zaposlenih. 
 

Izobraževanja v e-učilnici 2018 2019 

Število unikatnih vpisov 358 513 

Vse dejavnosti v e-učilnici 13.160 13.955 

Število rešenih testov 239 463 

Število zaposlenih, ki so rešili vse teste (11) 10 40 

Povprečna ocena 8,78 8,78 
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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. 
 
Pripravili smo izobraževalni dogodek April v MKL 2019, na katerem smo predstavili novosti, ki smo jih v 
MKL uvedli v letih 2017 in 2018. Udeležilo se ga je 106 udeležencev, ki so dogodek ocenili z visoko 
oceno 4,3 (na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 najnižja, 5 pa najvišja ocena). Sodelovalo je 14 referentov, 
program pa so sestavljali vsebinski sklopi Proaktivna knjižnica, Storitve za ciljne skupine prebivalcev in 
Za naše delo.  
 
Organizirali smo izobraževanja, ki so jih izvajali zaposleni v MKL: 3D-tiskanje, Excel 2010, Kako poiskati 
knjige za otroke v predšolskem obdobju, Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici, 
Napredovanja v bibliotekarstvu, Obdelava fotografij, Oblikovanje tiskovin za knjižnico, Pravljice v nas in 
za nas, Priprava in izvajanje anket, Publisher 2010, Svetovanje za branje in (ne)formalna biblioterapija, 
Zelena knjižnica. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci pa: Ableton Live 10, Delavnica praktičnih veščin 
javnega nastopanja, Delo z uporabniki z disleksijo ter s slepoto in slabovidnostjo, Demenca: 
Prepoznavanje, preventiva in oblike pomoči v skupnosti, Digitalni repozitoriji v kontekstu odprte 
znanosti, Intervju in opazovanje: priprava, izvedba in uporaba rezultatov, Izobraževanje mentorjev za 
pripravo na bibliotekarski izpit, Izobraževanje za izvajalce programov družinske pismenosti, Knjižničar 
informator, Moda ali urejenost?, Oblikovanje in vodenje fokusnih skupin, Poti do e-knjig v Biblosu, 
Predstavitev založniških programov 2019, Sam svoj lektor, Sistem trajnega ohranjanja elektronskega 
gradiva, Srečanje predstavnikov Igrotek Slovenije, Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih ter 
Usposabljanje za uporabo CMS orodja WordPress. 
 
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. 47. cikel Strokovnih sred se je, poleg rednih 
tem informativnega dela (Ob začetku nove bralne sezone, MEGA kviz, Priročnik in pogovor z dobitniki 
priznanj zlata hruška 2019), v izobraževalnem delu posvetil predvsem bralcu in njegovim individualnim 
bralnim izhodiščem v okviru možnosti, ki jih ponuja knjižničarstvo znotraj usmeritve: »prava knjiga 
pravemu bralcu ob pravem času«. Teme posameznih strokovnih sred v letu 2019 so bile: 
 

- 13. februar: Prehodi: med odraslo in mladinsko književnostjo 

- 13. marec: Starostne in bralne stopnje v mladinskem knjižničarstvu 

- 15. maj: Simpozij: Med individualnostjo in družbenostjo 

- 18. september: Jesenski darovi branja 

- 21. oktober: Predstavitev 14. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza 

- 20. november: Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2019 

- 11. december: Pogovor z dobitniki priznanj zlata hruška 2019 
 
Sedmih sred v letu 2019 se je udeležilo 470 udeležencev, od tega 158 zaposlenih v MKL. V vlogi 

predavateljev je nastopalo 37 strokovnjakov. 

 
 

5.4.3 Mentorstvo 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju mentorstva 
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- Mentorsko delo v knjižnici je namenjeno študentom bibliotekarstva, novo zaposlenim ter javnim 
delavcem, ki so opravljali delo v različnih enotah MKL.  

- Skupinske predstavitve za študente in novo zaposlene 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 iz slovenskih knjižnic. 
- MKL je gostila več posameznikov in skupin strokovnjakov iz tujine. 
- V okviru Erasmus+ mobilnosti zaposlenih smo pripravili tedenska programa za dve skupini 

knjižničark (Parma, Reka). 
- Potekala je redna strokovna izmenjava v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. 
 
V letu 2019 smo gostili dve skupini knjižničark, ki so prišle na tedenski strokovni obisk v okviru programa 
Erasmus+ mobilnosti zaposlenih. Skupino knjižničark iz Parme (5) je zanimala predvsem organizacija 
mreže knjižnic, izobraževanje, aktivnosti za otroke ter upravljanje knjižnice; knjižničarke iz Reke pa so 
se mudile v Knjižnici Šentvid, kjer smo zanje pripravili program o zeleni knjižnici. Vtisi mobilnosti 
zaposlenih so bili obojestransko pozitivni. 
 
V letu 2019 smo organizirali skupinske predstavitve služb, območnih enot in dejavnosti v MKL za novo 
zaposlene 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 osem študentov. V Borzi znanja 
pa so opravljale prakso tri študentke andragogike. 
 
V letu 2019 smo opravili informativni pogovor za pripravo diplomskih in magistrskih nalog ter za izvedbo 
raziskav s tremi študentkami Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo ter 
študentko in študentom Fakultete za arhitekturo (ena diplomska, ena projektna in dve magistrski nalogi). 
 
Pripravili in izvedli smo program strokovne izmenjave med MKL in Mariborsko knjižnico, ki sta se je v 
Mariborski knjižnici udeležila dva strokovni delavca iz MKL. Izmenjava je trajala tri dni, program pa je bil 
naravnan na strokovne vsebine po željah in potrebah obeh udeležencev. 
 
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 2019 je bilo v MKL aktivnih 10 
prostovoljcev, ki so skupno opravili 128 ur prostovoljskega dela. Prostovoljci so imeli zagotovljeno 
podporo mentorjev, usposabljanja za izvajanje dejavnosti ter promocijske aktivnosti za zagotavljanje 
udeležbe pri njihovih dejavnostih za uporabnike. 
 
Priprava programov in koordinacija mentorstva študentom bibliotekarstva je potekala v Službi za razvoj 
in območnost. 
 
 

5.5 Domoznanska dejavnost 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju domoznanske dejavnosti 
Domoznansko dejavnost v MKL je v letu 2019 zaznamovala dvestota obletnica smrti Valentina Vodnika 
in Žige Zoisa. Znamenita predstavnika slovenskega razsvetljenstva sta s svojim gospodarskim, 
političnim in kulturnim delovanjem pomembno zaznamovala obdobje konca 18. in začetka 19. stoletja 
na Slovenskem. V različnih knjižnicah MKL smo pripravili številne prireditve, s katerimi smo naše 
uporabnike seznanjali z življenjem in delom obeh znamenitih Ljubljančanov.  
 
V Slovanski knjižnici – Centru za domoznanstvo Mestne knjižnice Ljubljana (v nadaljevanju Center za 
domoznanstvo) smo Vodniku in Zoisu posvetili domoznansko razstavo »Razsvetljenstvo v dragocenih 
tiskih Slovanske knjižnice: razstava ob 200-letnici smrti Valentina Vodnika in Žige Zoisa«. Prikazali smo 
večje število pomembnejših publikacij, ki so na prelomu iz 18. v 19. stoletje odločilno zaznamovale 
slovenski prostor ter njegov jezikovni, kulturni in narodni razvoj. Pri naboru gradiva in oblikovanju 
razstavnih besedil smo poudarili življenjski zgodbi in delo obeh razsvetljencev. 
 
Razstavo smo pospremili s tremi predavanji. Dr. Luka Vidmar je spregovoril o Žigi Zoisu kot zbiratelju 
slovenskih knjig, dr. Marijan Dović o Valentinu Vodniku kot prvem slovenskem pesniku, pred zaprtjem 



63 

razstave pa nam je njena avtorica mag. Kristina Košič Humar v temeljnih črtah orisala povezavo obeh 
figur z razstavljenimi publikacijami, idejo razsvetljenstva in narodnim preporodom Slovencev. 
 
Prva številka osmega letnika domoznanske revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami prinaša članek 
»Zemlja slovenska, na kteri prebivamo, je zemlja sveta: doktor Valentin Zarnik, narodni buditelj«. Avtorja 
besedila Karmen Jančar in mag. Gašper Hudolin sta se posvetila življenju in delu dr. Valentina Zarnika, 
pomembnega narodnega buditelja, publicista, pravnika in politika. Zarnik je bil aktiven predstavnik 
porajajoče se ljubljanske meščanske elite, ki se je borila za slovensko prevlado v mestnem 
gospodarstvu, kulturi in politiki. Z vnetim zagovarjanjem narodnostnih pravic je mdr. tudi pripomogel k 
uvedbi slovenščine v ljubljanskih mestnih uradih. 
 
Druga številka revije združuje članka »Oče Ludvik in sin Janez Ludvik Schönleben v Ljubljani, zanjo in 
tudi o njej« dr. Monike Deželak Trojar in »Znana in neznana Luiza Pesjak (1828–1898), Prispevek k 
bibliografiji slovenske pesnice, pisateljice, prevajalke in dramatičarke« mag. Kristine Košič Humar. Prvo 
besedilo predstavlja življenje in delo ljubljanskega župana Ludvika Schönlebna in njegovega sina, 
duhovnika in zgodovinarja Janeza Ludvika Schönlebna. Slednji je napisal prvo obsežnejše zgodovinsko 
delo o mestu Ljubljani, v cerkvenih krogih pa je bil sprva znan po svojih pridigah, kasneje pa po dveh 
teoloških razpravah, ki sta bili zavoljo provokativnosti vpisani v zloglasni »Indeks prepovedanih knjig«. 
Drugo besedilo prinaša analizo publicističnega objavljanja Luize Pesjak in ponovnega odkrivanja njenih 
besedil v zadnjih desetletjih preteklega stoletja. Prispevek je obogaten z izčrpno bibliografijo avtoričinih 
del.  
 
Pri oblikovanju vsebin sta sodelovala dva bibliotekarja Centra za domoznanstvo, bibliotekarka iz 
Knjižnice Šiška in zunanja strokovnjakinja. 
 
Redno publicistično delo smo nadaljevali z izdajo dveh brošur v zbirki »Kulturna dediščina za družine«. 
V prvi smo predstavili izginuli poklic peric (Perice), v drugi pa poklic tiskarjev (Ljubljanski tiskarji in 
tiskarne).  
 
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 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. 
 
Center za domoznanstvo namenja starejšim uporabnikom stalno storitev Zbiranje spominov v povezavi 
z Albumom Ljubljane na Kamri. Storitev je uporabnikom dosegljiva na domoznanski 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. Pripravili smo predlog reorganizacije 
vsebin, ki bo realiziran v prihodnjih letih. Na domoznansko podstran smo naložili novo virtualno razstavo 
»Mladinsko časopisje na Slovenskem in v slovanskih državah«. 
 
S službo za razvoj in območnost smo aktivno sodelovali pri digitalizaciji domoznanskih gradiv iz 
Slovanske knjižnice. Pripravili smo predlog za digitalizacijo dokumentacijskih lističev z bibliografijo 
slovenskih avtorjev, ki so plod večdesetletnega dela nekdanje Slovanske knjižnice (pred letom 2008). 
Digitalizacija in optična obdelava podatkov bo omogočala hiter in učinkovit pregled bibliografij in olajšala 
delo našim uporabnikom, zlasti tistim iz sorodnih strokovnih in znanstvenih institucij. 
Na regijskem portalu Kamra smo sodelovali z vnašanjem različnih domoznanskih zbirk. Vnesli smo 
zadnjo zbirko o znamenitih ljubljanskih županih »Prvi ljubljanski županji: Tina Tomlje in Nuša Kerševan« 
in štiri zbirke v sklopu projekta »Ljubljanski gospodarstveniki« (Stari ljubljanski tiskarji in tiskarne v 
knjižnični zbirki Slovanske knjižnice; Ljubljanske perice; Josip Čemažar (1891–1959), ljubljanski 
tiskarnar in založnik; Alojzij Vodnik (1868–1939), ugledni ljubljanski kamnosek in podpornik slovenske 
kulture). Izčrpna besedila smo pospremili z izvirnim slikovnim gradivom, ki ga hrani naš Center za 
domoznanstvo. 
 
Dediščinsko učno uro na temo Ljubljane smo preoblikovali v izobraževalno uro »Raziskujmo skupaj«, s 
katero želimo podpreti dejavnost družboslovnih krožkov ljubljanskih osnovnih in srednjih šol ter 
individualnih raziskovalcev in raziskovalk. Koncept dejavnosti predvideva prilagoditev vsebin obstoječim 
potrebam šol. V praksi obiskovalcem prikažemo iskanje vsebin v naši zbirki s pomočjo digitalne 
bibliografije, COBISS plus kataloga in digitalne knjižnice Slovenije. Sondiranje interesa na šolah ni 



64 

obrodilo sadov, zato smo dejavnost predstavili na srečanju mentorjev raziskovalnih nalog SŠ in OŠ (OŠ 
Riharda Jakopiča, oktober 2019) in na izobraževanju mentorjev raziskovalnih nalog (OŠ Riharda 
Jakopiča, november 2019). Izvedli smo tri testne ure z gostovanjem učencev iz OŠ Valentina Vodnika 
Šiška, OŠ Riharda Jakopiča Šiška in OŠ Alojza Kraigherja Bežigrad. 
 
V okviru domoznanskega cikla Ljubljana v gibljivih slikah je bilo mogoče prisluhniti trem predavanjem, 
na katerih je bila v ospredje postavljena tema vode in mesta: na prvem večeru nam je umetnostni 
zgodovinar mag. Gojko Zupan pokazal in opisal najpomembnejše ljubljanske vodnjake, na drugem je 
arheolog dr. Andrej Gaspari spregovoril o tem, kaj nam lahko arheološke najdbe z dna Ljubljanice 
povedo o pomenu reke za ljudi med pozno prazgodovino in zgodnjim novim vekom, na zadnjem pa je 
zgodovinar dr. David Petelin predstavil razvoj vodovoda in kanalizacije od rimskih časov do sedanjosti. 
 
V Centru za domoznanstvo smo v letu 2019 obdelali 117 člankov iz 16 naslovov domoznanskih serijskih 
publikacij osrednjeslovenskega območja. 
 
 

Kazalnik 2018 2019 

Število vnesenih digitalnih zbirk na portalu KAMRA 8 10 

Število objavljenih polno besedilnih dokumentov na dLib 114.450 114.564 

Število objavljenih virtualnih domoznanskih razstav v spletnih 
»Ljubljanskih zgodbah iz Slovanske knjižnice« 

2 1 

 
 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2018 in 2019: 
Število objavljenih virtualnih domoznanskih razstav v spletnih »Ljubljanskih zgodbah iz Slovanske 
knjižnice« je nižje zaradi prenosa dela zbranega gradiva v digitalno zbirko na portalu Kamra. Iz istega 
razloga je število vnesenih digitalnih zbirk na portal Kamra v letu 2019 večje kot leto poprej. 
 
 
Domoznanske dejavnosti v drugih OE: 
 
Knjižnica Bežigrad: 
V Knjižnici Bežigrad smo v sklopu projekta »Prišla bo pomlad« pripravili 18 delavnic petja slovenskih 
ljudskih pesmi in tako poskrbeli za ohranjanje ljudske dediščine ter obenem spodbudili medgeneracijsko 
druženje. Junijska delavnica je bila izvedena v sklopu praznovanja dneva MKL. 
Pripravili smo razstavi o Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu (Liffe) in o Valentinu Vodniku 
ter gostili razstavi »Netopirji – skrivnostni Ljubljančani« (o problematiki ohranjanja netopirskih zatočišč 
v urbanem okolju) in »Biseri savskih prodov« (o problematiki prodišč reke Save od Tacna do Jarš kot 
pomembnega naravnega prostora v Ljubljani). Organizirali smo pohod po Horjulu, rojstnem kraju 
Kristine Brenkove, in pripravili razstavo o njenem ustvarjanju »Pisano polje Kristinine ustvarjalnosti«. Za 
otroke smo organizirali prireditev »Peš po zeleni Ljubljani«. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca: 
V Knjižnici Zadvor smo pred cvetno nedeljo organizirali medgeneracijsko delavnico izdelave butaric, ki 
so značilne za vzhodni del Ljubljane. 
V Knjižnici Zalog smo gostili razstavo likovnih izdelkov s tradicionalnega srečanja likovnikov v Podgradu. 
Knjižnica Otona Župančiča: 
V Knjižnici Otona Župančiča smo praznovali 200. obletnico smrti Valentina Vodnika in Žige Zoisa s 
predavanji ddr. Igorja Grdine (»Valentin Vodnik« in »Žiga Zois med znanostjo, podjetništvom in 
pesništvom«) in dr. Mihaela Brenčiča (»Žiga Zois še nekoliko drugače«). Dr. Andrej Gaspari je predaval 
o »Poznorimskem pokopališču Emoncev na Ajdovščini v Ljubljani«, spominjali pa smo se tudi Otona 
Župančiča (»Spomini na Otona«) in gostili strokovno vodenje po njegovi spominski sobi. V seriji 
pogovorov »Življenje mest« smo spregovorili o Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani; gostili smo 
predstavitev Zgodovinskega atlasa Ljubljane, ki ga pripravljajo na Zgodovinskem inštitutu ZRC SAZU. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc: 
V Knjižnici Dobrova je potekalo predavanje umetnostne zgodovinarke dr. Rajke Bračun Sova z 
naslovom »Baročni vrt graščine v Polhovem Gradcu«, s tematsko povezavo na lokalno okolje. 
V Knjižnici Frana Levstika smo z Občino Velike Lašče organizirali dva tradicionalna večera v spomin na 
pomembna Slovenca, ki sta bila rojena na območju Občine Velike Lašče. Marca smo ob obletnici rojstva 
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Josipa Stritarja organizirali Stritarjev večer z gostjo ddr. Miro Delavec Touhami, ki je predavala o vlogi 
žensk v primerjavi z moškimi literarnimi ustvarjalci sredi 19. stoletja na Slovenskem, s poudarkom na 
vlogi in sporočilnosti Josipine Turnograjske. Septembra pa smo obeležili obletnico rojstva Frana 
Levstika in v okviru projekta Dnevi evropske kulturne dediščine predstavili umetnost in razvedrilo v 
Levstikovem času. Gostili smo lutkarja in avtorja več knjig Igorja Cvetka, ki je pripravil kratek pregled 
otroške ljudske dediščine (igre, izštevanke, prstne igre). Domačinka Alojzija Petrič je predstavila svoj 
mali muzej igrač in nam zaupala, kako se je igrala, ko je bila majhna. 
V Knjižnici Frana Levstika smo organizirali tudi predstavitev knjige Študentski dnevi domačina Mihe 
Indiharja. 
Noč knjige smo v Knjižnici Prežihov Voranc posvetili Valentinu Vodniku in se osredotočili na njegovo 
zapuščino s področja kulinarike. 
Knjižnica Škofljica je gostila gledališko predstavo Slava vojvodine Kranjske, v kateri je igralka Darja 
Kenik Gregorič, članica dramske skupine KUD Škofljica, predstavila polihistorsko delo oz. enciklopedijo. 
Poleg knjig, ki so zbrane v štirih enotah, se je dotaknila še zasebnega življenja avtorja. 
Ob 200. obletnici smrti Žige Zoisa smo v sodelovanju z Vodnikovo domačijo organizirali vodstvo po 
Zoisovi Ljubljani. Vodil jo je dr. Luka Vidmar. 
 
Knjižnica Šiška: 
Pripravili smo razstavo o življenju in delu Valentina Vodnika. 
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. 
Gostili smo predavanje »Maksim Sedej st. in stenska poslikava v Domu Narodne milice v Ljubljani« o 
odkritju velike stenske poslikave v nekdanji stavbi policije v Kotnikovi ulici v Ljubljani. 
Ob praznovanju 150-letnice vižmarskega tabora smo v Knjižnici Šentvid gostili predavanji dr. Jurija Šilca 
»Narodno gibanje na šentviško-podšmarnogorskem območju v 2. pol. 19. stoletja« in Dušice Kunaver 
»Slovenska beseda in kulturna dediščina« ter razstavo ob 150-letnici vižmarskega tabora Etnološkega 
društva Vižmarje. 
 
 

5.6 Projekti 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju projektov 
V letu 2019 smo izpeljali večino načrtovanih projektov. Projekti so bili usmerjeni na nove aktivnosti za 
različne ciljne skupine prebivalcev.  
 
V letu 2019 izpostavljamo: 
- Igrive poteze  

- Zvedavo v naravo  

- Literatura v mestu  

- Soočenja  

- Knjižna polička na delovnem mestu 

- Prebedimo z Leonardom 

Od načrtovanih 37 projektov iz Programa dela MKL 2019 smo popolnoma ali deloma izvedli 36 
projektov. Dodali smo en nov projekt Prebedimo z Leonardom. V letu 2019 smo tako izpeljali skupno 37 
projektov.  
 
Razlogi za preložitev ali opustitev projektov v letu 2019: 
1. Halo knjiga: Projekta, ki zajema plačljivo dostavo in odvoz gradiva, zaradi neustrezne podpore 

segmenta Cobiss3/Izposoja ne moremo izvajati. 
 
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. 
- Na neposredni poziv MK za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja posebnih 

nalog OOK smo uspešno prijavili program za leto 2019. 
- Na razpis MOL za strokovni tisk smo uspešno prijavili domoznansko serijsko publikacijo »Ljubljana 

med nostalgijo in sanjami«. 
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- Za nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2019 smo prijavili 
projekt: Regijski domoznanski natečaj za starejše (neuspešna prijava). 

 
Med projekti navajamo tudi izdajo publikacij: 
- »Ljubljana med nostalgijo in sanjami«: V osmem letniku sta izšli dve številki: prva je v celoti 

posvečena dr. Valentinu Zarniku, narodnem buditelju, publicistu, pravniku in politiku, ki je 
pomembno sooblikoval politično prebujanje Slovencev v drugi polovici 19. stoletja; druga številka 
prinaša članek o ljubljanskem županu Ludviku Schönlebnu in njegovem sinu Janezu Ludviku 
Schönlebnu, znamenitem duhovniku in zgodovinarju, ter prispevek k bibliografiji slovenske pesnice, 
pisateljice, prevajalke in dramatičarke Luize Pesjak. 

- Kulturna dediščina za družine: V letu 2019 smo pripravili dve brošuri: Perice in Ljubljanski tiskarji in 
tiskarne. 

- Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2019 »[Alfa]«, ki prinaša produkcijo mladinskih knjig 
za leto 2018. 

- metaFORA, poHAIKUj, preDRAMI se: Nagrajeni prispevki 2018/19.  

V letu 2019 smo izdali promocijsko poročilo »10 let skupnih zgodb Mestne knjižnice Ljubljana 2008-
2018«, ki vsebuje 10 pogledov zaposlenih in zunanjih sodelavcev na razvoj in delovanje MKL v preteklih 
desetih letih. 

 
V celotni mreži in v posameznih knjižnicah se odvijajo številni tematski sklopi prireditev in izobraževanj, 
ki jih v poročilu o delu do sedaj nismo posebej navajali. V novi Prilogi 17: Tematski sklopi je za leto 2019 
izpostavljeno 13 sklopov. 
 
 

Kazalnik 2018 2019 

Število obiskov na prebivalca 7,0 7,3 

Število krajevnih knjižnic, ki jih obišče povprečni uporabnik 1,7 1,8 

Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj 75.333 71.718 

Število ur izobraževanj za uporabnike 2.585,5 2.688,0 

 
 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2018 in 2019: 
Spremljanje uporabljenih kazalnikov v letih 2018 in 2019 kaže nekoliko povečano uporabo in obisk 
knjižnic v mreži MKL. V skladu s programom smo v 2019 sledili trendu zmanjševanja števila prireditev 
(z oblikovanjem sklopov in povečevanjem njihove kvalitete), pri tem pa je število udeležencev na 
prireditev ostalo na enaki ravni (23). Zaradi manjšega števila prireditev (odrasli 3,6%, otroci 3,5%) je 
posledično manjši obisk prireditev (odrasli 4,5% in otroci 6,3%), zmanjšal pa se je tudi obisk servisa 
Borza dela, kar je gotovo posledica zmanjšane brezposelnosti (redefinicija storitev servisa v letu 2020).  
 
 
 
 
Projekti za povečano dostopnost knjižničnih storitev in prepoznavnost knjižnice 
 
1. Strategija pridobivanja novih članov v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta 
V letu 2109 smo nadaljevali uspešno sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost 
in knjigarstvo na FF. Ustanovljena je bila delovna skupina za pripravo izhodišč za izvedbo strategije 
pridobivanja novih članov, ki jo sestavljajo zaposleni MKL in zaposleni na oddelku BINK. Delovna 
skupina bo v letih 2020/21 izvedla raziskavo na terenu (uporabniki knjižnice, ki niso tudi člani knjižnice, 
potencialni uporabniki knjižnice, ki je sploh ne obiskujejo), postavila kazalnike in izbrala metode, kako 
kazalnike izmeriti. 
Doseženi cilji: 
Ustanovitev delovne skupine; določitev področja dela. 
 
2. Prenova spletne strani 
Poročilo o izvajanju projekta  
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V okviru projekta prenove spletne strani MKL je bil znotraj predvidenega časovnega okvirja, do konca 
septembra 2019, izdelan koncept nove spletne strani. Koncept vsebuje posodobljeno predstavitev MKL; 
primere dobrih praks pri dizajnu podobnih spletnih strani; analizo obstoječe strani; cilje, ki jih želimo 
uresničiti z novo spletno stranjo; ciljne skupine, za katere želimo prilagoditi podstrani; strukturo z 
razdelanim menijskim sistemom in posodobljeno kategorizacijo gradiva; ideje oblikovne prenove; 
predloge »layoutov« ter časovnico testiranja strani pred objavo. Pripravljena sta bila tudi časovnica 
celotnega projekta, katere prvi korak je priprava razpisnih pogojev za izvajalca, ki bo izvedena januarja 
2020, in koncept prenove angleške verzije strani MKL.  
Doseženi cilji:  
Izdelan koncept nove spletne strani. 
 
3. 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 …); 2) Želeli smo vizualno in vsebinsko posodobiti podobo intranetne strani. 
Vzporedno s predelavo intraneta poteka 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. Zaradi zahtevnosti 
programiranja v okolju Drupal smo se odločili za postavitev intraneta v okolju WordPress. Prenovljen 
intranet bomo objavili septembra 2020. 
Doseženi cilji: 
Izdelana sta bila osnovni nabor vsebin in vizualna predloga; v okolju Laravel je bila prenovljena aplikacija 
za izterjave gradiv ter na novo napisani aplikaciji Mala knjižnica in aplikacija za prijavo sprememb 
podatkov zaposlenih (slednja je še v fazi testiranja). 
 
4. Borza zdravja  
Poročilo o izvajanju projekta:  
V letu 2019 smo projekt poenotili v vseh OE MKL, uredili skupno podobo, pripravili predlogo za enotno 
promocijo dogodkov (plakati). Koordinacijo aktivnosti je prevzela Knjižnica Otona Župančiča, dogodki 
pa se izvajajo v različnih OE in KK. Vse OE MKL smo junija postale demenci prijazne točke in v 
knjižnicah uredile prostor z gradivom in informacijami s področja zdravja. 
V KOŽ smo v okviru Zdravstvenega kotička s študenti medicine nadaljevali s ciklom preventivnih akcij 
merjenja krvnega pritiska in glukoze v krvi za uporabnike knjižnice. Izvedli smo 10 akcij merjenja, ki se 
jih je udeležilo 174 obiskovalcev. V letu 2019 smo v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije izvedli 7 
tečajev prve pomoči z oživljanjem in uporabo defibrilatorja, ki se jih je skupno udeležilo 55 obiskovalcev. 
Izpostavljamo Živo knjižnico na temo duševnih motenj v marcu, izvedlo jo je Društvo študentov medicine 
Slovenije (projekt V odsevu) – v enem popoldnevu je na dogodek prišlo 150 obiskovalcev. Od odprtja 
DPT (demenci prijazne točke) sodelujemo z društvom Spominčica pri ozaveščanju javnosti o demenci 
s predavanji in z informativnim in promocijskim gradivom. V Knjižnici Bežigrad smo pripravili 10 
prireditev s 320 udeleženci v okviru sklopa Zdravje! in posameznih prireditev za starejše v sklopu Modra 
leta. V Knjižnici Grba smo izvedli cikel predavanj o zdravi prehrani. 
Doseženi cilji:  
Promovirali smo zdravstveno pismenost med odraslimi uporabniki knjižnice; ozaveščali smo o pomenu 
zdravja in zdravega življenja ter o duševnih motnjah in zdravljenju; predstavila so se društva z 
aktivnostmi in projekti s področja zdravega načina življenja; vzpostavili smo skupno in učinkovitejšo (vse 
na enem mestu) promocijo prireditev s področja zdravja v okviru MKL.  

 
5. »Biti digitalno pismen« – digitalno opismenjevanje zaposlenih 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MKL 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. Izobraževanja so namenjena tako zaposlenim (preko 
Učnega centra MKL za zunanje in notranje udeležence), kakor tudi uporabnikom. V letu 2019 je bil 
poudarek na osvežitvi pridobljenih znanj iz preteklih let, izobraževanjih za uporabo spletnih orodij in 
spletnih rešitev. V letu 2019 smo se preko NUK vključili v izvajanje evropskega projekta »Finančno 
opismenjevanje v splošnih knjižnicah« (FINLIT), ki bo temeljilo na usposabljanju v e-okolju, v MKL smo 
pripravili vsebinska izhodišča ter e-gradiva, ki bodo uporabljena v izvedbenem delu projekta. V letu 2020 
bo projekt prešel v redno izobraževalno dejavnost MKL. 
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Doseženi cilji: 
Sklop pripravljenih internih gradiv za nova znanja v informacijski družbi (razvedrilne vsebine, potrošniška 
pismenost, varnost na spletu) je bil vključen v okvir Informacijske točke e-gradiv javnih oblasti, ki je bila 
tudi vsebinsko prenovljena; vključili smo se v evropski projekt finančnega opismenjevanja.  
 
6. Vzpostavitev kreativnice 
Poročilo o izvajanju projekta: Knjižnica podpira ustvarjalnost in inovativnost uporabnikov z organizacijo 
ustvarjalnih delavnic in ponudbo programov, ki so zanimivi za širšo lokalno skupnost, mednje sodijo tudi 
večnamenski prostori za delavnice. Kreativnice so obogateno izobraževalno okolje, kjer se srečujejo 
ljudje, da bi delili različna orodja, pripomočke in informacije ter pridobili dodatna znanja, in jih lahko 
uporabljajo vse generacije prebivalcev v skupnosti. Kreativnica, načrtovana v novi Knjižnici Polje, v letu 
2019 še ni bila vzpostavljena, ker se odprtje knjižnice načrtuje spomladi 2020. Kljub temu smo začrtali 
nekaj prvih aktivnosti v novem prostoru, in sicer uporabo 3D-tiskalnika, delavnice računalniških znanj in 
delavnice ročnih spretnosti, konkretno s projektom Šivanka in škarjice, v katerem se bodo mladi 
uporabniki učili osnov ročnega in strojnega šivanja, šivalni stroj pa bo ob določenih terminih na voljo za 
uporabo tudi ostalim. Poleg tega bo prostor služil Učnemu centru MKL tudi kot lokacija za izobraževanje 
knjižničnih delavcev iz MKL in drugih knjižnic o tem, kako pripraviti ustvarjalne delavnice.  
Doseženi cilji:  
V letu 2019 smo aktivno spremljali gradnjo nove knjižnice in pripravo opreme prostora; sredstva, 
namenjena za novi prostor, smo porabili za nabavo pripomočkov v skladu z načrtom: šivalni stroj, 
rezalnik za papir, drobni material; pričakujemo, da bomo v letu 2020 poročali o prvih pozitivnih izkušnjah, 
pa tudi o sami dinamiki delovanja prve kreativnice v mreži MKL. 
 
 
Projekti za otroke: 
 
7. 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 (2019/2020), z Mestnim muzejem 
Ljubljana. 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.  
V šolskem letu 2019/2020 je naša osrednja tema knjiga in zgodovina njenega nastanka in razvoja, od 
najstarejših ohranjenih sporočil, jamskih slikarij, pa do modernih elektronskih naprav, na katerih lahko 
beremo knjige brez papirja. Štirinajsti cikel z naslovom VODNIK PO SLEDOVIH BESED sestavljajo 
naslednji vsebinski sklopi: Pišem, da ne pozabim, Ne piše se le na papir, Od rokopisa do tiska, Knjige 
so zakladi in Knjiga. Znanje. Razum. 
Kviz je dostopen na spletni strani www.megakviz.si. 
Doseženi cilji: 
V šolskem letu 2018/2019 je potekal trinajsti cikel, s katerim smo zbrali 10.067 rešitev. Za štirinajsti cikel, 
ki poteka v šolskem letu 2019/2020, bomo rešitve zbirali do 15. maja 2020. 
8. Poletavci – poletni bralci 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Deveto leto izvajanja projekta nam je za počitniško branje uspelo navdušiti 736 Poletavcev med sedmim 
in dvanajstim letom (leta 2018: 732), 25 izmed njih iz tujine (DE-Berlin, IT-Prosek, BIH-Teslić). 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, Občinska knjižnica Jesenice), ki so aktivno sodelovale v našem 
projektu, smo Poletavcem podelili 2.538 majic in priznanj (leta 2018: 2.159). K sodelovanju smo 
ponovno privabili ljubljanske in okoliške osnovne šole in Knjigarno Konzorcij, pridobili pa tudi večje 
število donatorjev, darovalcev različnih nagrad. Projekt smo zaključili z žrebanjem nagrad na gibalno-
kulinarično obarvani prireditvi, ki smo jo izvedli na ploščadi Kozolec. Na prireditvi je majice in priznanja 
prevzelo 462 poletnih bralcev, ki so se je udeležili skupaj s starši in sorojenci. Zaključne prireditve in 
slavnostne podelitve so potekale tudi v krajih ostalih sodelujočih knjižnic in v tujini.  
Doseženi cilji:  

http://www.megakviz.si/
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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. 
 
9. Multi–kul-praktik (MKP) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2019 smo projekt Multi-kul-praktik posvetili Hrvaški s poudarkom na legendi o prepovedani 
ljubezni med Friderikom II. Celjskim in Veroniko Deseniško. V sodelovanju z muzejem Dvor Veliki Tabor 
iz Hrvaškega Zagorja smo postavili razstavo Veronika iz Desinića preko Celja do Ljubljane. Projekt smo 
povezali s kvizom Robinzonijada v informacijski džungli. Aprila smo organizirali t. i. mini festival, v okviru 
katerega smo organizirali: projekcijo filma V letu hip hopa režiserja Borisa Petkovića; predavanje 
kustosinje iz muzeja Dvor Veliki Tabor mag. Kristine Pavlović z naslovom Veronika: skrivnostna ženska, 
ogledalo svojega časa; družinsko dopoldne, na katerem so obiskovalci lahko izdelali zmajeva jajca, vilo 
Meluzino, iz lesenih kock sestavljali grad Veliki Tabor, reševali kvize Robinzonijada, izdelali vrtnico ali 
se preizkusili v poznavanju hrvaških besed, povezanih z Velikim Taborom in Veroniko. Za vrtce smo 
pripravili uro pravljic s pripovedovanjem legend o vili Meluzini, Veroniki in Frideriku in o zmaju iz jezera 
Klanječko. Septembra je razstava o Veroniki Deseniški gostovala v Knjižnici Bežigrad, predvidoma bo 
še v Velikih Laščah. Pripravili smo dva promocijska filma za spletno stran MKL in FB Dvora Veliki Tabor. 
Projekt je bil predstavljen tudi na strokovnem posvetovanju April v MKL. 
Doseženi cilji: 
Seznanitev z drugo kulturo; spoznavanje kulturne raznolikosti, razlik in podobnosti preko lastne kulture 
in spodbujanje strpnosti; spodbujanje umetniškega izražanja; vzpostavljanje čezmejnega sodelovanja; 
izdelana je bila celostna podoba projekta. 
 
10. Lego delavnice pripovedovanja zgodb – »Sestavljene zgodbe« 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V projektu sodelujejo tri knjižnice: Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Bežigrad in Knjižnica Prežihov 
Voranc. Uporabljamo sete Lego in Lego Duplo in druge pripomočke. Razvijamo različne koncepte, 
skupna točka vsem izvedbam pa je ustvarjanje z lego kockami, ustvarjanje zgodb ter končni produkt. 
Otroci tako poslušajo začetek zgodbe in si izmislijo nadaljevanje ali 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 štirinajst raznolikih delavnic. V letu 
2020 bo projekt prešel v redno dejavnost MKL. 
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.  
 
11. Kul elektronika 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt Kul elektronika je namenjen osnovnošolski populaciji druge in tretje triade z namenom 
spodbujanja kreativnosti, inovativnosti ter nadaljnjega izobraževanja na področju tehniških znanosti. 
Izobraževanje poteka v obliki delavnic, kjer udeleženci pridobijo osnovna znanja s področja elektronike 
z uporabo spletnih orodij ter praktičnimi vajami sestavljanja elektronskih komponent v delujoča vezja. V 
letu 2019 je bilo načrtovanih 5 delavnic, vendar se je zaradi zamude pri dobavi elektronskih komponent 
izvedba zamaknila. Izvedena je bila ena delavnica, na kateri so bili prisotni odrasli, ker se je termin 
prekrival z ostalimi obveznostmi osnovnošolcev. V letu 2020 bo projekt prešel v redno izobraževalno 
dejavnost MKL. 
Doseženi cilji: 
Pridobljene so bile koristne povratne informacije s strani udeležencev, ki kažejo na potrebo razširitve 
tovrstnih izobraževanj tudi za odrasle; nakup potrebne opreme. 
 
 
Projekti za mlade: 
 
12. NajPoletavci 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Poletni bralni projekt za mlade med trinajst in šestnajst let smo izvedli že peto poletje zapored. Tri 
obsežnejše knjige je prebralo in na spletni strani MKL opisalo knjižnega junaka, ki jih je najbolj navdušil, 
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100 NajPoletavcev (2018: 81). Projekt smo zaključili s prireditvijo na ploščadi Kozolec, kjer smo podelili 
majice in pohvale ter žrebali nagrade. Prireditve se je udeležilo 66 NajPoletavcev. V projektu so 
sodelovale tudi Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode in Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina, ki so samostojno izvedle zaključno prireditev v svojem kraju. Vseh NajPoletavcev skupaj je 
bilo 203 (2018: 165). 
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; večje število sodelujočih najstnikov pri projektu. 
 
13. 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 KGZ), poHAIKUj – literarni natečaj haiku poezije in preDRAMI 
se – literarni natečaj dramskega besedila. Natečaj je potekal od 15. novembra 2018 do 15. marca 2019. 
Namenjen je bil mladim med 15. in 25. letom. Na natečaj smo prejeli 44 kratkih zgodb, 100 haikujev in 
6 dramskih besedil. Zaključna prireditev in podelitev nagrad je potekala 6. junija 2019 v Knjižnici Otona 
Župančiča, ob Dnevu MKL. 
Doseženi cilji:  
Spodbujanje mladih k branju, kreativnosti in ustvarjanju; pomoč in spodbujanje pri uveljavljanju mladih 
avtorjev. 
 
14. Robinzonijada v informacijski džungli 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Spletni kviz za otroke od 9. do 15. leta, ki spodbuja informacijsko pismenost s področja uporabe 
preverjenih virov podatkov in informira otroke o bogatih referenčnih bazah, ki so zbrane in dostopne na 
spletni strani MKL. V 2019 smo objavili 9 kvizov, od tega 3 v sodelovanju s projektom Multi-kul-praktik 
na temo Hrvaške. Čas za reševanje kviza je bil od novembra 2018 do vključno 18. 11. 2019. Vprašalnike 
je rešilo 49 reševalcev. Zaključne prireditve v Knjižnici Prežihov Voranc se je udeležilo 35 obiskovalcev, 
ki so se izobraževali in zabavali ob predavanju na temo »plinologije« v izvedbi Hiše eksperimentov. V 
letu 2020 bo projekt prešel v redno dejavnost MKL. 
Doseženi cilji 
Število reševalcev ostaja stabilno; ohranili smo glavnega sponzorja, z njegovo podporo smo nadgradili 
glavno nagrado, ki je bila v 2019 prenosni računalnik.  
 
15. Medijska pismenost za mlade  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Namen projekta je ponuditi več različnih oblik dela, s katerimi bomo izobraževali in ozaveščali mlade o 
pomembnosti medijske pismenosti za vsakdanje življenje. V letu 2019 smo izvedli dvanajst dogodkov 
(več v Prilogi 17 Sklopi). 
Doseženi cilji:  
Ozaveščanje mladih o pomembnosti medijske pismenosti; medijsko opismenjevanje mladih. 
 
16. Igrive poteze 
Poročilo o izvajanju projekta: 
S projektom »Igrive poteze v knjižnici« smo začeli uvajati igranje sodobnih namiznih družabnih iger v 
knjižnici. Igranje iger omogoča razmišljanje in načrtovanje, reševanje problemov znotraj pravil iger, 
prilagajanje novim situacijam in urjenje spomina. Za zagon projekta smo v dveh sklopih kupili skupno 
32 kvalitetnih in priljubljenih namiznih iger, ki ponujajo dobro igralno izkušnjo. Posamezno igro lahko 
igra od 2 do 4 (tudi do 6) igralcev. Izposoja iger je čitalniška in je namenjena zgolj igranju v knjižnici. Od 
začetka projekta je bilo zabeleženih 182 izposoj iger. Z namenom spodbujanja igranja iger je bilo 
organiziranih 15 delavnic spoznavanja iger, ki se jih je udeležilo 82 igralcev. Večje zanimanje za igranje 
iger se je pokazalo med mladimi kot med odraslimi. Igranje namiznih iger v knjižnici ima glede na odzive 
potencial nadaljnjega razvijanja v smislu širjenja nabora kvalitetnih iger in možnosti umestitve v redno 
ponudbo knjižnice. 
Doseženi cilji: 
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Člani z igranjem iger kvalitetno preživljajo čas v knjižnici, medvrstniško sodelujejo, se povezujejo v 
realnem svetu ter aktivno logično, ustvarjalno, strateško in taktično razmišljajo; nova knjižnična ponudba 
je bila med zainteresiranimi člani sprejeta pozitivno; cilj projekta, da si člani izposojajo in samostojno 
igrajo igre v knjižnici, je bil v precejšni meri dosežen.  
 
17. Glasbeni instrumentarij 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt smo v letu 2019 vsebinsko ovrednotili kot glasbeno opismenjevanje, predvsem za populacijo 
mladih, in ga dokončno naslovili kot Glasbeni instrumentarij. Na Dnevu MKL smo ga predstavili tudi širši 
javnosti in izpostavili prav kontekst glasbenega opismenjevanja v splošnih knjižnicah. Glavni premik 
projekta je dokončno vzpostavljen namenski prostor Avdioteka, ki se že uporablja za individualno 
glasbeno opismenjevanje, hkrati pa postaja tudi središče glasbenega ustvarjanja zaposlenih v MKL in 
nekaterih strokovnih sodelavcev. Na voljo je tudi možnost najema za uporabnike. Z vzpostavljanjem 
glasbene kreativnice in dodatnim povečevanjem zbirke glasbenih inštrumentov za izposojo bo projekt v 
prihodnjem letu prešel v sklepno fazo, nekatere že uresničene projektne cilje, kot so oddajanje prostora, 
izposoja inštrumentov in glasbeno opismenjevanje, pa bomo ponudili kot redno dejavnost Mediateke 
KOŽ.  
Doseženi cilji:  
Odprtje namenskega prostora Avdioteka, ki smo ga ustrezno zvočno izolirali in opremili z glasbeno 
opremo (inštrumenti, snemalne aparature …) ter uredili dostop in rezervacije prostora v Outlook 
koledarju, kjer se že beleži statistika uporabe; za izposojo smo pripravili osnovno zbirko inštrumentov, 
ki poteka v C3 aplikaciji; začeli smo z individualnim glasbenim opismenjevanjem in pripravili 
izobraževalni program začetnice za kitaro (v poskusnem obdobju – začetek šol. leta 2019/20 – sta 
prijavljena 2 udeleženca). 
 
18. Prebedimo z Leonardom (Noč ima svojo moč) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V Knjižnici Bežigrad smo se priključili projektu Noč ima svojo moč na mednarodno Noč raziskovalcev in 
pripravili program dejavnosti v knjižnici, namenjen mladim (12. do 15. let), pod imenom Prebedimo z 
Leonardom. Projekt je namenjen promociji znanosti, nanj smo povabili 30 mladih, 8 gostov in 18 
prostovoljcev. Pripravili smo kemijsko in tehnično delavnico, znanstveno pravljico, pogovor z 
astronomom in astrofizikom, poskuse s tekočim dušikom, pobeg in obisk Muzeja vlakov. Noč smo pričeli 
27. 9. 2019 ob 19. uri in zaključili 28. 9. 2019 ob 10. uri. V MKL smo na Noč raziskovalcev v Knjižnici 
Bežigrad in Knjižnici Šiška pripravili še dejavnosti za družine. 
Doseženi cilji: 
Mladim smo omogočili preživeti noč v knjižnici, skupaj ustvarjati vsebine in se družiti; pripravili smo jim 
raznolike, predvsem z znanostjo povezane vsebine in na ta način širili tudi področje dela z uporabniki. 
 
 
Projekti za družine: 
 
19. Povsod v mestu: Kolezija, ZOO in Minicity 
Poročilo o izvajanju projekta: 
S projektom Povsod v mestu, ki je prvič potekal leta 2016, smo v poletnih mesecih poleg ljubljanskega 
kopališča Kolezija (v sodelovanju z zavodom Šport Ljubljana) omogočili branje literature tudi 
obiskovalcem Živalskega vrta Ljubljana. Od maja do oktobra so imeli na voljo okoli 100 enot gradiva, 
namenjenega otrokom in odraslim. Knjige smo izbrali med darovi in izločenimi gradivi iz knjižnične zbirke 
MKL, in jih redno tedensko dopolnjevali z novimi gradivi ter promocijskim gradivom MKL za vse ciljne 
skupine (družine, otroke, mladostnike, odrasle in starejše bralce). Zaradi specifike poletnih obiskovalcev 
kopališča in ZOO smo ponujali gradivo v več jezikih: slovensko, angleško, nemško, francosko, rusko, 
kitajsko ipd. Knjige so bile na policah, v pokritem in suhem prostoru, na dobro označenem mestu in v 
času odprtosti ves čas dostopne. Na bazenu Kolezija je bilo na voljo in izbiro okoli 600 knjig.  
V Minicity, v BTC Ljubljana imamo stalno zbirko knjig, okoli 300 enot, v knjižnem kotičku malega mesta 
za otroke in starše. 
Doseženi cilji: 
Večja prepoznavnost knjižnice; uporaba knjižničnih storitev izven knjižnic; zadovoljstvo širšega kroga 
meščanov in obiskovalcev mesta, tudi nečlanov knjižnic; povečana dejavnost branja v prostem času; 
spodbujanje pomena medgeneracijskega branja.  
 
20. Zvedavo v naravo: naravoslovno doživetje skozi umetniški film 



72 

Poročilo o izvajanju projekta:  
Začeli smo z družinskim projektom »Zvedavo v naravo: naravoslovno doživetje skozi umetniški film«, 
kjer se prepletajo umetnost, naravoslovje in izkustvenost. K sodelovanju smo povabili vrhunskega 
filmskega ustvarjalca Andreja Zdraviča in skupaj pripravili tri zelo kompleksna tematizirana srečanja: V 
oblakih, Oceanski valovi in Vulkani. Na vsakem srečanju smo si ogledali krajše Zdravičeve umetniške 
filme na obravnavano temo narave, sledil je pogovor z avtorjem filmov o umetnosti, procesu snemanja, 
naravnih pojavih. Vsako druženje smo končali z razlago naravnih pojavov, pri čemer smo si pomagali z 
gradivom iz knjižnice in poskusi: izdelali smo pravi vulkan z erupcijo, uprizorili vodne tokove, opazovali 
težo zraka na papirju … Vselej smo pripravili tudi razstavo knjižničnega gradiva na obravnavano temo. 
76 udeležencem smo predstavili umetniške in znanstvene ustvarjalne procese in pri udeležencih 
spodbujali navdušenje, čudenje, raziskovanje narave in umetnosti. Glede na odziv obiskovalcev smo 
dobili potrditev, da je taka dejavnost zanimiva za vse generacije. 
Doseženi cilji:  
Spodbujali smo umetniško, vizualno, naravoslovno, bralno, družinsko pismenost; pri družinah vzbudili 
zanimanje za umetnost in ustvarjalnost, jim omogočili pogovor z vrhunskim umetnikom ter jih navdušili 
za raziskovanje naravoslovja, kar se je odražalo kot navdušujoče aktivno sodelovanje vseh 
obiskovalcev, tako mladih kot starih; krepili smo vlogo knjižnic kot prostora za učenje in vpeljevanje 
inovativnih oblik izobraževanja; promovirali in aktivirali smo različno strokovno in leposlovno knjižnično 
gradivo; obogatili smo naše dejavnosti s poudarkom na kvaliteti, kar se je posledično odražalo na 
odličnem obisku.  
 
21. Pravice živali 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V sodelovanju z Zavodom za gozdove RS, Fakulteto za biologijo, Slovenskim društvom za preučevanje 
in varstvo netopirjev, Čebelarsko zvezo in Kinološko zvezo Slovenije smo pripravili strokovna 
predavanja in razstave o 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 2019 smo glede na 
aktualno problematiko sobivanja z avtohtonimi zvermi (medved, ris, šakal in volk) organizirali ciklus 
predavanj enega največjih evropskih strokovnjakov za zveri, dr. Mihe Krofla. Predstavljena sta bila tudi 
evropski mednarodni projekt LIFE Lynx in projekt Dinalp bear, ki sta namenjena zaščiti in ponovni 
naselitvi ogroženih karpatskih risov in širitvi habitata rjavega medveda na alpskem prostoru. V letu 2019 
smo tako pripravili 6 strokovnih predavanj in 4 razstave (več v Prilogi 17 Sklopi). V letu 2020 bo projekt 
prešel v redno dejavnost MKL. 
Doseženi cilji:  
Ozaveščanje o pomenu pozitivnega odnosa do živali in pomembnosti sobivanja in tolerance ter 
doseganje EU standardov ter poudarjanja pomena ohranjanja evropskih avtohtonih vrst; promocija 
knjižničnega gradiva. 
 
 
Projekti za odrasle: 
 
22. Mesto bere ... pripovedi iz Afrike 
Poročilo o izvajanju projekta  
V osmi sezoni projekta Mesto bere, projekta za spodbujanje kakovostnega branja za odrasle, smo 
prebirali literaturo Afrike. Na bralni seznam smo uvrstili 60 avtorjev in avtoric iz 23 afriških držav in 
njihovih literatur, med njimi 10 avtoric. S projektom smo začeli na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 
2018, z branji pa zaključili 3. maja 2019. Zaključek projekta smo tokrat pripravili v Knjižnici Otona 
Župančiča na Dan MKL, 6. junija 2019. Pri projektu smo letos prebrali 2.233 knjig, sodelujočih bralcev 
je bilo 356, ki so prebrali in oddali mnenja o vsaj petih knjigah s seznama. Tudi tokrat smo obdarili vse 
bralce in jim podelili priznanja, najboljše pa nagradili s knjižnimi nagradami Založbe Modrijan, knjigami 
iz zbirke Bralec, in za najpisce recenzij s knjižnimi nagradami založbe Beletrina in knjigo Gabriele Babnik 
Intimno. V spomladanskih mesecih smo organizirali tudi multimedijska predavanja o literaturi s seznama 
knjig in na predvečer dneva žensk pogovor o kulturi in literaturi Afrike, s poudarkom na ženskih pisavah. 
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 
pripravili 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. 



73 

 
23. Mesec branja v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja smo v Mestni knjižnici Ljubljana v času med 8. 
septembrom in 13. oktobrom 2019 pripravili zaokrožen program dogodkov na temo promocije branja, 
razvoja bralne kulture in bralne pismenosti za različne ciljne skupine uporabnikov. Z mesecem branja 
želimo še aktivneje izpostaviti svojo vlogo, pomen in sodelovanje pri promociji, izboru in ponudbi vsebin, 
povezanih s knjigo, branjem ter kulturo v Ljubljani, mestu literature. Začetek meseca branja z 
mednarodnim dnem pismenosti smo posvetili promociji slovanske literature. Pripravili smo še bralna 
srečanja, diskusije, srečanja z literarnimi ustvarjalci, pogovorne večere, bralne večere in druge dogodke, 
povezane z branjem za odrasle, mlade in otroke. V sredo, 25. oktobra 2019, smo v Trubarjevi hiši 
literature organizirali okroglo mizo z naslovom Podoba branja danes – knjiga, branje, mesto –, na kateri 
smo z gosti iz založništva, predavatelji in avtorji razmišljali o percepciji branja danes, položaju knjige v 
družbi digitalnih medijev, razmerjih med akterji, ki delujejo na področju knjige, in drugih vprašanjih, 
povezanih s stanjem in razmerami na področju knjige in branja danes. Med 8. septembrom in 8. 
novembrom 2019 smo nadaljevali z bralnim projektom Sodobni slovanski romani po Nevskem prospektu 
do Vladivostoka in letos izpostavili sodobno rusko leposlovje. V ospredje pri izboru vsebin v okviru 
meseca branja postavljamo tudi sodelovanje z zunanjimi izvajalci, ustanovami in posamezniki, ki 
delujejo na področju branja in sorodnih področjih, povezanih s knjigo.  
Doseženi cilji: 
Spodbujanje in razvoj bralne kulture; promocija literature in bralne pismenosti; sodelovanje z izvajalci s 
področja knjige in literature; medgeneracijsko povezovanje različnih ciljnih skupin; sodelovanje pri 
projektih na nacionalni ravni. 
 
24. Slovanski sodobni romani – promocija leposlovnih prevodov iz slovanskih jezikov 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Med 8. septembrom in 8. novembrom 2019 smo v MKL izvedli slovanski bralni projekt z naslovom 
Sodobni slovanski romani: Po Nevskem prospektu do Vladivostoka. Namenjen je bil promociji sodobnih 
leposlovnih del, prevedenih iz ruskega jezika. Uporabnikom knjižnic MKL smo na posebnem knjižnem 
stojalu ponudili izbor 27 kvalitetnih romanov sodobnih ruskih literarnih ustvarjalcev. 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. 7. 11. 2019 smo v okviru 
projekta organizirali literarni večer s prevajalcema iz ruske literature Lijano Dejak in Borutom 
Kraševcem. Pri žrebanju je sodelovalo 40 uporabnikov iz vseh območnih enot. Žrebanje ni bilo javno, 
izvedli smo ga 21. 11. 2019 v Slovanski knjižnici. Sedmim dobitnikom smo knjižne nagrade, ki jih je 
prispeval Forum slovanskih kultur, poslali v domače knjižnice, kjer so jih prevzeli.  
Doseženi cilji: 
Z bralnim projektom smo prispevali k spodbujanju bralne kulture in pismenosti ter spodbudili izposojo 
kakovostnejšega gradiva manj razširjenih in branih nacionalnih književnosti, ki so v Sloveniji zastopane 
z zbirko visoko kvalitetnih prevodov. 
 
 
25. 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 
knjižnic MKL. V letu 2019 smo obravnavali knjigo Tite Kovač Najbogatejši Kranjec in se tako spomnili 
obletnice smrti Žige Zoisa in drugih predstavnikov razsvetljenskega kroga. V projekt so bila vključena 
različna predavanja o Žigi Zoisu in Valentinu Vodniku, organizirali pa smo tudi voden ogled po Zoisovi 
Ljubljani, pod vodstvom dr. Luke Vidmarja. Ogled smo izvedli v partnerstvu z Vodnikovo domačijo, s 
katero smo si delili tudi promocijo dogodka. 
Doseženi cilji: 
Knjižnica je promovirala kakovostno branje; sodelovanje z različnimi kulturnimi ustanovami. 
 
26. Literatura v mestu 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2019 smo gostili tri domoznanske literarne dogodke. Februarja smo v goste povabili profesorico 
dr. Vaneso Matajc z Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo FF UL in pisatelja kriminalnih 
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uspešnic Tadeja Goloba (22 obiskovalcev). Aprila je sledil drugi večer iz cikla, na katerem smo lahko 
prisluhnili pisateljici izjemno uspešnega literarnega prvenca Bronji Žakelj ter profesorju dr. Miranu 
Hladniku z Oddelka za slovenistiko FF UL (35 obiskovalcev). Cikel smo zaključili z jesenskim 
pogovornim večerom, na katerem sta spregovorila mojster kratke zgodbe, pisatelj Andrej Blatnik, in 
literarni teoretik dr. Tomo Virk z Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo FF UL (17 
obiskovalcev). Na srečanjih so gostje spregovorili o pisanju in literarnem upodabljanju Ljubljane v praksi 
in teoriji. Izpostavili smo razmišljanje o drugačnih vsebinskih vidikih prebranega literarnega dela in tako 
potencialno prispevali k dvigu zavedanja o pomenu lokalnega okolja, v katerem uporabnik knjižnice 
oziroma bralec sicer živi in deluje, vendar ga redko zaznava izven polja utilitarnosti. Pogled na lokalno 
okolje iz perspektive »drugega« spodbuja razumevanje in sprejemanje različnosti. 
Doseženi cilji: 
Z izvedbo literarnih večerov na temo Ljubljane smo prispevali k spodbujanju bralne kulture in pismenosti 
ter promociji domoznanske dejavnosti Centra za domoznanstvo MKL; pogled na lokalno okolje iz 
perspektive »drugega« spodbuja razumevanje in sprejemanje različnosti. 
 
27. Knjižna polička na delovnem mestu 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja smo podjetjem, ki so se prijavila k projektu, ponudili v 
uporabo gradivo Knjižnice Prežihov Voranc. Prijavili sta se dve podjetji, SIQ Ljubljana in Metrel d. d., ter 
Občina Velike Lašče. Podjetji in občina so poskrbeli za primeren prostor za knjige, ki so bile zaposlenim 
na razpolago na delovnem mestu oz. so jih lahko odnesli tudi domov. Po končani akciji so zaposleni 
knjige lahko vrnili v svojem delovnem okolju. Organizacijama in občini smo podarili enoletno brezplačno 
članarino. Skupaj smo dostavili 404 knjige. Izbor gradiva je bil raznolik in je vključeval tako strokovno 
gradivo kot tudi leposlovje. Po zaključku projekta smo razdelili vprašalnike, da bi dobili povratno 
informacijo glede izvedbe in organizacije projekta. Kakovost izvedbe projekta je bila ocenjena z ocenami 
5 ali 4 (5 pomeni najvišjo možno oceno). 
Doseženi cilji: 
Promocija branja in spodbujanje bralne kulture; povečana izposoja gradiva; sodelovanje z 
gospodarskimi organizacijami. 
 
28. 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 2019 smo v sodelovanju z Veleposlaništvom Kraljevine Nizozemske in 
Ministrstvom za kulturo Nizozemske predstavili Teden nizozemske kulture. Sodelovali smo tudi s 
številnimi drugimi slovenskimi ustanovami, kot so: Filozofska fakulteta v Ljubljani (oddelki za germanske 
jezike, umetnost, sociologijo, filozofijo), Narodno galerijo Slovenije, Fakulteto za arhitekturo, ZRC SAZU, 
Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in 
predstavili bogat kulturni program raznovrstnih dogodkov. Skupaj je bilo izvedenih 50 dogodkov, ki si jih 
je ogledalo 1.041 obiskovalcev (več v Prilogi 17 Sklopi). V dogovoru z Veleposlaništvom Kraljevine 
Nizozemske smo težišče predavanj namenili nizozemski umetnosti, predvsem slikarstvu, in zgodovini 
Nizozemske ter njenemu vplivu na evropsko misel in razvoj sodobne Evrope. Predstavili smo tudi bogat 
ciklus dokumentarnih filmov o nizozemski umetnosti 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 nizozemske kulture; kulturno zbliževanje in sodelovanje, premagovanje 
kulturnih, rasnih razlik in predsodkov; promocija knjižničnega gradiva. 
 
29. Soočenja – nova podoba Evrope  
Poročilo o izvajanju projekta: 
V povezavi z različnimi ustanovami in strokovnjaki smo skušali na neformalne in neinstitucionalne 
načine približati in osvetliti soočenja sodobne Evrope, polemizirati in iskati rešitve glede institucionalne 
krize EU ter iskati odgovore na politične in ekonomske izzive, s katerimi se sooča EU navznoter in v 
odnosu do sveta. Spregovorili smo o vzrokih in posledicah begunske problematike, spoznavali drugačna 
družbena in kulturna okolja ter se spraševali o vzrokih in rešitvah glede neenakomerne ekonomske 
razvitosti v Evropi in širše. V kontekstu teh temeljnih družbenih vprašanj smo organizirali 30 dogodkov 
v obliki predavanj in pogovornih večerov (več v Prilogi 17 Sklopi). Sodelovali smo z Univerzo v Ljubljani 
(FF in FDV), Azilnim domom, Uradom varuha človekovih pravic, Amnesty International, Slovensko 
filantropijo, Zavodom Apis, MZZ Slovenije ter posameznimi strokovnjaki s področja družboslovja. 
Doseženi cilji:  
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Kulturno zbliževanje ter premagovanje kulturnih razlik in predsodkov, poudarjanje pomena dialoga, 
tolerance in širjenja politične kulture; poudarjanje pomena solidarnosti in pomoči beguncem pri 
integraciji v slovensko kulturo in družbeno življenje; spoznavanje drugačnih prostorov.  
 
30. Čitalniška klepetalnica 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Triletni projekt smo začeli izvajati marca 2018, s ciljem promoviranja zbirke serijskih publikacij in 
spodbujanja bralcev k še večji izposoji ter uporabi časopisja in revij. Ciljna skupina so odrasli, ki jih s 
pomočjo plakatov v knjižnici in napisov na čitalniških mizah vabimo k zbiranju predlogov za izbor posebej 
zanimivih člankov. Bralci, ki oddajo pet glasovnic za dobre članke, lahko prejmejo bon za enoletno 
brezplačno članarino. Na članke, ki so jih bralci predlagali, opozarjajo listki na naslovnicah revij. V drugi 
sezoni projekta so bralci predlagali skupaj 79 člankov, štirje bralci so bili nagrajeni z bonom za 
brezplačno članarino. 
Doseženi cilji: 
Promocija časopisne zbirke in še večji obrat izposoje časopisov in revij; spodbujanje druženja starejših 
in razvijanje kritičnega mišljenja; promocija darilnih bonov in spodbujanje rednih obiskovalcev čitalnice, 
ki še niso člani, k vpisu. 
 
31. Cikel češko-slovaškega filma 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V okviru filmskih prireditev Slovanske knjižnice smo organizirali Cikel češkega filma, pri katerem smo 
sodelovali z Veleposlaništvom Češke republike v Ljubljani, Kulturno-umetniškim društvom Police 
Dubove in Oddelkom za slavistiko Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani. Za slovenske podnapise so 
poskrbeli študentje češkega jezika in književnosti na Oddelku za slavistiko FF UL, posamezen film pa 
je pred predvajanjem predstavil poznavalec literarne predloge ali filma. Februarja je bil na sporedu z 
oskarjem nagrajeni film Strogo nadzorovani vlaki (55 obiskovalcev), aprila mu je sledila projekcija 
Pozabljena luč (37 obiskovalcev), oktobra smo si lahko ogledali film Obredno krajšanje (39 
obiskovalcev), novembra pa komedijo Tankovski bataljon (37 obiskovalcev). Vsi filmi so bili posneti po 
literarnih predlogah znanih čeških pisateljev. 
Doseženi cilji: 
Obstoječo filmsko ponudbo smo razširili s kvalitetno češko produkcijo in nagovorili potencialno češko 
populacijo v Ljubljani; dodatno smo promovirali Slovansko knjižnico kot mesto srečanja različnih 
slovanskih kultur. 
 
32. 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. V letu 2019 smo pripravili 9 srečanj v popoldanskem terminu s 
185 udeleženci in 8 srečanj v dopoldanskem terminu s 114 udeleženci. Prepeli smo blizu 200 različnih 
ljudskih pesmi. Zadnje delavnice se je udeležila Dušica Kunaver. V letu 2020 bo projekt prešel v redno 
dejavnost MKL. 
Doseženi cilji: 
Skrbeli smo za ohranjanje ljudske dediščine, spodbujali medgeneracijsko druženje in negovali 
medčloveške odnose; aktivirali smo gradivo iz področja ljudskega slovstva in ljudske pesmi ter notno 
gradivo; dodatni dopoldanski termin je namenjen predvsem starejšim. 
 
33. Bilo je nekoč v našem kraju 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2018 smo zasnovali nov regijski projekt za potrebe portala Kamra, s katerim želimo spodbuditi 
sodelovanje splošnih knjižnic z lokalnim okoljem ter sorodnimi ustanovami. V letu 2019 smo projekt 
nadaljevali in skupaj s knjižnicami osrednjeslovenske regije zbrali sedem zgodb, povezanih z lokalno 
zgodovino in kulturno dediščino, ter jih v obliki digitalnih zbirk objavili na portalu Kamra (»Ljubljanske 
perice« in »Ljubljanski tiskarji in tiskarne iz zbirke brošur Kulturna dediščina za družine, »Rastoča knjiga 
Primskovo«, »Fotograf in podjetnik Peter Naglič«, »Homec: gradnja Društvenega doma in živahno 
življenje ob njem«, »Župnija Smlednik« in »Morje je lahko tudi manj slano«). 
Doseženi cilji: 
Pridobitev novih vsebin s področja lokalne kulturne dediščine ter dajanje na voljo javnosti (objava 
sedmih digitalnih zbirk); spodbuditev tesnejšega sodelovanja MKL s knjižnicami regije ter hkrati 
sodelovanja knjižnic z lokalnim okoljem. 
 



76 

34. 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 2019 smo se odločili v 
okviru projekta raziskovati tudi življenje in delo pomembnejših ljubljanskih gospodarstvenikov. Na 
portalu Kamra https://www.kamra.si/ smo objavili tri zbirke: »Alojzij Vodnik (1868–1939), ugledni 
ljubljanski kamnosek in podpornik slovenske kulture«, »Josip Čemažar (1891–1959), ljubljanski 
tiskarnar in založnik« ter »Šentjakobska knjižnica v Ljubljani«.  
Doseženi cilji: 
Objava treh digitalnih zbirk; predstavitev razvoja Ljubljane širši javnosti; tesnejše sodelovanje s 
sorodnimi ustanovami.  
 
35. Digitalizacija starejšega domoznanskega časopisja 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V MKL redno izvajamo projekte digitalizacije gradiv iz lastnih fondov, ki predstavljajo lokalno, regionalno 
in nacionalno pomembne vsebine. Izvedli smo sklop dopolnilne digitalizacije korpusa občinskih glasil 
bivših ljubljanskih občin, ki zajema vse manjkajoče letnike in številke glasil, ki jih MKL nima v tiskani 
obliki. Gradivo za izvedbo projekta nam je posodila Narodna in univerzitetna knjižnica. 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. Skupno smo digitalizirali 14.812 strani gradiva, večinoma formata 
A3 in deloma A4, v slovenščini. V letu 2019 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 iskanih publikacij, ki se navezujejo na 
politično in gospodarsko zgodovino ljubljanskega območja in širše krajine. 
 
 
Projekti za starejše: 

 
36. Mreženje storitev za starejše 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V MKL dajemo poudarek različnim dejavnostim za starejše, predvsem dediščinskemu in zdravstvenemu 
opismenjevanju ter ustvarjalnemu udejstvovanju v okviru Borze znanja. Delovna skupina za storitve za 
starejše je pregledala nabor dejavnosti za starejše v enotah MKL in jih združila pod skupnim 
poimenovanjem Modra leta. Pripravila je celostno grafično podobo dejavnosti za starejše, oblikovala 
zloženko ter izvajala promocijo dejavnosti za starejše. V sodelovanju z Dnevnimi centri aktivnosti je 
izvedla fokusno skupino na temo storitev za starejše v MKL. Prav tako je ažurno urejala starejšim 
posvečeno podstran na spletni strani MKL. 
Doseženi cilji: 
Pregled dejavnosti za starejše v MKL ter skupno poimenovanje le-teh; CGP dejavnosti za starejše; 
oblikovanje zloženke; promocija dejavnosti za starejše. 
 
37. Regijski domoznanski natečaj za starejše 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Drugo leto zapored smo pripravili natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja, namenjen starejšim. 
Zajeli smo spomine starejših na življenje v svojem lokalnem okolju in na ta način obogatili knjižnično 
domoznansko zbirko z vsebinami s področja vsakdanjega življenja. Prejeli smo 60 zgodb iz vse 
Slovenije, najboljših deset smo nagradili in objavili na spletni strani MKL ter portalu Kamra 
https://www.kamra.si/. 
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: 

 
38. Projekt ICORN  
Poročilo o izvajanju projekta:  

https://www.kamra.si/
https://www.kamra.si/
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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. Mestna knjižnica Ljubljana 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 sprejeli novo gostujočo rezidentko mreže ICORN v Ljubljani, Shivo Nazar 
Ahari, iransko novinarko. Shiva Nazar Ahari je prepoznavna iranska aktivistka s področja človekovih 
pravic, ki je bila zaradi svojega dela na področju človekovih pravic s strani iranske vlade večkrat zaprta. 
Vrsto let je poročala o kršitvah človekovih pravic v Iranu, članke je objavljala pri spletnem časopisu 
Radio Zamaneh s sedežem na Nizozemskem, za Odbor za človekove pravice in sodelovala s 
Študentskim odborom za zaščito političnih zapornikov. 
Doseženi cilji: 
Dejavno vključevanje v mednarodno sodelovanje na področju podpore ustvarjalcem z ogroženih 
področij sveta; mednarodno sodelovanje in sodelovanje na lokalnem nivoju; promocija literature in 
branja. 
 
 

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 omogočajo 
uporabo knjižničnih prostorov. Na ta način krepimo sodelovanje, svojo vlogo lokalnega centra in 
prepoznavnost v lokalnem okolju. V letu 2019 smo omogočili uporabo knjižničnih prostorov skupaj 
43 organizacijam in posameznikom (brezplačno in po ceniku). Izpostavljamo: Projekt Skala – učna 
pomoč (130 učnih srečanj), Mamica začetnica – srečanja mamic, ki so na porodniškem dopustu (16 
srečanj) v Knjižnici Fužine; Društvo slovensko-portugalskega prijateljstva (vsako zadnjo soboto v 
mesecu), Društvo za filmsko vzgojo Dva koluta (5 srečanj), Društvo Dagiba (počitniško varstvo v 
juliju) v Knjižnici Otona Župančiča; Varuh človekovih pravic RS: zagovorništvo otrok (5 srečanj) v 
Knjižnici Prežihov Voranc; Društvo Tromostovje (skupina starih ljudi za samopomoč) v Knjižnici 
Šiška; Društvo ljubljanskih gimnazijcev (Projekt RAST – festival je potekal dva dni, skupaj 20 ur), 
Dramska šola Satirikon (izobraževalni tečaj dramske igre za otroke, mlade in odrasle, skupaj 200 
ur) v Trubarjevi hiši Literature. 

- V letu 2019 beležimo pet prijav na nacionalne 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 štirih strokovnih dogodkov (April v MKL 2019, Praznik zlatih hrušk, simpozij Med 
individualnostjo in družbenostjo, 2. srečanje igrotekarjev Slovenije) smo še dodatno odprli knjižnico 
navzven.  

- Promocija knjižnice prek medijev je bila v letu 2019 zelo uspešna (388 objav in prispevkov, 390 
objav in prispevkov v letu 2018). 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: 20.517 sledilcev.  

- 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, v ZOO, v Minicityju, Popoldan s knjižnico, Knjižnica 
na pločniku). 

- 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. 
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- Organizirano smo obveščali medije – izvajanje aktivnosti na podlagi letnega načrta promocije 2019. 
- Pomembni obliki sodelovanja v letu 2019 sta bili tudi članstvo zaposlenih v nacionalnih ekspertnih 

delovnih skupinah in telesih (21 zaposlenih) in bibliografija zaposlenih: Strokovni in znanstveni 
članki (17), Neobjavljeni referati in predstavitve (24), Spremne besede, poglavja, bibliografije v 
monografiji (19), Uredniško delo (7), Informativna besedila v slovenski periodiki in druga izvedena 
besedila (39). 

 
 

Kazalnik 2018 2019 

Število skupnih projektov, dogodkov in dejavnosti 89 97 

Število posebnih marketinških akcij 9 12 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2018 in 2019: 
MKL uspešno prek sodelovanja z drugimi deležniki v lokalnem okolju in izvedbo posebnih marketinških 
akcij 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 2019 vzpostavila različne oblike sodelovanja s 1.092 (v letu 2019 
smo sodelovali tudi še s 357 založbami in knjigotržci) organizacijami, podjetji, združenji, društvi in 
posamezniki (2018: 953). (Podroben pregled sodelovanja posameznih knjižnic, služb in centrov je 
podan v Prilogi 16): 
- 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;  

- sodelovanje z RogLab pri pripravi izobraževanj na področju napredne tehnologije za zaposlene in 
uporabnike;  

- 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. 
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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 KZG v Ljubljani aprila 2019) 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; Cikel češkega 

filma); 
- Slovanska knjižnica si izmenjuje gradivo s Slovansko knjižnico pri Nacionalni knjižnici v Pragi 

(Slovanska knihovna); 
- sodelovanje z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov Ruslo (cikel ruskega filma); 
- 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: 
petdnevna mobilnost Erasmus+ štirih knjižničark iz Biblioteche del Comune di Parma in štirih 
knjižničark iz Gradske knjižnice Rijeka; enodnevni obisk šestih knjižničark iz Bolgarije in Hrvaške v 
okviru Erasmus+; obisk iz Shanghai City Library; obisk Diane Quezada Escamilla, akademske 
knjižničarke na Iberoamerican University iz Mexico City; obisk treh knjižničark iz Narodne biblioteke 
Budva; predstavitev prakse in učnih gradiv MKL s področja finančne pismenosti za kolege iz Poljske, 
Bolgarije in Romunije; 

- udeležba na mednarodnih posvetovanjih (tudi s prispevki in predstavitvami): Reshape 2019: 
Reshaping lives and libraries v novi knjižnici Oodi v Helsinkih; Next Library v Aarhusu; IFLA CPDWL 
Satellite Meeting 2019 v Zagrebu; Biblionet 2019 v Vršcu; 12. Savjetovanje za narodne knjižnice u 
RH na Plitvičkih jezerih; 

- sodelovanje s knjižnicami, članicami mednarodnega gibanja zelenih knjižnic (Let's go green); 
- 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. 

 
Promocija knjižnice 
 
Cilj promocije je redno in sprotno obveščanje uporabnikov, partnerjev in širše zainteresirane javnosti o 
dejavnostih knjižnice ter povečanje prepoznavnosti knjižnice v lokalnem in širšem okolju. 
 
V letu 2019 smo zabeležili 388 medijskih objav (390 v letu 2018), omogočili 11 snemanj v prostorih 
knjižnic ter izvedli 6 oglaševalskih akcij. Potencialne uporabnike smo v knjižnico privabljali s številnimi 
odmevnimi prireditvami, za posredovanje informacij in komunikacijo z uporabniki uporabljamo spletno 
stran MKL in družbena omrežja MKL. 
 
Obveščanje o prireditvah in dejavnostih knjižnice 
 
Uporabnike smo redno obveščali o naših programih, strokovnih novostih in dejavnostih na portalu 
knjižnice, s plakati, zgibankami, v klasičnih medijih, spletnih portalih in na družbenih omrežjih Facebook 
in Twitter. Na tedenska e-obvestila o prireditvah in dogodkih knjižnic je bilo v letu 2019 naročenih 3.554 
uporabnikov.  
 

Uspešno komuniciramo in sodelujemo z uporabniki prek družbenih omrežij (20.517 sledilcev).  

 
Storitve in projekte MKL smo promovirali na različnih sejmih, dogodkih in strokovnih srečanjih. 
 

https://ifla.hkdrustvo.hr/
https://ifla.hkdrustvo.hr/
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Storitve smo aktivno promovirali s plakati, zloženkami in kazalkami. Za sodelujoče v različnih projektih 
smo pripravili različne promocijske izdelke (magnetke, medalje, majice, bombažne vrečke). 
 
Oblikovanje promocijskih gradiv 
 
Pripravili in izdali smo naslednje publikacije in tiskovine MKL: 
 
˗ Promocijsko 10- letno poročilo MKL 2008–2018 
˗ Mesečni napovednik prireditev MKL 
˗ Katalog izobraževanj MKL za leto 2019 
˗ Priročnik za branje kakovostnih knjig – Alfa 
˗ Domoznanska revija Ljubljana med nostalgijo in sanjami – dve številki publikacije 
˗ Dve brošuri Kulturne dediščine za družine 
˗ Zgibanka Zlate hruške 
˗ Brošura Teden nizozemske kulture 
˗ Oddaj na natečaj v MKL (plakati, kazalke in brošura)  
˗ Slovanski bralni projekt Po Nevskem prospektu do Vladivostoka (plakati in kazalke) 
˗ Informativna brošura Kulturno-vzgojna ponudba MKL 
˗ Borza zdravja (plakati) 
˗ Zgibanka 100 slikanic za Ciciuhce 
 
Priloga 16: Pregled sodelovanja posameznih knjižnic, služb in centrov 
 
 

5.8 Sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih strokovnih telesih 

 
Marijana Abe 
- članica Uredniškega sveta revije Knjižnica  
- članica Izvršnega odbora DBL 
 
Igor Andrin 
- član Delovne skupine za oddaljen vpis na IZUM-u 
 
Anton Brlan 
- član Sveta zavoda MKL 
 
Barbara Cesar 
- članica Nadzornega odbora ZBDS 
- članica Izvršnega odbora DBL 
 
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 delovne skupine za oblikovanje strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic za naslednje 
srednjeročno obdobje v okviru Združenja splošnih knjižnic 
- član Strokovnega sveta Mestne knjižnice Kranj 
- član Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
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- 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 
 
Erika Marolt 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Helena Marolt 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Tomaž Miško 
- član Izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS 
 
Ida Mlakar Črnič 
- članica uredništva revije Ciciban in Cicido 
- članica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Marjana Moškrič 
- članica Društva slovenskih pisateljev 
 
Lili Ozim 
- predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Kristina Picco 
- koordinatorica projekta Rastem s knjigo v MKL 
- članica Strokovne komisije za knjigo in literarni festival (MOL, Oddelek za kulturo) 
- članica Strokovne komisije za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture pri JAK 
- 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  
- članica Delovne skupine za oblikovanje Strategije razvoja splošnih knjižnic za naslednje srednjeročno 
obdobje pri Združenju splošnih knjižnic 
 
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 
 
Marijan Špoljar 
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- 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 MOL 
- članica delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za projekt Promocija splošnih knjižnic 
- članica uredništva revije JHL Urban 
 
Miro Tržan 
- član Strokovnega sveta zavoda MKL 
- predsednik Sveta članic COBISS  
 
Nika Viltužnik 
- predsednica Sveta delavcev MKL 
 
Ana Zdravje 
- članica Delovne skupine za strokovna priporočila in standarde za splošne knjižnice pri Nacionalnem 
svetu za knjižnično dejavnost 
- predsednica DBL 
 
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 
- članica upravnega odbora Združenja splošnih knjižnic 
- članica delovne skupine ZSK za sodelovanje pri Biblos 
 
Erika Žitko 
- članica Nadzornega odbora DBL 
 
Miha Žitko 
- član Delovne skupine sistemskih administratorjev območnosti pri NUK 
 
 

5.9 Bibliografija zaposlenih v MKL v 2019 

 
Strokovni in znanstveni članki 
 
CESAR, Barbara. Konferenca Next Library. Knjižničarske novice, 29(3/4), 14–17. 
FONDA, Manuela, SAMSA, Špela. Sodelovanje Potujoče knjižnice Mestne knjižnice Ljubljana z domovi 
starejših občanov. Potujoče novice, 14(1/2), 22–23.  
HUDOLIN, Gašper, JANČAR, Karmen. »Zemlja slovenska, na kteri prebivamo, je zemlja sveta.«: doktor 
Valentin Zarnik, narodni buditelj. V T. Miško, M. Podobnik Šipič (ur.), Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 
8(1), 7–71. 
KEMPERLE, Katja. Knjiga te čeka, potraži ju!: novi razmještaj lijepe književnosti na odjelu za mlade 
MKL prema čitalačkim gledištima. Stručni skup Sadržajna obrada i klasifikacija građe u dječjoj knjižnici: 
sažeci (str. 9–10). Zagreb: Knjižnice grada Zagreba in Hrvatsko knjižničarsko društvo. 
KLARIČ, Mateja. 30. obletnica nastanka Igroteke v MKL. Knjižničarske novice, 29(1/2), 34–35. 
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KLEMEN, Aleš. Elektronske knjige u slovenačkim javnim bibliotekama. V L. Blašković in D. Milunović 
(ur.), Elektronska građa i izvori u bibliotekama: zbornik radova (v tisku). Beograd: Zajednica matičnih 
biblioteka Srbije; Vršac: Gradska biblioteka. 
KOŠIČ HUMAR, Kristina. Znana in neznana Luiza Pesjak (1828-1898). Prispevek k bibliografiji 
slovenske pesnice, pisateljice, prevajalke in dramatičarke. V T. Miško, M. Podobnik Šipič (ur.), Ljubljana 
med nostalgijo in sanjami, 8(2), 45–90. 
LAVRENČIČ Vrabec, Darja. Med individualnostjo in družbenostjo. Otrok in knjiga, 46(104), 5–7. 
MAROLT, Erika. Noč in dan s Cankarjem: 24-urno branje Cankarjevih del v Slovanski knjižnici. 
Knjižničarske novice, 29(3/4), 42–45. 
RESMAN, Simona, ŠPOLJAR, Marijan, KLEMEN, Aleš. Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih 
knjižnic v mestnem okolju. Knjižnica, 63(1/2), 41–77. 
ŠINKO, Simona. SWOT Analysis of Centre for Permanent Professional Development at Ljubljana City 
Library, Slovenia. The Hague: IFLA. Pridobljeno 13. 1. 2020 s spletne strani: http://library.ifla.org/2674/. 
ŠPOLJAR, Marijan. Podatki in začetek strukturne spremembe. V T. Bešter, D. Vovk in Z. Krstulović (ur.), 
Knjižnice - obvladovalke podatkov?: zbornik referatov (str. 211–224). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih 
društev Slovenije. 
ŠTREMPFELJ, Suzana. Eko pravljica v Knjižnici Šentvid. Knjižničarske novice, 29(1/2), 28–29. 
ŠTREMPFELJ, Suzana. Rock'n'roll delavnica v Knjižnici Šiška, enoti Mestne knjižnice Ljubljana. 
Knjižničarske novice, 29(1/2), 30–31. 
TAVZELJ, Tanja. Lepša Šturm. Pogovor ob podelitvi častnega članstva v društvu. Knjižničarske novice, 
29(3/4), 48–49. 
ZADRAVEC, Vojko. Praznik zlatih hrušk 2019. Otrok in knjiga, 46(106), 58–61. 
ZDRAVJE, Ana. »Knjižnica Šentvid – zelena knjižnica«. Knjižničarske novice, 29(5/6), 66–67. 
ZDRAVJE, Ana, KOROTAJ, Marijana. Koncept zelenih knjižnic in prva primera njegove vpeljave pri nas. 
Knjižnica, 63(1/2), 307–343. 
 
Neobjavljeni referati in predstavitve 
 
CESAR, Barbara. Poročila s konferenc – Next Library. Kongres ZBDS 2019, Knjižnice – obvladovalke 
podatkov?. IZUM, Maribor, 25. 9. 2019. 
CESAR Barbara. Next Library: poročilo s konference v Aarhusu. Novosti v knjižničarstvu, Narodna in 
univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 14. 6. 2019. 
DEŽMAN, Rok, FRKOVIĆ TRŠAN, Anja, MOHAR, Matjaž. Aktivno vključevanje uporabnikov: natečaji v 
MKL. April v MKL, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 10. 4. 2019. 
FAJDIGA, Juan Pablo. Mestna knjižnica Ljubljana – Slovanska knjižnica: Dokumentacija drobnega tiska 
v MKL – Slovanski knjižnici. Delovno srečanje Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah. 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Ptuj, 9. 5. 2019. 
FRKOVIĆ TRŠAN, Anja. Natečaj Zgodbe mojega kraja. 3. festival KAMRA, Osrednja knjižnica Celje, 
Celje, 28. 11. 2019. 
KLARIĆ, Mateja. Otrokov svet je svet igre in igrač. Povezana. Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 6. 
3. 2019. 
KLARIĆ, Mateja. 30 let igroteke MKL. 2.srečanje igrotekarjev Slovenije. Mestna knjižnica Ljubljana, 19. 
3. 2019. 
KLARIĆ, Mateja. Igroteka Mestne knjižnice Ljubljana. Srečanje delovnih terapevtov Slovenije. 
Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije Soča. Ljubljana, 11. 6. 2019. 
KLEMEN, Aleš. E-books in Slovenian public libraries. Biblionet 2019, Gradska biblioteka Vršac, Vršac, 
Srbija, 10. 9. 2019. 
KLEMEN, Aleš. Infotočka javnih nosilcev oblasti. Goriška knjižnica Franceta Bevka, Nova Gorica, 3. 6. 
2019. 
KLEMEN, Aleš. Izhodišča za optimizacijo mreže MKL. April v MKL, Mestna knjižnica Ljubljana, 
Ljubljana, 10. 4. 2019. 
LESAR, Mateja. Učni center se uči. April v MKL, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 10. 4. 2019. 
MARINČIČ, Barbara. Korak naprej: Smernice za prireditve za odrasle. April v MKL, Mestna knjižnica 
Ljubljana, Ljubljana, 10. 4. 2019. 
MARINČIČ, Barbara. Robinzonijada v informacijski džungli. Posvet Šport, gibanje, zdravje, umetnost in 
tehnologije, Društvo Bralna značka, Cankarjev dom v Ljubljani, 23. 9. 2019. 
RESMAN, Simona. Borza zdravja. April v MKL, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 10. 4. 2019. 
RESMAN, Simona, FRKOVIĆ TRŠAN, Anja. Prvih sto let je najtežjih: smernice za oblikovanje storitev 
za starejše v Mestni knjižnici Ljubljana. Kako izboljšati obisk starejših obiskovalcev muzejih in galerijah, 
Sekcija za izobraževanje in komuniciranje Skupnosti muzejev Slovenije, Murska Sobota, 12. 9. 2019. 
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SENČAR, Joško. Glasbena pismenost in vloga knjižnice – izzivi za prihodnost. April v MKL, Mestna 
knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 10. 4. 2019. 
ŠINKO, Simona. SWOT analysis of Centre for permanent professional development at Ljubljana City 
Library, Slovenia. IFLA CPDWL Satellite Meeting 2019, Librarians and information professionals as 
(pro)motors of change: immersing, including and initiating digital transformation for smart societies, IFLA 
CPDWL, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Knjižnice grada 
Zagreba, Zagreb, 21. 8. 2019. 
ŠPOLJAR, Marijan. Podatki in začetek strukturne spremembe. Kongres ZBDS 2019, Knjižnice – 
obvladovalke podatkov?. IZUM, Maribor, 25. 9. 2019. 
ŠPOLJAR, Marijan. Mentorstvo v MKL. April v MKL, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 10. 4. 2019. 
ŠTRAUS, Silvija. Knjižnica kot večkulturni prostor neformalnega učenja in druženja za otroke, mlade in 
odrasle. April v MKL, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 10. 4. 2019. 
ŠTREMPFELJ, Suzana. Skrb za zdravje in varnost zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana. April v MKL, 
Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 10. 4. 2019. 
TINTA, Lavra. Zakaj je vredno brati otroku? Povezana. Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 4. 12. 
2019. 
TRŽAN, Miro. Odzivnost knjižnične zbirke v lokalnem okolju: kazalniki uspešnosti za nabavo gradiva. 
April v MKL, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 10. 4. 2019. 
ZDRAVJE, ANA. Knjižnica Šentvid – zelena knjižnica. Dan dobrih praks: Knjižničar knjižničarju petič, 
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Koper, 10. 5. 2019. 
 
Spremne besede, poglavja, bibliografije v monografiji 
 
BRANK, Katja. V zgodbah nastopajo pravi junaki. V V. Rijavec Pobežin (ur.), 10 let skupnih zgodb 
Mestne knjižnice Ljubljana: 2008-2018 (str. 39). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
JAMNIK, Tilka, LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Izobraževanje in poklicna orientacija. Seznama bralnega 
gradiva za potrebe otroških parlamentov 2019. V Moja poklicna prihodnost: Zbornik za mentorje/-ice in 
koordinatorje/-ice otroških parlamentov (str. 20–26). Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije. 
Pridobljeno 13. 1. 2020 s spletne strani: https://zpms.si/data/upload/Zbornik_2019_Moja_poklicna 
_prihodnost(1).pdf. 
KLEMEN, Aleš. Zgodba se nadaljuje. V V. Rijavec Pobežin (ur.), 10 let skupnih zgodb Mestne knjižnice 
Ljubljana: 2008-2018 (str. 43). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
KOŠIČ HUMAR, Kristina. Bibliografija Luize Pesjak: slovenski opus in prevodi. V T. Miško, M. Podobnik 
Šipič (ur.), Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 8(2), 60–88. 
LAVRENČIČ Vrabec, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Bober bere dobre knjige. V T. Pungerčar (ur.), Bobri: 
11. Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje (str. 94–95). Ljubljana: Slovensko mladinsko 
gledališče. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Nagrajene mladinske knjige in ustvarjalci. V D. Lavrenčič Vrabec in I. 
Mlakar Črnič (ur.), [Alfa]: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2019: pregled knjižne 
produkcije za mladino iz leta 2018 (str. 35–42). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
LESAR, Mateja. Iz zgodb se učimo. V V. Rijavec Pobežin (ur.), 10 let skupnih zgodb Mestne knjižnice 
Ljubljana: 2008-2018 (str. 29). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
MIŠKO, Tomaž. Uvodnik. V T. Miško, M. Podobnik Šipič (ur.), Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 8(1), 
4–5. 
MIŠKO, Tomaž. Zgodbe mesta. V V. Rijavec Pobežin (ur.), 10 let skupnih zgodb Mestne knjižnice 
Ljubljana: 2008-2018 (str. 33). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Kje so knjižne omare: 10 zlato (hruškastih) let. V D. Lavrenčič Vrabec in I. Mlakar 
Črnič (Ur.), [Alfa]: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2019: pregled knjižne produkcije za 
mladino iz leta 2018 (str. 5–11). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida, LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Gozd je modrost!: Izbor leposlovnih in poučnih 
knjig za otroke in mlade, starše in mentorje branja. V I. Plešivčnik, N. Bucik in N. Požar Matijašič (ur.), 
Gozd skozi umetnost in kulturo (str. 20–46). Ljubljana: Cankarjev dom. Pridobljeno 13. 1. 2020 s spletne 
strani: http://www.kulturnibazar.si/data/upload/KB_2019_e_prirocnik__za_na_splet(2).pdf. 
PODOBNIK ŠIPIČ, Maša. Uvodnik. V T. Miško, M. Podobnik Šipič (ur.), Ljubljana med nostalgijo in 
sanjami, 8(2), 5–6. 
PRISTOLIČ, Tatjana. Zgodbe so doma v knjižnicah. V V. Rijavec Pobežin (ur.), 10 let skupnih zgodb 
Mestne knjižnice Ljubljana: 2008-2018 (str. 23). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
RESMAN, Simona. Vsaka je zgodba zase. V V. Rijavec Pobežin (ur.), 10 let skupnih zgodb Mestne 
knjižnice Ljubljana: 2008-2018 (str. 11). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
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RIJAVEC POBEŽIN, Veronika. Z zgodbami rastemo. V V. Rijavec Pobežin (ur.), 10 let skupnih zgodb 
Mestne knjižnice Ljubljana: 2008-2018 (str. 19). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
TROBEC, Vesna. Dobre zgodbe pišemo skupaj. V V. Rijavec Pobežin (ur.), 10 let skupnih zgodb Mestne 
knjižnice Ljubljana: 2008-2018 (str. 7). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
TRŽAN, Miro. Zgodbe razkrivajo. V V. Rijavec Pobežin (ur.), 10 let skupnih zgodb Mestne knjižnice 
Ljubljana: 2008-2018 (str. 15). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
ZADRAVEC, Vojko. Prostor med α´ in Ω´ vrednoteno knjigo 2018. V D. Lavrenčič Vrabec in I. Mlakar 
Črnič (Ur.), [Alfa]: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2019: pregled knjižne produkcije za 
mladino iz leta 2018 (str. 12–20). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
ZORKO, Teja. Na začetku je bila zgodba. V V. Rijavec Pobežin (ur.), 10 let skupnih zgodb Mestne 
knjižnice Ljubljana: 2008-2018 (str. 3). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
 
Uredniško delo 
 
DEŽMAN, Rok. metaFORA, poHAIKUj, preDRAMI se: Nagrajeni prispevki 2018/19. Ljubljana: Mestna 
knjižnica. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. [Alfa]: priročnik za branje kakovostnih mladinskih 
knjig 2019: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2018. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
MIŠKO, Tomaž, PODOBNIK ŠIPIČ, Maša. Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 8(1). Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana. 
MIŠKO, Tomaž, PODOBNIK ŠIPIČ, Maša. Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 8(2). Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana. 
MLAKAR Črnič, Ida. Spremno gradivo / Simpozij Med individualnostjo in družbenostjo, 15. maj 2019. 
Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. 
RIJAVEC POBEŽIN, Veronika. 10 let skupnih zgodb. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
ŽITKO, Erika. Kulturno vzgojna ponudba Mestne knjižnice Ljubljana: 2019/20. Ljubljana: Mestna 
knjižnica. 
 
Informativna besedila v slovenski periodiki in druga izvedena besedila 
 
BERCE, Ana. Mestna knjižnica Ljubljana. Šmarnogorski razgledi, 5(10), 28–29.  
BERCE, Ana. Zaposlitveni razgovori iz pekla. Portal talentiran.si. Objavljeno 13. 3. 2019 na spletni 
strani: http://www.talentiran.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2662:zaposlitveni-raz 
govori-iz-pekla&catid=72&Itemid=630. 
CESAR, Barbara. Poročilo: Konferenca Next Library, Aarhus (2.-5.6.2019). Portal Društvo bibliotekarjev 
Ljubljana. Objavljeno 19. 11. 2019 na spletni strani: http://dbl.si/porocilo-konferenca-next-library-aarhus-
2-5-6-2019/. 
DEBEVC, Sabina. Uporabniki o COBISS+. Blog COBISS. Objavljeno 11. 9. 2019 na spletni strani: 
https://blog.cobiss.si/2019/09/11/uporabniki-o-cobiss/. 
HUDOLIN, Gašper. Alojzij Vodnik (1868-1939), ugledni ljubljanski kamnosek in podpornik slovenske 
kulture. Portal Kamra. Objavljeno 10. 5. 2019 na spletni strani: https://www.kamra.si/digitalne-
zbirke/item/alojzij-vodnik-znameniti-ljubljanski-kamnosek.html. 
HUDOLIN, Gašper. Josip Čemažar (1891-1959), ljubljanski tiskarnar in založnik. Portal Kamra. 
Objavljeno 24. 9. 2019 na spletni strani: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/josip-cemazar-1891-
1959-ljubljanski-tiskarnar-in-zaloznik.html. 
HUDOLIN, Gašper. Stari ljubljanski tiskarji in tiskarne v knjižnični zbirki Slovanske knjižnice. Portal 
Kamra. Objavljeno 31. 12. 2019 na spletni strani: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/stari-
ljubljanski-tiskarji-in-tiskarne-v-knjiznicni-zbirki-slovanske-knjiznice.html. 
JEGLIČ, Monika. Noč ima svojo moč tudi v Mestni knjižnici Ljubljana. Ljubljana, 24(7), 17–18 . 
KOREN, Saša. Dale smo vetra svoji domišljiji. Trobla, 25(3), 19.  
LAVRENČIČ Vrabec, Darja. Strokovne srede v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2019. Bukla, 15(146), 
46. 
LESAR, Mateja. Učimo se vse življenje, kjerkoli in kadarkoli. Ljubljana, 24(1), 16–17. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Čas, koledar, ura. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 1. 2019 na 
spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/cas-koledar-ura. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Najstarejša glasbila. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 2. 2019 na 
spletni strani: https://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/najstarejsa-
glasbila. 
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MLAKAR ČRNIČ, Ida. Barve, vzorci in oblike v naravi. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 
3. 2019 na spletni strani: https://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/barve-
vzorci-in-oblike-v-naravi-1. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Leti, leti, leti ... letalo. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 4. 2019 
na spletni strani: https://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/leti-leti-leti-
letalo. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Igrače v knjigah za otroke. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 5. 
2019 na spletni strani: https://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/igrace-v-
knjigah-za-otroke. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Iz živalskega vrta …. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 6. 2019 
na spletni strani: https://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/iz-zivalskega-
vrta-%E2%80%A6. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Jeza v leposlovnih in poučnih knjigah za otroke. Dodatno branje: Cici Vesela 
šola. Objavljeno 15. 7. 2019 na spletni strani: https://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/ 
dodatno_branje/jeza-v-leposlovnih-in-poucnih-knjigah-za-otroke-1. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cingljajo, žvenketajo in se lesketajo. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 
15. 8. 2019 na spletni strani: https://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/ 
cingljajo-zvenketajo-in-se-lesketajo. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Pripravljamo se na zimo. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 9. 
2019 na spletni strani: https://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/ 
pripravljamo-se-na-zimo. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Kam gredo živali pozimi. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 10. 
2019 na spletni strani: https://www.mladinska.com/cicido/cici_vesela_sola/dodatno_branje/kam-gredo-
zivali-pozimi-1. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Živali v prispodobah in stalnih besednih zvezah. Dodatno branje: Cici Vesela 
šola. Objavljeno 15. 11. 2019 na spletni strani: https://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/ 
dodatno_branje/zivali-v-prispodobah-in-stalnih-besednih-zvezah. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Pisma, darila in dobri možje. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 
12. 2019 na spletni strani: https://www.mladinska.com/cicido/cici_vesela_sola/dodatno_branje/pisma-
darila-in-dobri-mozje. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Počasno kapljanje (knjižnega) časa. Bukla, 15(149), 60–61.  
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Nika Mušič z Ido Mlakar Črnič: pogovori s sodobniki. Intervjuvala Nika Mušič. 
Sodobnost, 83(11), 1445–1457.  
PICCO, Kristina. Na, rod, na! Galerija!.. Kekec, 27(2), 22–25. 
PICCO, Kristina. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 2019/2020 – 14. cikel: Vodnik po sledovih 
besed. Bukla, 15(150), 54.  
PRISTOLIČ, Tatjana. Mesto bere … pripovedi iz Afrike 2018-19. Bukla, 146. Objavljeno 6. 2. 2019 na 
spletni strani: https://www.bukla.si/revija-bukla/mesto-bere-pripovedi-iz-afrike-201819.html. 
SAVNIK, Andrej, HUDOLIN, Gašper. Ljubljanske perice. Portal Kamra. Objavljeno 26. 11. 2019 na 
spletni strani: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/ljubljanske-perice.html. 
SMOLE, Maja. Cvetica mlada stala na livadi… Stritarjev večer v knjižnici Frana Levstika. Trobla, 25(2), 
26. 
ŠKERL, Barbka. Šentjakobska knjižnica v Ljubljani. Portal Kamra. Objavljeno 17. 12. 2019 na spletni 
strani: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sentjakobska-knjiznica-v-ljubljani.html. 
TROBEC, Vesna. Gremo peš! Literarni sprehod po Ljubljani. Urban, jesen 2019, 11. 
TROBEC, Vesna. Knjiga je priročno odlagališče in skrivališče za različne predmete. Urban, pomlad 
2019, 31. 
TROBEC, Vesna. Knjiga namesto zaslona. Urban, poletje 2019, 11. 
ZADRAVEC, Vojko. Α v Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig: priznanja zlata hruška 2019. 
Bukla, 15(151), 76–77. 
ZDRAVJE, Ana. Dejavnosti Knjižnice Šentvid, MKL. Šentvid nad Ljubljano, 10(2), str. 15.  
ZDRAVJE, Ana. Knjižnica Šentvid med prvo peterico na natečaju IFLA Green Library Award 2019. 
Šentvid nad Ljubljano, 10(3), str. 9.  
ZDRAVJE, Ana. Zelena knjižnica Šentvid (MKL) na mednarodni konferenci o zelenih knjižnicah 
Zagreb/Brijoni, Hrvaška, 8.-10. november 2018. Šentvid nad Ljubljano, 10(1), str. 8.  
ZDRAVJE, Ana. Zelena knjižnica Šentvid v strokovnem članku revije Knjižnica. Šentvid nad Ljubljano, 
10(4), str. 8.  
ŽITKO, Erika. Ciciuhci, dobrodošli v knjižnici. Ljubljana, 24(8), 25. 
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ŽITKO, Erika. Poletavci, bralci, ki v knjigah, časopisih in revijah uživajo tudi poleti. Časoris. Objavljeno 
5. 7. 2019 na spletni strani: https://casoris.si/poletavci-bralci-ki-v-knjigah-casopisih-in-revijah-uzivajo-
tudi-poleti/ 
ŽITKO, Erika. Poletno branje, šport in dobra malica. Radio Prvi: Radijski ringaraja. 27. 7. 2019. 
 
Objavljene publikacije 
 
[ALFA]: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2019: pregled knjižne produkcije za mladino iz 
leta 2018. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec, Ida Mlakar Črnič. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
HUDOLIN, Gašper. KULTURNA dediščina za družine. Ljubljanski tiskarji in tiskarne. Ljubljana: Mestna 
knjižnica. 
KULTURNO vzgojna ponudba Mestne knjižnice Ljubljana: 2019/20. Ur. Erika Žitko. Ljubljana: Mestna 
knjižnica. 
LJUBLJANA med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine. Let. 8, št. 1. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana.  
LJUBLJANA med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine. Let. 8, št. 2. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana. 
metaFORA, poHAIKUj, preDRAMI se: Nagrajeni prispevki 2018/19. Ur. Rok Dežman. Ljubljana: Mestna 
knjižnica. 
RIJAVEC POBEŽIN, Veronika, TROBEC, Vesna, ŽITKO, Erika, CESAR, Barbara, MARINČIČ, Barbara, 
PRISTOLIČ, Tatjana, Mestna knjižnica Ljubljana. 10 let skupnih zgodb. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
SAVNIK, Andrej. KULTURNA dediščina za družine. Perice. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
SPREMNO gradivo / Simpozij Med individualnostjo in družbenostjo, 15. maj 2019. Ur. Ida Mlakar Črnič. 
Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. 
 
 

5.10 Knjižnica v medijih 

 
01.01.2019: Priporočam v branje – Peter Wohlleben: Skrivno življenje dreves: kaj čutijo drevesa, kako 
se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta. Glasnik občine Škofljica, 1. 
01.01.2019: Novosti na knjižnih policah in vabila, Glasnik Občine Škofljica, 1. 
02.01.2019: Se med Slovenci okus za knjige razlikuje glede na regijo? Dnevnik. 
06.01.2019: Najbolj brane knjige vseh časov: Bi lahko Harry Potter premagal Martina Krpana. 
Nedeljskidnevnik.si. 
08.01.2019: Začetek je lahko karkoli, konec kjerkoli ... Delo. 
10.01.2019: Da bi bolj posegali po delih prekmurskih avtorjev. Vestnik. 
14.01.2019: Kulturno ministrstvo: Medijske vsebine, ki bodo spodbujale k nestrpnosti, bodo 
sankcionirane. RTVSLO.si. 
22.01.2019: So učenci v šolah preobremenjeni? TV SLO 1, Dnevnik ob 19h. 
28.01.2019: O moči neprebranih knjig. Delo.si. 
30.01.2019:Novosti na naših policah. Trobla, 1. 
01.02.2019: Priporočam v branje – Nan Shephard. Živa gora. Glasnik občine Škofljica, 2. 
01.02.2019: Novo na knjižnih policah in vabila. Glasnik Občine Škofljica, 2. 
06.02.2019: Podarimo knjige osemnajstič. Bukla. 
06.02.2019: Mesto bere ... pripovedi iz Afrike 2018-19. Bukla. 
09.02.2019: Najbolj brani slovenski avtorji. RTVSLO, Val 202. 
26.02.2019: Svetlana Makarovič. POP TV, Preverjeno. 
01.03.2019: Priporočam v branje – Emilie Pine: Pišem sebi. Glasnik občine Škofljica, 3. 
01.03 2019: Novo na knjižnih policah in vabila, Glasnik občine Škofljica, 3. 
06.03.2019: Tintin - komični strip za otroke ali rasistični manifest? Dnevnik. 
18.03.2019: Maratonsko branje v Ljubljani. Delo. 
21.03.2019: Svetovni dan poezije. TV Slovenija 1, Dnevnik. 
21.03.2019: Svetovni dan poezije in lutk: Skrivnosti pod brezupnim betonom. Dnevnik.si. 
27.03.2019: Novosti na naših policah. Trobla, 2. 
02.04.2019: Če začetek ne pride sam, je neuporaben. Delo. 
23.04.2019: Knjižni sejem in prireditve. Delo. 
23.04.2019: Porota: Bralna kultura v Sloveniji. TV Slovenija 1, Dobro jutro. 
26.04.2019: Kdor veliko bere, dobro piše. Delo. 
30.04.2019: Sistem Biblos. Izposoja e-knjig narašča. Delo. 
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01.05.2019: 10 literarnih v Unescovem mestu literature. Bukla. 
15.05.2019: Mars in Venera: Kdo več bere? TV Slovenija 1, Dobro jutro. 
22.05.2019: Novosti na naših policah. Trobla, 3.  
11.06.2019: Pesnike na pranger! Dnevnik. 
15. 06.2019: Maček v žaklju – poletna bralna presenečenja. Mostiščar, 5. 
18.06.2019: Ko knjige zadišijo po kremi za sončenje. Delo.si. 
30.06.2019: Poletno branje 2019: To so odlične knjige, ki jih priporočajo v naši knjižnici. 
Micna.slovenskenovice.si. 
01.07.2019: Počasno kapljanje (knjižnega) časa. Bukla. 
01.07.2019: Preberi me poleti. Bukla. 
09.07.2019: Kriminalke iz domačih logov polnijo počitniške kovčke. Vecer.com. 
15.07.2019: Oživljeni spomin na Župančiča. Ljubljana. 
18.07.2019: Kriminalke iz domačih logov polnijo počitniške kovčke. Večer. 
22.07.2019: Branje na Koleziji in Maček v žaklju. Dnevnik.si. 
26.07.2019: Iz ekstrema v ekstrem. Dnevnik.si. 
29.07.2019: Naberimo si novih moči! Radio Ars, Svet kulture. 
30.07.2019: Iz ekstrema v ekstrem, 2. Dnevnik. 
03.07.2019: Novosti na naših policah – poletje je tu. Trobla, 4.  
01.08.2019: Vodice v literarnih delih. Kopitarjev glas, 5. 
07.08.2019: Noč med knjigami. Dnevnik. 
27.08.2019: September je po novem nacionalni mesec skupnega branja. RTVSLO.si. 
01.09.2019: Nacionalni mesec skupnega branja. Vzgoja in izobraževanje. 
01.09.2019: Razmišljanje o knjižnih moljih, spolu in bralnih značkah za odrasle. Vzgoja in 
izobraževanje. 
04.09.2019: Pridružite se nacionalnemu mesecu skupnega branja. Ljubljana.si. 
11.09.2019: NMSB '19 - Nacionalni mesec skupnega branja. Bukla.si. 
15.09.2019: Novosti na naših policah. Trobla, 5. 
18.09.2019: Nacionalni mesec skupnega branja. RadioPrvi. RTVSLO.si. 
30.10.2019: Bereš, berem, beremo… Trobla, 6. 
01.11.2019: Med knjigami. Kopitarjev glas, 8.  
11.11.2019: Ena knjiga na dan odžene zdravnika stran. RTVSLO.si, Val 202. 
12.11.2019: S knjigo na bus! Ljubljana.si. 
13.11.2019: Opazili smo: Raper Zlatko Čordić in pisatelj Jurij Hudolin na »bralni poti«. 
Marketingmagazin.si. 
15.11.2019: Maja Novak: Literarne nagrade tako in drugače. Mladina. 
24.11.2019: Slovenci v samem vrhu po obisku knjižnic. Radio Prvi, Nedeljsko jutro na Prvem. 
16.12.2019: 100 sekund: Tadej Golob. TV Slovenija 1, Studio City. 
18.12.2019: Bereš, berem, beremo… Trobla, 7. 
27.12.2019: Knjižnice so postale čitalnice 19. stoletja. Dnevnik. 
 
OTROŠKA IN MLADINSKA LITERATURA: 
07.01.2019: V knjigarni Konzorcij Teden zlatih hrušk. Misli.STA.si. 
07.01.2019: Teden zlatih hrušk. Napovednik.com. 
07.01.2019 Teden zlatih hrušk. Dnevnik, Scena. 
07.01.2019: V knjigarni Konzorcij teden nagrajenih otroških knjig. Radio Ognjišče, Kulturni utrinki. 
09.01.2019: Teden zlatih hrušk v Konzorciju. Blizjiknjigi.si. 
09.01.2019: Teden zlatih hrušk. Mladinska.com. 
14.01.2019: Teden zlatih hrušk. Kulturnibazar.si. 
30.01.2019: Na, rod, na! Galerija!.. Kekec. 
06.02.2019: Strokovne srede v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2019. Bukla. 
22.03.2019: Tu blizu živi deklica. www.literarnalekarna.com. 
01.04.2019: 2. april - mednarodni dan knjig za otroke. Bukla. 
02.04.2019: Ob današnjem mednarodnem dnevu knjig za otroke. Radio Slovenija 1, Jutranja kronika. 
02.04.2019: Posredniki med knjigo in otrokom so starši. Delo. 
02.04.2019: Mednarodni dan knjig za otroke in mladino: Brez moraliziranja do novih obzorij. 
Dnevnik.si. 
05.04.2019: O njej, ki je ni, a vedno bo. Primorske novice. www.primorske.si. 
01.05.2019: Bologna po Bologni. Bukla. 
15.05.2019: Simpozij Med individualnostjo in družbenostjo. Lmit.org. 



89 

15.05.2019: V Ljubljani simpozij o razpetosti med posameznikom in družbo v mladinski književnosti. 
STA.si. 
28.05.2019: Bologna po Bologni. Delo. 
01.06.2019: Gremo na počitnice. Kopitarjev glas, 4. 
24.06.2019: Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran! Ljubljana.si. 
26.06.2019: Poletavci. Facebook, Mestna občina Ljubljana. 
26.06.2019: Poziv k poletnemu branju otrok. Dnevnik. 
01.07.2019: Pol ure branja na dan, prežene dolgčas stran! Bukla. 
05.07.2019: Poletavci, bralci, ki v knjigah, časopisih in revijah. Časoris.si. 
15.07.2019: Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran! Ljubljana. 
20.07.2019: Hladimo se v bazenu in v senci beremo dobre knjige. Radio Prvi, Hudo! 
27.07.2019: Poletno branje, šport in dobra malica. Radio Prvi, Radijski ringaraja. 
06.08.2019: Kako poleti do dobre knjige? Radio Ognjišče, Svetovalnica. 
01.09.2019: Tilka Jamnik - prejemnica nagrade. Vzgoja in izobraževanje. 
11.09.2019: Slovenski knjižnično-muzejski mega kviz 2019/2020 – 14. cikel: Vodnik po sledovih 
besed. Bukla.si. 
21.09.2019: Branje, knjige in Poletavci. Radio Prvi, Radio Hudo! 
17.10.2019 Ciciuhci, dobrodošli v knjižnici! Ljubljana. 
23.10.2019: Z Old punco na potek, ki še kar traja. Airbeletrina.si. 
26.10.2019: Knjiga dr. Tine Bilban: 50 abstraktnih izumov. TV Slovenija 1, Male sive celice. 
02.11.2019: Knjiga Barry Jonsberg: Moje življenje kot abeceda. TV Slovenija 1, Male sive celice. 
08.11.2019: S sodobno slovensko slikanico v svet. Delo.si. 
15.11.2019: Ida Mlakar Črnič, Tu blizu živi deklica. Bukla. 
15.11.2019: Strokovne srede v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2019. Bukla.si. 
22.11.2019: Ilustracija je zgodba sama zase. Gorenjski glas, Kamničanka. 
26.11.2019: Tačke Pomagačke. Radio Slovenija 1, Prva jutranja kronika. 
27.11.2019: Zlate hruške. Radio Ars, Svet kulture. 
27.11.2019: Zlate hruške za najboljše otroške in mladinske knjige. TV Slovenija 1, Prvi dnevnik. 
27.11.2019: A v Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig; priznanja zlata hruška 2019. 
Bukla.si. 
01.12.2019: Ida Mlakar Črnič: Ko hiše zaplešejo. Sodobnost. 
06.12.2019: Knjiga Anton dobitnica znaka kakovosti zlata hruška. SpletnaTV.si. 
08.12.2019 : O izposoji knjige Maček Muri. Radio Slovenija, prvi program. 
27.12.2019: Največkrat izposojene knjige / Zlate hruške. TV Slovenija 1, Infodrom. 
 
PRIREDITVE: 
01.01.2019: Vrnimo ljudem knjigo. Lubi Slovenci. 
05.01.2019: Bobri bodo približali ples in gib. Delo. 
07.01.2019: Pravljica na obisku KJM. Dnevnik, Scena.  
07.01.2019: Ure pravljic. K. Frana Levstika. 
07.01.2019: Oh, zelene palačinke! Dnevnik. 
15.01.2019: Vodnikovo leto: Išče te sreča, um ti je dan. Dnevnik.si. 
16.01.2019: Snežne pošasti. Dnevnik. 
21.01.2019: Nova frekvenca. Dnevnik. 
21.01.2019: Pravljični večer za odrasle. Delo. 
20.01.2019: V družbi iskrenih obiskovalcev. Modersij.si. 
22.01.2019: Pestre zimske počitnice v Ljubljani. Ljubljana.si. 
24.01.2019: Stripovska štafeta Miha Ha. Dnevnik. 
29.01.2019: Živeti kot človek. Delo. 
30.01.2019: Vabilo na predstavitev knjige Študentski dnevi. Trobla, 1. 
30.01.2019: Vabilo na potopisno predavanje. Trobla, 1. 
30.01.2019: Objava v koledarju prireditev: Ura pravljic februar. Trobla, 1.  
30.01.2019: Objava v koledarju prireditev: Potopisno predavanje, Trobla, 1. 
30.01.2019: Objava v koledarju prireditev: Ura pravljic marec. Trobla, 1. 
30.01.2019: Objava v koledarju prireditev: Stritarjev večer. Trobla, 1. 
30.01.2019: Objava v koledarju prireditev: Ustvarjalna delavnica. Trobla, 1. 
30.01.2019: Objava v koledarju prireditev: Predstavitev knjige Študentski dnevi. Trobla, 1. 
01.02.2019: Razstava knjižnih ilustracij Polone Kosec. Glasnik občine Škofljica, 2. 
01.02.2019: Zimske počitnice v Ljubljani: v družbi Cankarja ali Pike Nogavičke. Dnevnik.si. 
01.02.2019: Kam za kulturni praznik v Ljubljani. Ljubljana.si. 
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04.02.2019: 100 minut za gospodične in gospe. Dnevnik. 
06.02.2019: Literarnih 10. Nikar ne zamudi! Bukla. 
06.02.2019: Zgodbe mojega kraja: spomini na praznovanja in običaje. Ljubljana.si. 
09.02.2019: Kam med šolskimi počitnicami. Dnevnik. 
11.02.2019 : Zimske počitnice v Ljubljani so lahko pestre. Ljubljana. 
15.02.2019: Na Govekarjevem večeru nas je obiskal tudi Ivan Cankar. Mostiščar, 1. 
15.02.2019: Januarski Govekarjev večer. Mostiščar, 1. 
19.02.2019: Mačje drsališče. Dnevnik. 
19.02.2019: Kam z otrokom med zimskimi počitnicami. Dnevnik.si. 
19.02.2019: Mestna knjižnica: Dogodki za male... in velike. Delo. 
21.02.2019: V mestu zimske šolske počitnice. Delo. 
21.02.2019: Za počitnikarje še nekaj prostih mest. Dnevnik. 
01.03.2019: Mesečni napovednik. Ljubljana. 
01.03.2019: Mladi na sceni. Ljubljana. 
01.03.2019: Ne zamudite! Ljubljana. 
01.03.2019: Marec v Mestni knjižnici Ljubljana. Napovednik.com. 
04.03.2019: Krema za starejše iz čebeljega voska. Delo. 
07.03.2019: Magični nakit. Dnevnik. 
07.03.2019: Sestavljene zgodbe. Dnevnik. 
11.03.2019: Okvirčki. Dnevnik. 
11.03.2019: Hitro branje. Delo. 
15.03.2019: Valentinu Vodniku v spomin. Mostiščar, 2.  
18.03.2019: Drzne ženske. Delo. 
18.03.2019: Nova frekvenca. Delo. 
21.03.2019: Stripovska štafeta Miha Ha. Dnevnik. 
24.03.2019: Business Brunch: Poslovni bonbon. DSPV.si. 
27.03.2019: Objava v koledarju prireditev: Ura pravljic april. Trobla, 2. 
27.03.2019: Objava v koledarju prireditev: Ustvarjalna delavnica. Trobla, 2. 
27.03.2019: Objava v koledarju prireditev: Ura pravljic maj. Trobla, 2. 
29.03.2019: Drzne ženske na poti uspeha. Vanessin-incrementum.si. 
01.04.2019: Bioakustična glasba Boštjana Perovška: Ozvočene žuželke na elektronski podlagi. 
Dnevnik.si. 
01.04.2019: Videni. Bukla. 
01.04.2019: Tisoč gibov. Delo. 
02.04.2019: Drzne ženske na poti do uspeha. Talentiran.si. 
02.04.2019: Zmagovita ustvarjalnica. Dnevnik. 
04.04.2019: Veronika iz Desinića preko Celja do Ljubljane. Gluseum.com. 
08.04.2019: Delavnica v knjižnici: Krepim spomin. Delo. 
08.04.2019: Plečnik: živeti za popolnost. Dnevnik. 
10.04.2019: Tukaj govorimo literaturo. Ljubljana. 
10.04.2019: Mesečni napovednik. Ljubljana.  
10.04.2019 Ne zamudite. Ljubljana. 
10.04.2019: Veronika u gostima: Vrhunska promocija Zagorja i Tabora. NiZagorjemalo.hr. 
10.04.2019: Suradnja između Mestne knjižnice Ljubljana i Dvora Veliki Tabor. Radio-Stubica.hr. 
10.04.2019: Veronika iz Desinića preko Celje do Ljubljane. Facebook, DvorVelikiTabor. 
10.04.2019: Veronika iz Desinića preko Celja do Ljubljane. Zagorje-International.hr. 
12.04.2019: Živel strip! Živela animacija! Delo. 
12.04.2019: 100. Govekarjev večer. Mostiščar, 3. 
12.04.2019: Živel strip! Živela animacija! Dnevnik. 
16.04.2019: Otroški kot. Dnevnik. 
22.04.2019: Noč knjige: O Vodniku, revoluciji in svobodi. Dnevnik.si. 
24.04.2019: Otroški kot. Dnevnik. 
30.04.2019: Ne zamudite. Ljubljana. 
30.04.2019: PreBrano. Dnevnik. 
30.04.2019: Scena. Dnevnik. 
01.05.2019: Slikarska razstava v Knjižnici Fužine. Zeleni glas. 
07.05.2019: Sodobna astronomija. Delo. 
07.05.2019: Sanja Zamuda. Delo. 
07.05.2019: Današnji mestni napovednik. RadioStudent.si. 
07.05.2019: Presek ustvarjanja Dušana Kastelica v KOŽ. STA.si. 



91 

07.05.2019: Razstava Dušana Kastelica: V kaj je zrasel deček z žužki v glavi? TheWorldNews.net. 
07.05.2019: Razstava Dušana Kastelica: V kaj je zrasel deček z žužki v glavi? RTVSLO.si. 
07.05.2019:V kaj je zrasel deček z žužki v glavi? Dnevnik. 
13.5.2019: Dejavnosti Knjižnice Šentvid, MKL. Šentvid nad Ljubljano, 2. 
15.05.2019: Kulturni program ob Dnevu Afrike. Dnevnik. 
16. 05.2019: 101. Govekarjev večer. Mostiščar, 4. 
20.05.2019: Življenje v ekološki vasi. Dnevnik. 
27.05.2019: Mlada poezija - Grčija in Slovenija. Dnevnik. 
27.05.2019: Pravljica za odrasle. Delo. 
22.05.2019: Vabilo: Občinski praznik tudi v knjižnici Frana Levstika v Velikih Laščah. Trobla, 3. 
22.05.2019: Objava za lutkovno predstavo: Trubarjevi kraji vabijo. Trobla, 3. 
03.06.2019: Elginova zbirka – kdo naj si lasti Partenonske kipe? RTVSLO.si. 
10.06.2019: Marko Ogris: Odiseje v zgodovini Zahoda. Dnevnik. 
10.06.2019: Skrivnostni someščani. Ljubljana. 
10.06.2019: Mesečni napovednik. Ljubljana. 
10.06.2019: Napovednik dogodkov v četrtnih skupnostih. Ljubljana. 
13.06.2019: Majski Govekarjev večer. Mostiščar, 5. 
26.06.2019: Ribič in njegova duša. Dnevnik. 
26.06.2019: Postani raziskovalec morja . Dnevnik. 
15.07.2019: Ne zamudite! Ljubljana. 
24.07.2019: Karitasova akcija Kaj je dom letos poudarja učenje jezika. Twitter, STA novice. 
24.07.2019: Karitasova akcija Kaj je dom letos poudarja učenje jezika. STA.si. 
24.07.2019: Pogovor z »govorečimi knjigami«. Instagram, sloga_platform. 
24.07.2019: Pogovor z "govorečimi knjigami" pokazal, da vsi želimo biti sprejeti in živeti dostojno 
življenje. Karitas.si. 
24.07.2019: Pogovor z »govorečimi knjigami«. Druzina.si. 
24.07.2019: Pogovor z "govorečimi knjigami". Twitter, JayMiRko. 
24.07.2019: Govoreče knjige in otvoritev mobilne razstave. Katoliska-Cerkev.si. 
24.07.2019: Slovenska karitas v podporo migracijam – letos z akcijo »Kaj je dom?« poudarja učenje 
jezika. Demokracija.si. 
25.07.2019: Pogovor z "govorečimi knjigami" pokazal, da vsi želimo biti sprejeti in živeti dostojno 
življenje. Pressclipping.si. 
25.07.2019: Slovenske preše bodo migrirale v Ruando. Dnevnik.si. 
29.07.2019: Karitas: Pogovor z »govorečimi knjigami« pokazal, da vsi želimo biti sprejeti in živeti 
dostojno življenje. Notranjeprimorske.si. 
03.09.2019: Dežela neustrašne princese. Dnevnik. 
09.09.2019: Žiga Zois med znanostjo, podjetništvom in pesništvom. Dnevnik. 
10.09.2019: Tukaj govorimo literaturo. Ljubljana.  
10.09.2019: Program MOL na 19 F3ŽO. Ljubljana. 
10.09.2019: Ne zamudite! Ljubljana. 
11.09.2019: 10 literarnih v Unescovem mestu literature. Bukla. 
13.09.2019: Govekarjev večer v Trubarjevem duhu. Mostiščar, 6. 
16.09.2019: Dr. Marija Stanonik: Čebela na cvetu in v svetu. Dnevnik. 
17.09.2019: Vabilo: 4. Levstikov večer. Trobla, 5. 
17.09.2019: Objava v koledarju prireditev: 4. Levstikov večer. Trobla, 5. 
17.09.2019: Objava v koledarju prireditev: Pravljična urica. Trobla, 5. 
17.09.2019: Objava v koledarju prireditev: Delavnica za otroke. Trobla, 5. 
18.09.2019: Objava v koledarju prireditev: Potopisno predavanje. Trobla, 5. 
23.09.2019: Mag. Izidor Janžekovič: Javne knjižnice. Dnevnik. 
24.09.2019: Sprehod po vesolju v Šiški. Dnevnik. 
30.09.2019: Koncert Ajda Stina Turek tria. Dnevnik. 
30.09.2019: Pia Nikolič: O začetkih stripa na Slovenskem. Dnevnik. 
30.09.2019: Dušan Kastelic: V kaj je zrasel deček z žužki. Dnevnik. 
07.10.2019: Obvladovanje stresa. Dnevnik. 
07.10.2019: Maria Ferenčuhova. Dnevnik. 
07.10.2019: Maria Ferenčuhova. Delo. 
07.10.2019: Ljubljanski Vodnik našel vodnika. Delo. 
07.10.2019: Bežigrajska knjižnica: Kdor poje, slabo ne misli. Delo. 
08.10.2019: Češka gostja se predstavi: Kabinet čudes. Delo. 
11.10. 2019: Koliščarsko obarvan Govekarjev večer. Mostiščar, 7. 
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14.10.2019: Sašo Dolenc: Od genov do zvezd in naprej. Dnevnik. 
17.10.2019: Mesto literature. Ljubljana. 
17.10.2019: Ne zamudite! Ljubljana. 
30.10. 2019: Levstikov večer 2019. Trobla, 6. 
30.10.2019: Objava v koledarju prireditev: Ura pravljic november. Trobla, 6. 
30.10.2019: Objava v koledarju prireditev: Delavnica za otroke. Trobla, 6. 
30.10.2019: Objava v koledarju prireditev: Potopisno predavanje. Trobla, 6. 
30.10.2019: Objava v koledarju prireditev: Ura pravljic december. Trobla 6. 
04.11.2019: Ptičja hišica za strpno Ljubljano. Dnevnik. 
04.11.2019: dr. Mitja Reichenberg: Drama, grozljivka, komedija. Dnevnik. 
05.11.2019: Ptičja hišica za strpno Ljubljano Delo, priloga Ona. 
05.11.2019: Tudi starost je lahko lepa. Delo. 
07.11.2019: Dogodki MKL. Dnevnik. 
10.11.2019: Za otroke: Zmagovita ustvarjalnica. Nedelo. 
11.11.2019: Mesečni napovednik - Mladi na sceni. Ljubljana. 
11.11.2019 Tukaj govorimo literaturo. Ljubljana. 
11.11.2019: Mesto literature. Ljubljana.  
11.11.2019 Ne zamudite! Ljubljana. 
13.11.2019: Dogodki MKL. Dnevnik. 
14.11.2019: Zmagovita ustvarjalnica. Dnevnik. 
14.11. 2019: Oktobrski Govekarjev večer. Mostiščar, 8. 
15.11.2019: Dan slovenskega znakovnega jezika 2019. Zveza-gns.si. 
19.11.2019: Otroški kot. Dnevnik. 
20.11.2019: Otroški kot. Dnevnik. 
25.11.2019: Dr. Igor Grdina: Od presenečenj ob koncu tedna. Dnevnik. 
26.11.2019: Mačje drsališče. Dnevnik. 
01. 12.2019: Dogodki v Mestni knjižnici Ljubljana. Napovednik.com. 
01. 12. 2019: Druženja med knjigami. Kopitarjev glas, 9. 
09. 12. 2019: Tukaj govorimo literaturo. Ljubljana.  
09. 12. 2019: Ne zamudite! Ljubljana. 
13. 12. 2019: Novembrski Govekarjev večer. Mostiščar, 9. 
18. 12. 2019: Voščilo. Trobla, 7. 
18. 12. 2019: Objava v koledarju prireditev: Ura pravljic januar. Trobla, 7. 
18.12.2019: Objava v koledarju prireditev: Filmski večer v knjižnici. Trobla, 7. 
18.12.2019: Objava v koledarju prireditev: Ura pravljic februar. Trobla, 7.  
19.12.2019: Val 202 je izbral ime leta. TV Slovenija 1, Odmevi. 
23.12.2019: Knjižnica Otona Župančiča: Etika soustvarjanja. Delo. 
 
DEJAVNOST KNJIŽNICE: 
01.01.2019: Leto v knjižnici. Kopitarjev glas, 1. 
23.01.2019: Cilj je matirati nasprotnega kralja – šaha. Delo. 
24.01.2019: Uspešna organizacija dogodka: Kje in kako začeti? Talentiran.si. 
03.02.2019: Mestna knjižnica kupuje knjigomate. Dnevnik.si. 
10.02.2019: Natečaj za najboljšo zgodbo. Dnevnik. 
11.02.2019: Učimo se vse življenje, kjerkoli in kadarkoli. Ljubljana. 
11.02.2019: Natečaj za najboljšo zgodbo. Dnevnik. 
11.02.2019: Zgodbe mojega kraja. Delo. 
01.03.2019: Zgodbe našega kraja: natečaj Mestne knjižnice Ljubljana. TV Slovenija 1, Dobro jutro. 
02.03.2019: Po zdravje v Knjižnico Vodice. Kopitarjev glas, 2. 
04.03.2019: Ljubljanske Kolegice – Sodelovanje Zavoda NEFIKS z Mestno knjižnico Ljubljana. 
eNovicke.acs.si. 
15.03.2019: Zaposlitveni razgovori iz pekla. Talentiran.si. 
25.3.2019: ZDRAVJE, Ana. Zelena knjižnica Šentvid (MKL) na mednarodni konferenci o zelenih 
knjižnicah Zagreb/Brijoni, Hrvaška, 8.–10. november 2018. Šentvid nad Ljubljano, 10(1). 
27.03.2019: Vabilo na natečaj Zgodbe mojega kraja: Spomini na praznovanja in običaje. Trobla, 2. 
01.04.2019: E-Services for the Elderly at LjubljanaCity Library – LCL. Guide 55+. 
01.04.2019: Zgodbe mojega kraja: spomini na praznovanja in običaje – natečaj za najboljšo zgodbo. 
Šmarnogorski razgledi, 9. 
01.04.2019: E-storitve za starejše v Mestni knjižnici Ljubljana. Kažipot. 
05.04.2019: Knjižnica Šiška bo nekaj dni zaprta. Ljubljana.si. 
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06.04.2019: Knjižnica Šiška: Zaradi inventure do srede zaprto. Delo. 
10.04.2019: S Potujočo knjižnico na pot. Ljubljana. 
18.04.2019: Zelena knjižnica Šentvid: Na ekoteden po okoljsko znanje. Dnevnik. 
29.04.2019: Knjižnica dviguje kulturno raven kraja. Naš časopis, 470. 
30.04.2019: Center Rog - tovarna od včeraj na jutri. Ljubljana.  
30.04.2019: Dan Mestne knjižnice Ljubljana. Ljubljana. 
29.05.2019: Spomini o tem, kakšno je bilo nekoč življenje. Delo. 
30.05.2019: Nagrajene zgodbe mojega kraja. Delo.si. 
30.05.2019: Dan Mestne knjižnice Ljubljana. Dnevnik.si. 
31.05.2019: Dan Mestne knjižnice Ljubljana. Dnevnik. 
03.06.2019: Dan Mestne knjižnice Ljubljana. Zaslon-urednik.si. 
04.06.2019: Dan Mestne knjižnice Ljubljana. Ljubljana.si. 
05.06.2019: Dan Mestne knjižnice Ljubljana. Delo. 
06.06.2019: Dan Mestne knjižnice Ljubljana. Napovednik.com. 
06.06.2019: Aktualno: Dan Mestne knjižnice Ljubljana. RTV SLO, Dobro jutro. 
06.06.2019: Javno vodstvo po spominski zbirki Otona Župančiča. MGML.si. 
10.06.2019. Dan z ljubljanskimi knjižničarji. Ljubljana. 
11.06.2019: IFLA Green Library Award 2019 Winners Announced. IFLA.org. 
21.06.2019: V Ljubljani imamo štiri nove demenci prijazne knjižnice. Spomincica.si. 
01.07.2019: Vabilo k sodelovanju pri projektu Knjižna polička na delovnem mestu. MojaObcina.si. 
01.07.2019: Knjižna polička na delovnem mestu. Naš časopis, 472. 
03.07.2019: Vabilo k sodelovanju pri projektu Knjižna polička na delovnem mestu. Trobla, 4. 
01.08.2019: Črnuška knjižnica bo zaprta. Dnevnik. 
07.08.2019: Knjižnica Črnuče bo zaprta. Dnevnik. 
08.08.2019: Vzdrževalna dela v Knjižnici Črnuče. Ljubljana.si. 
08.08.2019: Občani želijo škatle za oddajo knjig. Dnevnik. 
29.08.2019: Projekt Knjižna polička na delovnem mestu. Vrhnika.si. 
30.08.2019: Čas za računalnikom usmerili k umetnosti. Dnevnik.si. 
01.09.2019: Gremo peš. Urban. 
01.09.2019: Knjižnica in duša. Kopitarjev glas, 6. 
01.09.2019: Obudimo brezskrbne otroške dni. Urban. 
10.09.2019: ETM 2019 – Gremo peš! Ljubljana.si. 
10.09.2019: Noč ima svojo moč tudi v Mestni knjižnici Ljubljana. Ljubljana. 
10.09.2019: Ljubljanske glavce. Ljubljana. 
13.09.2019: Ključnih je prvih osem sekund. Dnevnik. 
16.09.2019: Nov četrtni center pod Šmarno goro. Dnevnik.si. 
16.09.2019: O stiskah svojcev oseb z demenco. Delo. 
17.09.2019: Dolga zgodba o kratkih sporočilih. Radio Slovenija, Val 202. 
17.09.2019: Dolga zgodba o kratkih sporočilih. Val202.RTVSLO.si. 
17.09.2019: Dolga zgodba o kratkih sporočilih. Facebook, Val 202. 
17.09.2019: Evropski teden mobilnosti 2019 v Ljubljani: "Gremo peš!" Facebook, MOL. 
17.09.2019: NAPLE SisterLibraries. Facebook, NAPLE Sister Libraries. 
18.09.2019: Evropski teden mobilnosti 2019. Facebook, Mestna občina Ljubljana. 
23.09.2019: Podjetjem uredili bralne kotičke. Dnevnik.si. 
24.09.2019: Podjetjem uredili bralne kotičke. Dnevnik. 
28.09.2019: Prebedimo z Leonardom. Val 202. 
01.10.2019: Cat in a Sack in Ljubljana City Library. NapleSisterLibraries.org. 
01.10.2019: Dijak ali študent (Genius universalis.). Kopitarjev glas, 7. 
01.10.2019: Mestna knjižnica Ljubljana« Šmarnogorski razgledi, 10. 
09.10.2019: V knjižnicah onemogočena registracija s telefonom. Dnevnik. 
15.10.2019: The European Mobility Week at Ljubljana City Library (Slovenia). 
NapleSisterLibraries.org. 
17.10.2019: Ljubljanske glavce. Ljubljana. 
07.11.2019: Biblos na bus! Presscliping.si. 
11.11.2019: Moja knjižnica praznuje! Ljubljana. 
15.11.2019: Teden slovenskih splošnih knjižnic. Ljubljana.si. 
16.11.2019: Knjižnice praznujejo. Delo. 
18.11.2019: Začenja se teden splošnih knjižnic, čas praznovanja in opozarjanja na pomen knjižnic. 
Demokracija.si. 
18.11.2019: Teden splošnih knjižnic. Dnevnik. 
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18.11.2019: Teden splošnih knjižnic: Branje in druženje za vse generacije. Delo. 
18.11.2019: "Knjižnice so kot Pepelka". RTVSLO.si. 
19.11.2019: Spletni vpis v knjižnico. Dnevnik. 
19.11.2019: Knjižnice niso Pepelka. Delo. 
21.11.2019: Teden nizozemske literature. Napovednik.si. 
01.12.2019: Založniki v sodelovanju s knjižnimi blogerji. Bukla. 
01.12.2019: Knjižnica Jurij Vega odslej del Mestne knjižnice Ljubljana. Glasilo Pletenice, Dol pri 
Ljubljani. 
01.12.2019: Knjigomati in storitev Moja knjižnica. Zeleni glas. 
02.12.2019: Teden nizozemske kulture. Dnevnik.si. 
02.12.2019:Teden nizozemske kulture v Mestni knjižnici Ljubljana. Ljubljana.si. 
02.12.2019:MKL vas vabi na teden nizozemske kulture! Facebook, Mestna občina Ljubljana. 
02.12.2019: Mestna knjižnica Ljubljana ta teden v znamenju nizozemske kulture. STA.si. 
03.12.2019: Teden nizozemske kulture. Dnevnik. 
06.12.2019: Zelena knjižnica Šentvid v strokovnem članku revije Knjižnica. Šentvid nad Ljubljano, 4.  
09.12.2019: Mesto bere ... zgodbe iz Avstralije in Oceanije 2019–20. Ljubljana. 
09.12.2019: Oddaj na natečaj v MKL. Ljubljana. 
13.12.2019: Že 40 prejemnikov certifikata LGBT prijazno. Ljubljana.si. 
18.12.2019: Rusinica in Grdinica. CenterJanezaLevca.si. 
20.12.2019: S knjigo čez praznike. Dnevnik. 
21.12.2019: V ognju je zgorelo ducat vozov knjig. Delo. 
 
INTERVJU: 
01.12.2019: Nika Mušič z Ido Mlakar Črnič: Pogovori s sodobniki. Sodobnost. 
03.12.2019: Branje je dejanje ljubezni. Tilka Jamnik. Zarja. 
 
SNEMANJA: 
17.01.2019: Snemanje pogovora za oddajo Infodrom. KOŽ, mladinski oddelek. 
22.01.2019: Snemanje pogovora za oddajo Dnevnik, RTVSLO. Knjižnica Rudnik. 
07.02.2019: Snemanje pogovora o Svetlani Makarovič. POPtv Preverjeno. Knjižnica Šiška. 
03.04.2019: Pogovor z Natašo Kunc Larenzutti. RTVSLO, oddaja Infodrom, KOŽ, mladinski oddelek. 
26.04.2019: Snemanje. Oddaja o kulturi, RTVSLO. Knjižnica Otona Župančiča. 
29.04.2019: Snemanje gradiva. Oddaja o kulturi, RTVSLO, Knjižnica Otona Župančiča. 
15.05.2019: Pogovor z Anjo Štefan. RTVSLO, Knjižnica Otona Župančiča, mladinski oddelek. 
05.06.2019: Pogovor o Poletavcih. RTVSLO, prvi program, Knjižnica Otona Župančiča. 
12.12.2019: Snemanje pogovora s Tadejem Golobom. RTVSLO, oddaja Studio City, Knjižnica Otona 
Župančiča. 
17.12.2019: Snemanje Tilka Jamnik. RTVSLO, Slovenka leta, Knjižnica Otona Župančiča, mladinski 
oddelek. 
27.12.2019: Snemanje mladinskih knjig Enid Blyton in Pes pa v smeh. RTVSLO, oddaja Infodrom, 
Knjižnica Otona Župančiča. 
 
 

5.11 Nagrade in priznanja 

 
- Na mednarodnem natečaju za najboljšo zeleno knjižnico (IFLA Green Library Award 2019) se je 

Knjižnica Šentvid uvrstila med prvo peterico najbolj zelenih knjižnic na svetu. Priznanje je bilo 

podeljeno na IFLA WLIC 2019 avgusta v Atenah. https://www.ifla.org/node/92213  

- MKL je prejemnica nagrade I. kategorije za izdelavo ročnih lutk ali marionet v okviru natečaja 
Knjigovanje 2019 – Moj najljubši slovenski književni lik (razpisuje Društvo slovenskih pisateljev v 
sodelovanju z Bralnim društvom Slovenije, Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS, IBBY-jem 
Slovenija in JAK-om). Na počitniški delavnici so otroci z mentorico Jano Majo Valentinčič izdelali 
Butalce. 

- Mednarodna mladinska knjižnica v Münchnu vsako leto izbere najboljše mladinske knjige v svetovni 
produkciji in jih uvrsti v zbirko Bele vrane (lektorji izberejo 200 naslovov najboljših mladinskih knjig 
iz več kot 50 držav in 30 jezikov). V letu 2019 je bila med njimi izbrana tudi knjiga kolegice Ide Mlakar 
Črnič: Tu blizu živi deklica (ilustracije Peter Škerl, založba KUD Sodobnost International). 

- Pridobitev subvencije za kulturne ustanove Google Grants, s pomočjo katere smo pričeli v letu 2019 
promovirati storitve knjižnice preko spletnega iskalnika Google (Google AdWords). 

https://www.ifla.org/node/92213
https://www.ijb.de/home.html
http://www.childrenslibrary.org/servlet/WhiteRavens
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- Pridobitev certifikata »LGBT prijazno« (podeljuje Mestna občina Ljubljana). 
 
 

6 NASTANEK NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 
PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA  

 
MKL je, kakor vsa leta doslej, tudi v letu 2019 opravila večino nalog uspešno in v pričakovanem obsegu, 
skladno s potrebami 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. 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.  
 
Skozi daljše obdobje desetih 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. V letu 2019 smo temu posvečali posebno pozornost 
in ob posluhu ustanovitelja in financerja s skupnimi močmi težave vsaj delno omilili, vzpostavili delovanje 
12 knjigomatov in izdelali dolgoročnejši načrt IKT posodobitve in razvoja. Postopoma prehajamo na 
sistem RFID in smo v zadnjih treh letih preopremili večji del gradiva. Ker gre za obsežno knjižnično 
mrežo, je prehod na RFID opremo finančno zahteven, kljub temu pa smo v letu 2019 uspešno izvedli 
prehod v enotah Knjižnica Šiška in Knjižnica Jožeta Mazovca. Tako da lahko ocenimo, da to perečo 
nevarnost za sedaj ustrezno nadzorujemo in rešujemo. 
 
Kot nedopustno neurejenost pri našem izvajanju dela pa moramo označiti tudi dejstvo, da smo ponekod 
prisiljeni opravljati naše delo v neprimernih prostorih, v katerih je čedalje težje zagotavljati varnost 
zaposlenih in obiskovalcev. Čeprav so našim pritožbam in opozorilom v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
prisluhnili, pa vendar še vedno čakamo na načrtovano preselitev Knjižnice Dobrova v prostore, ki bodo 
varni in ustrezni za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.  
 
Skupna odprtost knjižnic v mreži MKL (61.187 ur v letu 2019) presega zakonska določila o odprtosti, 
vendar se prilagajamo zaznanim potrebam uporabnikov, dve od večjih knjižničnih enot sta odprti 
nespremenjeno skozi celo leto in od leta 2018 zagotavljamo tudi celoletno podaljšano nočno odprtost 
čitalnice Slovanske knjižnice do 22.00 ure.  
 
 

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 2015 2016 2017 2018 2019 % 
indeks 

5 let 

Število članov 80.506 84.647 84.853 84.592 83.293 -1,54 -0,34 

Število novo vpisanih 
članov 

11.486 10.793 9.702 12.821 14.123 10,16 19,84 

Število obiskov 2.239.499 2.361.454 2.365.513 2.384.793 2.520.838 5,70 6,17 

Izposoja 4.793.629 5.004.779 4.713.419 4.366.802 4.288.782 -1,79 -7,44 

Medknjižnična izposoja 1.826 2.338 2.001 1.714 1.880 9,68 -3,68 

Transakcije  4.842.740 5.052.238 4.756.471 4.371.421 4.293.763 -1,78 -7,92 

Posredovanje informacij 281.353 279.209 220.104 252.616 219.063 -13,28 -12,54 

Prireditve in izobraževanje 3.850 3.897 3.804 3.798 3.698 -2,63 -2,92 

Ure odprtosti enot 60.832,5 60.630,0 60.053,0 60.303,0 61.187,0 1,47 0,97 

Zaloga knjižničnega 
gradiva 

1.703.280 1.722.091 1.739.869 1.760.196 1.787.931 1,58 2,60 

Prirast gradiva 74.760 68.879 71.546 70.794 72.660 2,64 1,30 

Obrat gradiva 2,814 3,02 2,709 2,481 2,399 -3,31 -10,64 
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Povprečna cena (€) 18,55 18,41 19,18 19,30 19,59 1,50 3,07 

Število naročenih 
elektronskih virov  

7 6 6 7 7 0,00 6,06 

- od tega dostopnih na 
daljavo 

7 6 6 7 7 0,00 6,06 

Število dostopov do 
naročenih elektronskih 
virov 

22.826 26.941 26.382 27.270 28.449 4,32 7,87 

- od tega dostopov na 
daljavo 

12.422 14.661 14.537 15.527 15.058 -3,02 4,27 

 
Pri številu aktivnih članov v letu 2019 beležimo majhen padec (–1,54 %), medtem ko je bilo število novo 
vpisanih članov za 10,16 % višje kot leta 2018. To pomeni dobrodošlo zaustavitev negativnega trenda 
prejšnjih let in indeks rasti zadnjih petih let 19,84 %. 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 večje kakor leta 2018, naraslo je za 5,7 %. Dosegli smo lepo število 
2.520.838 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 nadaljnja leta, vključno z 2019 (7,3 krat). Obisk naše spletne strani 
je le malenkost nižji kakor leta 2018 (1,1 %), vendar podatki kažejo okrnjeno podobo zaradi 
nesprejemanja piškotkov zaradi varovanja osebnih podatkov. Zmanjšanje izposoje za 1,7 % glede na 
leto poprej pripisujemo tudi manjši produkciji knjižnih naslovov – še vedno namreč 87 % vse naše 
izposoje predstavljajo prav knjige – pa tudi spreminjanju dostopanja do serijskih publikacij. 
 
Povprečna cena knjižnega izvoda je bila 19,59 EUR in se je v primerjavi z letom poprej le nekoliko 
povišala, v letu 2019 je bil prirast novih naslovov za 2,6 % večji kakor v letu 2018. V letu 2018 smo 
dosegli prirast 205 enot na 1.000 prebivalcev, v letu 2019 pa 210 enot na 1.000 prebivalcev. Priporočeni 
standard je 250 izvodov na 1000 prebivalcev.  
 
Knjižnična zbirka MKL je konec leta 2019 dosegla 1.787.931 enot (leta 2018: 1.760.196 enot, leta 2017: 
1.739.869 enot, leta 2016: 1.722.091 enot), od tega 1.525.624 tiskanih knjig. Celotni prirast gradiva v 
2019 obsega skupno 72.660 enot (v letu 2018: 70.794 enot, v letu 2017: 71.546 enot, v letu 2016: 
68.879 enot) knjižničnega gradiva, od tega 58.446 knjig. Pridobili smo 1.186 (v letu 2018: 782) novih 
licenc e-knjig. Od skupaj 3.585 naslovov v Biblosu je bilo članom MKL dostopnih 2.474 naslovov e-knjig 
ali 69 % (v letu 2018 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 
14.665 naslovov. 
 
Inventurni popisi knjižničnega gradiva so bili opravljeni v 9 krajevnih knjižnicah, vanje je bilo vključeno 
215.813 enot knjižničnega gradiva, to je 12 % knjižnične zbirke. Knjižnica je v letu 2019 odpisala 50.651 
enot knjižničnega gradiva, kar predstavlja 2,83 % (leta 2018: 2,78 %, leta 2017: 3,2 %, 2016: 3 %) 
knjižnične zaloge, oziroma 69,7 % prirasta gradiva v letu 2019. 
 
Pripravili smo skupno 3.698 dogodkov – izobraževanj in prireditev. Na področju informacijskih in 
kulturnih storitev ter projektov je 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 1.225 prireditev (v letu 2018: 1.272, v letu 2017: 1.339), od tega 355 
strokovnih in poljudnih predavanj, 407 literarnih dogodkov, 174 razstav, 64 ustvarjalnih delavnic, 97 
potopisnih predavanj itd., ki jih je obiskalo 29.451 udeležencev. Za otroke smo izvedli 1.216 (leta 2018: 
1.260) prireditev, ki jih je obiskalo 21.812 udeležencev. 
 
V letu 2019 smo izpeljali načrtovane projekte. Od načrtovanih 37 projektov smo izpeljali skupno 36 
projektov, dodali pa smo tudi enega izven plana, tako da štejemo 37 opravljenih projektov (v letu 2018: 
41, v letu 2017: 37, v letu 2016: 32). Projekti so bili usmerjeni v nove storitve in različne ciljne skupine 
prebivalcev. Veliko poudarka dajemo tudi vsakoletni digitalizaciji pisne kulturne oz. domoznanske 
dediščine, ki jo izvajamo v MKL. Na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije smo objavili 114.546 
(v 2018: 114.450, v 2017: 114.375, v 2016: 114.251) polnobesedilnih dokumentov, kar je predstavljalo 
14 % celotne zbirke besedil na dLib.si. 
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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 2019 prejela tri nagrade, od tega eno mednarodno nagrado za uvrstitev med pet najboljših zelenih 
knjižnic na svetu, in dve priznanji.  
 
 

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 2019 je bilo ustvarjenih skupno 9.112.464 EUR prihodkov. V primerjavi 
z letom 2018 so bili prihodki za 234.961 EUR višji, kar je predvsem posledica višjih sredstev ustanovitelja 
Mestne občine Ljubljana za refundacijo stroškov dela zaradi zakonskega dviga plač. Delež prihodkov iz 
sredstev javnih financ glede na vse prihodke je 88,16 %. Prihodki iz prejetih članarin, zamudnin, 
odškodnin, rezervacij itd. pomenijo 11,69% delež v vseh prihodkih in znašajo 1.049.999 EUR. Glede na 
leto 2018 so ti prihodki manjši za 18.495 EUR, in sicer 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 2019 skupno 15.511 EUR, kar je za 4,07 % več kakor v letu 2018.  

Skupni stroški v letu 2019 znašajo 8.991.532 EUR, kar je za 258.359 EUR več kot leta 2018, predvsem 
zaradi višjih stroškov dela.  

Stroški za plače, prispevke in druge stroške dela so v letu 2019 dosegli 6.720.529 EUR, kar je pomenilo 
74,74 % vseh odhodkov (v letu 2018 so bili 6.586.852 EUR, kar je pomenilo 75,42 %). Osnovne plače 
z dodatki so bile zaradi zakonskega dviga plačnih razredov zaposlenih med letom 2019 in rednih 
napredovanj zaposlenih v decembru 2018 višje za 60.577 EUR, v povprečju za 5.048 EUR mesečno. 
Knjižnica je vsem zaposlenim izplačala delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
v višini 150.078 EUR bruto, kar pomeni 2,89 % v masi bruto plač. Dovoljena masa za ta namen za leto 
2019 je bila 243.090 EUR in ni bila presežena. Knjižnica izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 120.932 EUR (v letu 2018: 144.331 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 2020. 

Za plačilo stroškov materialov in storitev smo porabili 2.261.713 EUR (v letu 2018: 2.125.731 EUR), ker 
je za 6,40 % več kakor v letu 2018, razlogi za to so predvsem višji stroški materiala in storitev študentov 
zaradi opremljanja gradiva z RFID nalepkami, višji stroški storitev čiščenja in varovanja, višja najemnina 
prostorov ter višji stroški vzdrževanja poslovnih prostorov. Ostali stroški materiala in storitev so bili na 
približno enaki ravni kot v letu 2018.  

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. V letu 2019 smo za skupno 78.500 EUR prenovili 
izposojevališča v Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici Bežigrad in Knjižnici Otona Župančiča, obnovili 
klimate v Knjižnici Šiška in prebelili prostore uprave MKL.  

Za nakup knjižničnega gradiva smo porabili 1.248.062 EUR (2018: 1.182.466, 2017: 1.155.288, 2016: 
1.071.046 EUR, 2015:1.201.470 EUR, 2014: 1.220.943 EUR), od tega iz sredstev MOL 817.264 EUR 
oz. 65,49 %, MK je prispevalo 253.015 EUR oz. 20,27 %, ostale občine 111.973 EUR oz. 8,97 % in iz 
lastnih sredstev 65.810 EUR oz. 5,27 %. S sredstvi, pridobljenimi od MOL, občin pogodbenih partneric 
in s presežkom prihodkov nad odhodki iz leta 2018, smo izvajali investicije, investicijsko vzdrževanje ter 
nakup knjižnične in IKT opreme. V letu 2019 smo iz sredstev MOL nabavili licence za Windows 10 in 
Office Standard 2019 ter požarni zid v vrednosti 50.000 EUR. S prijavo na razpis Ministrstva za kulturo 
smo pridobili 3.941 EUR in iz teh sredstev nabavili sedem računalnikov, iz sredstev občin, za katere 
izvajamo dejavnost, smo nabavili opreme za skupno 12.907 EUR.  

Iz presežka prihodkov iz leta 2018 smo nabavili za skupno 162.550 EUR opreme, od tega za 102.773 
EUR IKT opreme, za 53.545 EUR pohištva in druge opreme za knjižnico in za 3.863 EUR drobnega 
inventarja. Začeli smo tudi z investicijo v novo Knjižnico Polje. V letu 2019 so bila izvedena vsa 
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gradbeno-operativna dela in nabavljene že nekaj opreme. Investicijo bo v celoti financirala 
ustanoviteljica MOL.  
 
 

9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA 
NADZORA  

 
V letu 2019 smo skladno z zakonodajo o javnem naročanju realizirali 7 javnih naročil: 

• Izvedba gradbeno-obrtniških del za Knjižnico Polje in dobava notranje opreme za Knjižnico 

Polje (konkurenčni postopek s pogajanji, izveden z Mestno občino Ljubljana) 

• Dobava informacijsko-komunikacijske tehnologije (odprti postopek, izveden z Mestno občino 

Ljubljana) 

• Dobava knjigomatov (naročilo male vrednosti, izvedeno z Mestno občino Ljubljana) 

• Storitve varovanja (odprti postopek, izveden z Mestno občino Ljubljana) 

• Dobava slovenskih in tujih serijskih publikacij (odprti postopek) 

• Obnova tal v Knjižnici Jožeta Mazovca (naročilo male vrednosti) 

• Dobava vračalnika (naročilo male vrednosti) 

 
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. Sedmo 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.  
 
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 2019 na 
prošnjo vodstva MKL revidirala področje ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev. 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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2 5 5 5 4 5 5 

3 5 5 5 4 5 5 

4 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 4 - 5 5 

6 4 5 5 4 5 5 

7 5 5 4 4 4 5 

8 5 5 5 4 5 5 

9 - 5 5 4 5 - 

10 5 5 5 4 5 5 

11 5 5 5 5 5 5 

12 4 5 5 5 4 5 

13 5 5 4 4 5 5 

Povprečje 4,8 5 4,7 4,3 4,8 5 

 
 

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŽENI  

 
Od načrtovanih 37 projektov iz Programa dela MKL 2019 smo izvedli 36 projektov, dodali smo enega 
izven plana, tako da smo skupno izpeljali enako število projektov, kakor smo planirali, zato tega dejstva 
ne obravnavamo kot nedoseganje ciljev. 
 
Razlogi za preložitev ali opustitev projekta Halo knjiga v letu 2019 so, da projekta zaradi za sedaj še 
neustrezne podpore segmenta Cobiss 3/Izposoja ne moremo izvajati. Pričakujemo pa, da se bo v 
naslednjih letih to spremenilo in takrat bomo ta projekt plačljive dostave in odvoza gradiva lahko začeli 
izvajati. 
 
Na različne razpise smo prijavili 5 projektov: 
- Na razpis JAK za promocijo branja smo uspešno prijavili dva projekta: Priročnik za branje 
kakovostnih mladinskih knjig 2019 in Strokovne srede 2019. 
- Na neposredni poziv MK za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja posebnih 
nalog OOK smo uspešno prijavili program za leto 2019. 
- 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 smo, kakor vsa 
leta dosedaj, tudi letos prijavili en projekt: Regijski domoznanski natečaj za starejše (neuspešna prijava). 
 

Za leto 2019 lahko ugotovimo, da smo zastavljene cilje dosegli, opažamo pa upad financiranja s strani 
MIZŠ za delovanje Borze znanja že skozi več let, tako da bo morda delovanje tega programa v bodoče 
ogroženo. 
 
 

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 v 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 
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odboru Portala KAMRA in portala Dobreknjige.si, v stanovskem Združenju splošnih knjižnic, 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, v letu 
2019 smo zabeležili 388 objav in prispevkov. 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 8.423 vrtčevskih otrok iz 431 vrtčevskih skupin, njihovih vzgojiteljic in staršev) stopa v 
aktivno sodelovanje s sistemom vzgoje in izobraževanja. Tudi v letu 2019 smo izvajali projekta Rastem 
s knjigo in Slovenski 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 
dediščine in posamezniki. Knjižnica s svojim poslovanjem vpliva ne le na gospodarski utrip v podjetjih, 
s katerimi sodeluje, želi jih tudi pritegniti kot uporabnike (to si prizadevamo tudi s projektom Knjižna 
polička na delovnem mestu) in 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 16. 
 
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 2019 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. 
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12 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE  
 
Skupno število zaposlenih, izraženo v polnem deležu zaposlitve, na dan 31. 12. 2019: 
220 (od tega 6 invalidov) po tarifnih skupinah: 

• I–IV: 5 

• V: 50 

• VI: 25,5 

• VII: 139,5 
   
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 

• 3 nejavna sredstva za opravljanje javne službe 
 

 
Pojasnila zaposlitev: 

- Število zaposlenih za krajši delovni čas na dan 31. 12. 2019: 17 
- Število zaposlenih za določen čas na dan 31. 12. 2019: 13 (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 31.12.2019.: 7 
- Število delavcev, ki je koristilo očetovski dopust v obdobju od 1.1. do 31.12.2019.: 2 

 
Število zaposlenih, ki so napredovali v plačne razrede: 39 
Po delovnih mestih: 

• bibliotekar: 23  

• višji knjižničar: 1 

• knjižničar: 6  

• vodja službe: 2  

• vodja oddelka: 1  

• samostojni strokovni sodelavec: 1  

• računovodja: 1  

• upravnik: 1  

• oskrbnik: 2 

• gospodar hiše – vzdrževalec: 1 
 
Število zaposlenih, ki so bili imenovani v višji naziv: 9 
Po delovnih mestih: 

• bibliotekar: 8 

• knjižničar: 1 
 
Število zaposlenih, ki so opravili bibliotekarski izpit: 6 
 
Število zaposlenih z magisterijem oziroma doktoratom znanosti: 

• magisterij znanosti: 14  

• doktorat znanosti: 1 
 
 
Izobraževanje zaposlenih v MKL: 
V letu 2019 so se zaposleni v MKL izobraževali na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih 
posvetovanjih v skupnem obsegu 5.492 ur (6.126 v letu 2018). Število ur se je glede na leto poprej 
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zmanjšalo na račun dodatnih izobraževanj za prehod izposoje na Cobiss 3, ki smo jih izvajali v letu 
2018. Izobraževali so se (vsaj enkrat) vsi zaposleni. 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, Akademija za management, SAZU, Bralno društvo Slovenije). Zaposleni 
so se udeležili še izobraževanj s kadrovsko-pravnega in računovodskega področja. Za člane 
strokovnega kolegija smo spomladi organizirali tudi izobraževanje za pridobitev licence LGBT prijazen 
javni zavod. 
 
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, 
sejem knjig v Frankfurtu, sejem knjig Frankfurt po Frankfurtu, sejem knjig Bologna po Bologni in 
Slovenski knjižni sejem. 
 
Sodelavci so pripravili in izvedli 31 internih izobraževalnih delavnic za zaposlene v MKL.  
 
 

13 POROČILO O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU, 
INVESTICIJAH IN NAKUPU OPREME  

 

13.1 Javna naročila  

 
IZVEDENI POSTOPKI JAVNEGA NAROČANJA 
V letu 2019 smo uspešno izvedli sedem postopkov za oddajo javnih naročil: 

• Izvedba gradbeno-obrtniških del za Knjižnico Polje in dobava notranje opreme za Knjižnico 
Polje (konkurenčni postopek s pogajanji, izveden z Mestno občino Ljubljana) 

• Dobava informacijsko-komunikacijske tehnologije (odprti postopek, izveden z Mestno občino 
Ljubljana) 

• Dobava knjigomatov (naročilo male vrednosti, izvedeno z Mestno občino Ljubljana) 

• Storitve varovanja (odprti postopek, izveden z Mestno občino Ljubljana) 

• Dobava slovenskih in tujih serijskih publikacij (odprti postopek) 

• Obnova tal v Knjižnici Jožeta Mazovca (naročilo male vrednosti) 

• Dobava vračalnika (naročilo male vrednosti) 
 
 

13.2. Investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, DI in IKT  

 
Investicije 
Pričeli smo z investicijo v novo Knjižnico Polje, ki jo bomo v celoti financirali iz sredstev ustanoviteljice 
Mestne občine Ljubljana. 
V letu 2019 je bila izvedena večina gradbeno-operativnih del in nabavljene že nekaj opreme. Vrednost 
izvedenih del je bila 383.356 EUR, vrednost nadzora 9.062 EUR, vrednost pohištva 213.260 EUR in 
vrednost IKT opreme, ki vključuje nabavo knjigomata in RFID vrat, 17.202 EUR. Skupna vrednost 
investicije, izvedene v 2019, je bila 622.880 EUR. 
V sodelovanju z upraviteljem delnih lastnikov Kersnikove 2 Imovine d. o. o. smo v letu 2019 začeli z 
investicijo v prenovo vodovodne instalacije v Knjižnici Otona Župančiča. V letu 2019 je bil izdelan PZI 
za predelavo cevi, strošek 2.700 EUR. 
 
Vzdrževalnih del je bilo v letu 2019 za 193.043 EUR, od tega: 

Obnova prostorov za izposojo v Knjižnici Jožeta Mazovca 22.264 

Obnova prostorov za izposojo v Knjižnici Otona Župančič in Knjižnici Bežigrad 11.518 

Obnova klimata v Knjižnici Šiška 7.987 

Sanacija fekalnega črpališča v KOŽ 5.472 
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Beljenja v več enotah 10.956 

Ureditev varnostne razsvetljave v več enotah 4.563 

  

  

Redna vzdrževanja in popravila dvigal 7.086 

Elektroinštalacijska dela 10.343 

Vzdrževalna dela upraviteljev enot – mesečni obratovalni stroški 33.020 

Vzdrževanje drsnih vrat 4.145 

Drugi izdatki tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov 3.232 

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 20.851 

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 19.300 

Tekoče vzdrževanje opreme 10.272 

Tekože vzdrževanje vozil 11.637 

Vzdrževanje gradiva 10.397 
 

 

Vrednost investicij, nabave opreme in drobnega inventarja in povečanja vrednosti osnovnih 
sredstev iz drugih naslovov je bila 1.211.020 EUR, iz sredstev MOL 675.580, iz sredstev MK 3.941 
EUR, iz sredstev občin, v katerih izvajamo dejavnost, 12.907, iz presežka prihodkov nad odhodki 2017 
in 2018 162.550 EUR, ostalo so bila povečanja vrednosti v prid sredstev v upravljanju. 
 
 

NABAVA OS PO VRSTAH  
Licence 53.315,82 

Vlaganja : IDI in PZI KOŽ izposoja(knjigomati) in PZI KOŽ cevi 2.700,00 

Osebni avtomobil Citroen Berlingo 15.450,01 

Pohištvo skupaj 35.078,22 

Druga oprema  
10 knjigomatov 59.780,00 

Barvni tiskalnik Slovenska 3.635,98 

Zvočna oprema Bežigrad 2.037,40 

Alarmna centrala Knjižnica F. Škerla 586,82 

Požarni sistem Knjižnica Vodice 1.688,36 

Nadgradnja požarnega sistema Knižnica Zadvor 865,66 

Razna druga oprema manjših vrednosti 2.216,44 

Druga oprema skupaj 70.810,66 

5 x klima – KPV, Rudnik, Nove Poljane 6.289,22 

IKT oprema  
27 računalnikov 16.566,00 

44 zaslonov 9.347,07 

Tiskalniki za nalepke za obdelavo gradiva 2.450,01 

Čitalci črtnih kod, dostopna točka, podpisna tablica, blueray predvajalnik 3.604,25 

IKT oprema skupaj 31.967,33 

RFID oprema  
RFID vrata Knjižnica Šiška 7.198,00 

RFID anteni KJM, VL 2.684,00 

RFID čitalca Knjižnici Brezovica in Podpeč 2.684,00 

RFID oprema skupaj 12.566,00 

Investicija Novo Polje  
Investicija Novo Polje nadzor 9.062,16 

Investicija Novo Polje GOI dela 509.045,53 

Pohištvo 87.570,45 
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2 knjigomata 11.956,00 

RFID vrata 5.246,00 

Investicija Novo Polje skupaj 622.880,14 

  
Drobni inventar med osnovnimi sredstvi  
Roll-up stojala 823,83 

E-bralniki 969,96 

drobno orodje in lestvi 738,43 

usmerjevalne table Gameljne, KJM 647,82 

drugo 668,93 

mobiteli 896,74 

Drobni inventar med osnovnimi sredstvi skupaj 4.745,71 

  
NAKUPI SKUPAJ 855.803,11 

Doknjižba vrednosti stavbe Knjižnice Zalog 312.000,43 

Pohištvo doknjižba OS Ig 40.489,54 

Doknjižba regali Šiška – inventura 2.726,80 

  

Skupaj 1.211.019,88 
 
 
 
 
 

14 ZAKLJUČEK  
 
 
Program dela 2019 smo v Mestni knjižnici Ljubljana izpeljali skladno z zastavljenimi cilji, obenem pa 
smo opravili tudi veliko nenačrtovanih aktivnosti in izvedli dodatne potrebne in sprotne projekte. S svojim 
vsakodnevnim delom opravljamo poslanstvo, uresničujemo skupno vizijo in dajemo prispevek h kulturni 
podobi in raznolikosti mesta kot ustanova mnogih funkcij. Naša 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. 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. 

Kot vsako leto je za nami veliko opravljenega dela, naša strokovna prizadevanja so bila opažena tudi v 
obliki nagrad in priznanj, za katera so zaslužni vsi člani kolektiva. Zato se sodelavkam in sodelavcem 
iskreno zahvaljujem za vse opravljeno delo v letu 2019. 

 
 

mag. Teja Zorko 
     direktorica 

 
 
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  
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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 od 24. 6. do 24. 8. 2019. 

• Poletni obratovalni čas v Slovanski knjižnici je veljal od 1. 7. do 17. 8. 2019. 

• Trubarjeva hiša literature ni obratovala med 2. 7. in 2. 9. 2019. 

• Potujoča knjižnica ni obiskovala postajališč od 28. 6. do 30. 8. 2019. 

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 12.30–19.30 8.00–15.00 8.00–15.00 12.30–19.30 12.30–19.30 / 

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

Knjižnica Polje 8.00–15.00 12.30–19.30 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 8.00–15.00 12.30–19.00 8.00–15.00 12.30–19.00 12.30–19.00 / 

Knjižnica Vodice 12.30–19.00 / 12.30–19.00 / 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 160.633 14.234 1.188 176.055 

Gameljne 26.277 2.524 115 28.916 

Šentvid 46.561 7.440 134 54.135 

Bežigrad 128.565 22.370 2.417 153.352 

Črnuče 31.458 8.701 263 40.422 

dr. France Škerl 27.355 8.045 211 35.611 

Glinškova ploščad 23.726 6.517 249 30.492 

Savsko naselje 21.442 2.647 165 24.254 

Knjižnica Jožeta Mazovca 81.398 11.691 835 93.924 

Fužine 34.605 3.037 590 38.232 

Jarše 22.557 934 371 23.862 

Polje 46.336 3.421 621 50.378 

Zadvor 10.234 1.315 124 11.673 

Zalog 20.718 1.393 166 22.277 

Knjižnica Otona Župančiča 270.852 40.578 14.128 325.558 

Nove Poljane 8.374 3.386 142 11.902 

Poljane 12.125 1.470 72 13.667 

Knjižnica Prežihov Voranc 103.743 16.646 1.023 121.412 

Grba 28.455 5.888 149 34.492 

Rudnik 46.934 6.044 409 53.387 

Slovanska knjižnica 117.060 3.339 33.946 154.345 

Trubarjeva hiša literature 0  87 87 

MOL SKUPAJ 1.269.408 171.620 57.405 1.498.433 

Brezovica 17.485 2.377 84 19.946 

Notranje Gorice 4.723 511 1 5.235 

Podpeč 10.799 1.738 95 12.632 

Rakitna 4.504 538 4 5.046 

OBČINA BREZOVICA 37.511 5.164 184 42.859 

Dobrova 19.407 2.448 211 22.066 

Polhov Gradec 4.140 329 11 4.480 

Šentjošt 3.473 200 1 3.674 

OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 27.020 2.977 223 30.220 

Frana Levstika 18.052 2.177 195 20.424 

Rob 2.824 384  3.208 

OBČINA VELIKE LAŠČE  20.876 2.561 195 23.632 

Horjul 12.708 1.922 86 14.716 

Ig 23.744 3.034 211 26.989 

Škofljica 30.402 4.179 286 34.867 

Vodice 23.123 706 68 23.897 

e-knjižnica 0 2.474 0 2.474 

Potujoča knjižnica 55.909 6.000 132 62.041 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 24.923 2.643 237 27.803 

SKUPAJ MKL 1.525.624 203.280 59.027 1.787.931 



109 

Priloga 3: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Šiška 6.287 879 202 7.368 

Gameljne 855 95 36 986 

Šentvid 1.514 374 83 1.971 

Bežigrad 5.418 1.164 187 6.769 

Črnuče 1.328 287 42 1.657 

dr. France Škerl 1.044 365 40 1.449 

Glinškova ploščad 916 219 34 1.169 

Savsko naselje 699 161 31 891 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.517 669 141 4.327 

Fužine 1.499 200 82 1.781 

Jarše 740 30 45 815 

Polje 1.770 211 103 2.084 

Zadvor 580 58 35 673 

Zalog 738 81 47 866 

Knjižnica Otona Župančiča 11.048 1.768 1.069 13.885 

Nove Poljane 330 150 16 496 

Poljane 680 42 27 749 

Knjižnica Prežihov Voranc 4.907 828 218 5.953 

Grba 1.682 341 70 2.093 

Rudnik 1.664 251 86 2.001 

Slovanska knjižnica 1.669 13 248 1.930 

Trubarjeva hiša literature 0  11 11 

MOL SKUPAJ 48.885 8.186 2.853 59.924 

Brezovica 1.068 193 36 1.297 

Notranje Gorice 99 36  135 

Podpeč 489 151 34 674 

Rakitna 226 42  268 

OBČINA BREZOVICA 1.882 422 70 2.374 

Dobrova 612 93 52 757 

Polhov Gradec 150 25 1 176 

Šentjošt 376 20  396 

OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 1.138 138 53 1.329 

Frana Levstika 768 105 50 923 

Rob 142 41  183 

OBČINA VELIKE LAŠČE  910 146 50 1.106 

Horjul 504 92 25 621 

Ig 822 201 52 1.075 

Škofljica 1.491 227 81 1.799 

Vodice 582 16 22 620 

e-knjižnica 0 1.186  1.186 

Potujoča knjižnica 1.145 175 5 1.325 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 1.087 173 41 1.301 

SKUPAJ MKL 58.446 10.962 3.252 72.660 
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Priloga 4: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – 
STROKA / LEPOSLOVJE) 

 

Krajevna knjižnica Stroka Leposlovje SKUPAJ 

Šiška 2.117 2.128 4.245 

Gameljne 295 670 965 

Šentvid 732 1.028 1.760 

Bežigrad 2.238 2.229 4.467 

Črnuče 507 1.004 1.511 

dr. France Škerl 538 834 1.372 

Glinškova ploščad 318 797 1.115 

Savsko naselje 213 659 872 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.771 1.671 3.442 

Fužine 649 991 1.640 

Jarše 256 539 795 

Polje 806 1.104 1.910 

Zadvor 175 487 662 

Zalog 262 580 842 

Knjižnica Otona Župančiča 5.243 3.348 8.591 

Nove Poljane 102 385 487 

Poljane 240 431 671 

Knjižnica Prežihov Voranc 2.023 1.950 3.973 

Grba 677 1.138 1.815 

Rudnik 716 1.140 1.856 

Slovanska knjižnica 1.198 631 1.829 

Trubarjeva hiša literature 8 2 10 

MOL SKUPAJ 7.664 5.761 13.425 

Brezovica 410 843 1.253 

Notranje Gorice 32 100 132 

Podpeč 192 435 627 

Rakitna 55 206 261 

OBČINA BREZOVICA 574 1.153 1.727 

Dobrova 241 488 729 

Polhov Gradec 38 133 171 

Šentjošt 92 277 369 

OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 341 809 1.150 

Frana Levstika 274 624 898 

Rob 29 137 166 

OBČINA VELIKE LAŠČE  290 713 1.003 

Horjul 179 429 608 

Ig 317 736 1.053 

Škofljica 661 991 1.652 

Vodice 200 397 597 

e-knjižnica 173 837 1.010 

Potujoča knjižnica 336 828 1.164 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 424 829 1.253 

SKUPAJ MKL 8.100 6.565 14.665 

* - 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 3.192 1.053 4.245 

Gameljne 553 412 965 

Šentvid 1.156 604 1.760 

Bežigrad 3.355 1.112 4.467 

Črnuče 946 565 1.511 

dr. France Škerl 737 635 1.372 

Glinškova ploščad 626 489 1.115 

Savsko naselje 481 391 872 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2.667 775 3.442 

Fužine 1.077 563 1.640 

Jarše 419 376 795 

Polje 1.312 598 1.910 

Zadvor 325 337 662 

Zalog 487 355 842 

Knjižnica Otona Župančiča 7.205 1.386 8.591 

Nove Poljane 270 217 487 

Poljane 539 132 671 

Knjižnica Prežihov Voranc 2.984 989 3.973 

Grba 1.159 656 1.815 

Rudnik 1.192 664 1.856 

Slovanska knjižnica 1.801 28 1.829 

Trubarjeva hiša literature 10 0 10 

MOL SKUPAJ 10.696 2.729 13.425 

Brezovica 727 526 1.253 

Notranje Gorice 65 67 132 

Podpeč 325 302 627 

Rakitna 124 137 261 

OBČINA BREZOVICA 986 741 1.727 

Dobrova 404 325 729 

Polhov Gradec 77 94 171 

Šentjošt 235 134 369 

OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 662 488 1.150 

Frana Levstika 492 406 898 

Rob 80 86 166 

OBČINA VELIKE LAŠČE  553 450 1.003 

Horjul 316 292 608 

Ig 561 492 1.053 

Škofljica 1.009 643 1.652 

Vodice 319 278 597 

e-knjižnica 869 141 1.010 

Potujoča knjižnica 692 472 1.164 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 720 533 1.253 

SKUPAJ MKL 11.487 3.178 14.665 

 
* - Vrstica ni seštevek iz tabele, ker se isti naslov pojavlja v različnih krajevnih knjižnicah. 
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Priloga 6: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – NAČIN 
NABAVE 
 

Krajevna knjižnica Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Šiška 6.751 44 0 573 7.368 

Gameljne 952 4 0 30 986 

Šentvid 1.882 17 0 72 1.971 

Bežigrad 6.048 21 0 700 6.769 

Črnuče 1.484 3 0 170 1.657 

dr. France Škerl 1.334 19 0 96 1.449 

Glinškova ploščad 1.119 2 0 48 1.169 

Savsko naselje 863 0 0 28 891 

Knjižnica Jožeta Mazovca 4.081 14 0 232 4.327 

Fužine 1.587 4 0 190 1.781 

Jarše 761 5 0 49 815 

Polje 1.961 56 0 67 2.084 

Zadvor 620 3 0 50 673 

Zalog 809 7 0 50 866 

Knjižnica Otona Župančiča 9.528 1.460 0 2.897 13.885 

Nove Poljane 440 21 0 35 496 

Poljane 692 32 0 25 749 

Knjižnica Prežihov Voranc 5.505 41 0 407 5.953 

Grba 1.934 37 0 122 2.093 

Rudnik 1.875 18 0 108 2.001 

Slovanska knjižnica 1.063 388 35 444 1.930 

Trubarjeva hiša literature 11 0 0  11 

MOL SKUPAJ 51.300 2.196 35 6.393 59.924 

Brezovica 1.211 0 0 86 1.297 

Notranje Gorice 78 0 0 57 135 

Podpeč 611 2 0 61 674 

Rakitna 90 0 0 178 268 

OBČINA BREZOVICA 1.990 2 0 382 2.374 

Dobrova 696 0 0 61 757 

Polhov Gradec 89 2 0 85 176 

Šentjošt 75  0 321 396 

OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 860 2 0 467 1.329 

Frana Levstika 832 0 0 91 923 

Rob 94 0 0 89 183 

OBČINA VELIKE LAŠČE  926 0 0 180 1.106 

Horjul 540 5 0 76 621 

Ig 1.021 0 0 54 1.075 

Škofljica 1.736 0 0 63 1.799 

Vodice 566 2 0 52 620 

e-knjižnica 1.186 0 0  1.186 

Potujoča knjižnica 1.211 17 0 97 1.325 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 1.245 0 0 56 1.301 

SKUPAJ MKL 62.581 2.224 35 7.820 72.660 
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Priloga 7: ODPIS GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Šiška 2.939 755 217 3.911 

Gameljne 989 71 31 1.091 

Šentvid 1.946 193 83 2.222 

Bežigrad 4.437 466 148 5.051 

Črnuče 933 507 40 1.480 

dr. France Škerl 1.305 233 41 1.579 

Glinškova ploščad 2.085 517 35 2.637 

Savsko naselje 272 73 9 354 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.080 1.199 152 4.431 

Fužine 1.233 337 39 1.609 

Jarše 755 78 72 905 

Polje 1.617 495 81 2.193 

Zadvor 474 57 18 549 

Zalog 550 72 24 646 

Knjižnica Otona Župančiča 6.638 434 735 7.807 

Nove Poljane 7 9 4 20 

Poljane 415 14 55 484 

Knjižnica Prežihov Voranc 4.071 1.092 214 5.377 

Grba 481 173 67 721 

Rudnik 813 182 54 1.049 

Slovanska knjižnica 12 30 16 58 

Trubarjeva hiša literature 0 0 5 5 

MOL SKUPAJ 35.052 6.987 2.140 44.179 

Brezovica 540 325 45 910 

Notranje Gorice 115 7 0 122 

Podpeč 326 23 24 373 

Rakitna 31 1 0 32 

OBČINA BREZOVICA 1.012 356 69 1.437 

Dobrova 254 22 35 311 

Polhov Gradec 39 3 0 42 

Šentjošt 73 19 0 92 

OBČ. DOBR. POLH. G. 366 44 35 445 

Frana Levstika 1.139 177 84 1.400 

Rob 22 3 1 26 

OBČINA V. LAŠČE  1.161 180 85 1.426 

Horjul 112 11 13 136 

Ig 114 73 27 214 

Škofljica 458 26 90 574 

Vodice 53 12 17 82 

e-knjižnica - - - - 

Potujoča knjižnica 464 38 12 514 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 1.278 338 28 1.644 

SKUPAJ MKL 40.070 8.065 2.516 50.651 
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Priloga 8: ČLANSTVO PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica 
Aktivni člani Novo vpisani člani 

otroci odrasli aktivni člani* otroci odrasli SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 2.288 14.028 15.649 250 1.103 1.353 

Knjižnica Črnuče 778 2.512 3.180 103 190 293 

Knjižnica dr. France Škerl 570 1.556 2.069 83 102 185 

Knjižnica Glinškova ploščad 458 1.576 1.990 71 88 159 

Knjižnica Savsko naselje 386 1185 1.529 57 60 117 

KB SKUPAJ - - - 564 1.543 2.107 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.774 7.666 9.178 198 495 693 

Knjižnica Fužine 1.181 4.027 5.038 139 297 436 

Knjižnica Jarše 705 1.348 1.965 86 91 177 

Knjižnica Polje 1.430 3.602 4.855 199 276 475 

Knjižnica Zadvor 321 691 987 41 36 77 

Knjižnica Zalog 787 1.612 2.303 105 104 209 

KJM SKUPAJ - - - 768 1299 2.067 

Knjižnica Otona Župančiča 2.718 28.029 29.358 366 3.353 3.719 

Knjižnica Nove Poljane 241 665 886 32 22 54 

Knjižnica Poljane 207 1.475 1.647 16 56 72 

KOŽ SKUPAJ - - - 414 3431 3.845 

Knjižnica Prežihov Voranc 2.351 11.695 13.536 274 946 1.220 

Knjižnica Grba 885 3.066 3.833 135 212 347 

Knjižnica Rudnik 1.210 3.788 4.800 154 259 413 

Knjižnica Brezovica 522 1.492 1.947 76 110 186 

Knjižnica Notranje Gorice 249 152 401 - - - 

Knjižnica Podpeč 184 504 668 25 33 58 

Knjižnica Rakitna 25 25 50 - - - 

Knjižnica Dobrova 353 794 1.107 53 51 104 

Knjižnica Polhov Gradec 34 12 46 - - - 

Knjižnica Šentjošt 14 16 30 - - - 

Knjižnica Frana Levstika 233 459 668 54 46 100 

Knjižnica Rob 45 8 53 - - - 

Knjižnica Horjul 193 416 595 35 47 82 

Knjižnica Ig 510 1090 1.554 87 101 188 

Knjižnica Škofljica 960 1.968 2.809 207 170 377 

KPV SKUPAJ - - - 1100 1975 3.075 

Knjižnica Šiška 3.118 14.964 17.556 441 1.370 1.811 

Knjižnica Gameljne 300 1.098 1.372 29 59 88 

Knjižnica Šentvid 1.257 4.286 5.415 149 287 436 

Knjižnica Vodice 281 861 1.107 51 78 129 

KŠ SKUPAJ - - - 670 1.794 2.464 

Slovanska knjižnica 294 3.113 3.343 4 73 77 

Potujoča knjižnica 343 962 1.278 42 71 113 

e-knjižnica 2 404 406 0 0 0 

drugo 805 6.611 7.339 0 375 375 

SKUPAJ 18.094 69.488 83.293 3.562 10.561 14.123 

 *stolpec 'aktivni člani' predstavlja aktivne člane brez prehajanja med kategorijami in ni seštevek 
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Priloga 9: 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 15.124 133.273 9 867 2.048 2.957 17.181 137.097 154.278 

Knjižnica Črnuče 5.393 26.279 2 8 616 50 6.011 26.337 32.348 

Knjižnica dr. France Škerl 5.422 19.942 0 2 917 596 6.339 20.540 26.879 

Knjižnica Glinškova ploščad 3.276 15.397 2 4 743 257 4.021 15.658 19.679 

Knjižnica Savsko naselje 2.676 9.428 0 2 431 7 3.107 9.437 12.544 

KB SKUPAJ 31.891 204.319 13 883 4.755 3.867 36.659 209.069 245.728 

Knjižnica Jožeta Mazovca 9.524 58.433 84 1.200 2.131 1.034 11.739 60.667 72.406 

Knjižnica Fužine 7.003 40.868 298 4.109 1.270 1.391 8.571 46.368 54.939 

Knjižnica Jarše 4.751 12.311 95 578 1.047 168 5.893 13.057 18.950 

Knjižnica Polje 11.987 34.142 125 1.436 2.239 38 14.351 35.616 49.967 

Knjižnica Zadvor 2.890 7.766 138 45 654 54 3.682 7.865 11.547 

Knjižnica Zalog 5.633 13.959 319 77 1.650 352 7.602 14.388 21.990 

KJM SKUPAJ 41.788 167.479 1.059 7.445 8.991 3.037 51.838 177.961 229.799 

Knjižnica Otona Župančiča 16.487 280.560 28 904 2.422 11.781 18.937 293.245 312.182 

Knjižnica Nove Poljane 1.488 3.819 1 1 81 0 1.570 3.820 5.390 

Knjižnica Poljane 881 9.922 0 4 0 0 881 9.926 10.807 

KOŽ SKUPAJ 18.856 294.301 29 909 2.503 11.781 21.388 306.991 328.379 

Knjižnica Prežihov Voranc 16.125 117.092 2 10 2.606 2.427 18.733 119.529 138.262 

Knjižnica Grba 7.025 38.467 1 8 926 294 7.952 38.769 46.721 

Knjižnica Rudnik 8.204 35.379 2 1 1.239 770 9.445 36.150 45.595 

Knjižnica Brezovica 3.540 15.244 0 0 1.167 236 4.707 15.480 20.187 

Knjižnica Notranje Gorice 141 180 0 0 0 0 141 180 321 

Knjižnica Podpeč 1.315 3.922 1 1 609 28 1.925 3.951 5.876 

Knjižnica Rakitna 456 499 0 0 0 0 456 499 955 

Knjižnica Dobrova 2.264 6.575 0 1 388 43 2.652 6.619 9.271 

Knjižnica Polhov Gradec 249 180 0 0 0 0 249 180 429 

Knjižnica Šentjošt 166 109 55 12 0 0 221 121 342 

Knjižnica Frana Levstika 2.058 5.473 0 0 1.050 127 3.108 5.600 8.708 

Knjižnica Rob 441 55 0 0 0 0 441 55 496 

Knjižnica Horjul 1.559 3.725 0 0 413 193 1.972 3.918 5.890 

Knjižnica Ig 3.508 11.635 0 1 944 640 4.452 12.276 16.728 

Knjižnica Škofljica 8.359 22.848 1 6 1.436 855 9.796 23.709 33.505 

KPV SKUPAJ 55.410 261.383 62 40 10.778 5.613 66.250 267.036 333.286 

Knjižnica Šiška 22.956 155.390 4 53 2.465 2.202 25.425 157.645 183.070 

Knjižnica Gameljne 1.796 10.395 0 0 305 132 2.101 10.527 12.628 

Knjižnica Šentvid 9.624 39.231 3 2 1.464 410 11.091 39.643 50.734 

Knjižnica Vodice 2.224 7.744 0 0 1.379 259 3.603 8.003 11.606 

KŠ SKUPAJ 36.600 212.760 7 55 5.613 3.003 42.220 215.818 258.038 

Slovanska knjižnica 324 7.761 60 11.752 31 1.005 415 20.518 20.933 

Potujoča knjižnica 2.026 7.843 2 7 780 25 2.808 7.875 10.683 

Trubarjeva hiša literature - - - - 159 7.896 159 7.896 8.055 

SDU - - - - 102 1.001 102 1.001 1.103 

Pionirska - CMKK - - - - 778 0 778 0 778 

e-knjižnica 1.708 41.158 - - 0 0 1.708 41.158 42.866 

SKUPAJ 188.603 1.197.004 1.232 21.091 34.490 37.228 224.325 1.255.323 1.479.648 
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Priloga 10: IZPOSOJA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica 
Knjige 

Serijske 
publikacije 

Neknjižno 
gradivo 

SKUPAJ 
SKUPAJ 

otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli 

Knjižnica Bežigrad 118.138 276.483 882 6.413 14.021 45.956 133.041 328.852 461.893 

Knjižnica Črnuče 35.297 50.651 132 1.039 5.028 8.185 40.457 59.875 100.332 

Knjižnica dr. France Škerl 30.699 28.377 285 1.002 11.116 5.382 42.100 34.761 76.861 

Knjižnica Glinškova ploščad 25.903 27.309   952 3.149 3.684 29.052 31.945 60.997 

Knjižnica Savsko naselje 15.399 16.332 103 1.498 2.385 2.494 17.887 20.324 38.211 

KB SKUPAJ 225.436 399.152 1.402 10.904 35.699 65.701 262.537 475.757 738.294 

Knjižnica Jožeta Mazovca 57.565 120.136 177 2.569 5.469 16.659 63.211 139.364 202.575 

Knjižnica Fužine 41.973 68.761 317 6.075 2.706 5.211 44.996 80.047 125.043 

Knjižnica Jarše 16.798 24.878 27 477 757 837 17.582 26.192 43.774 

Knjižnica Polje 50.702 71.803 180 1.107 3.480 4.182 54.362 77.092 131.454 

Knjižnica Zadvor 17.539 16.180 163 348 2.549 989 20.251 17.517 37.768 

Knjižnica Zalog 24.802 26.661 72 623 1.237 602 26.111 27.886 53.997 

KJM SKUPAJ 209.379 328.419 936 11.199 16.198 28.480 226.513 368.098 594.611 

Knjižnica Otona Župančiča 147.868 579.050 1025 15.881 22.495 96.251 171.388 691.182 862.570 

Knjižnica Nove Poljane 5.899 5.232 27 185 2.229 3.961 8.155 9.378 17.533 

Knjižnica Poljane 5.799 20.848 0 85 107 616 5.906 21.549 27.455 

KOŽ SKUPAJ 159.566 605.130 1.052 16.151 24.831 100.828 185.449 722.109 907.558 

Knjižnica Prežihov Voranc 131.142 255.026 763 8.863 13.375 34.925 145.280 298.814 444.094 

Knjižnica Grba 48.292 66.040 178 4.439 7.383 10.140 55.853 80.619 136.472 

Knjižnica Rudnik 57.214 75.643 213 3.377 6.163 6.635 63.590 85.655 149.245 

Knjižnica Brezovica 27.859 31.699 41 1.314 2.531 2.669 30.431 35.682 66.113 

Knjižnica Notranje Gorice 913 568 0 0 33 8 946 576 1.522 

Knjižnica Podpeč 9.684 6.695 7 439 1.101 816 10.792 7.950 18.742 

Knjižnica Rakitna 1.055 688 0 0 170 72 1.225 760 1.985 

Knjižnica Dobrova 13.557 13.217 19 962 1.328 521 14.904 14.700 29.604 

Knjižnica Polhov Gradec 1.144 649 0 0 88 21 1.232 670 1.902 

Knjižnica Šentjošt 585 171 0 0 12 11 597 182 779 

Knjižnica Frana Levstika 13.687 12.886 76 587 1.029 409 14.792 13.882 28.674 

Knjižnica Rob 495 134 0 0 205 10 700 144 844 

Knjižnica Horjul 8.749 8.306 15 180 1.291 388 10.055 8.874 18.929 

Knjižnica Ig 24.097 24.315 48 947 2.551 1.913 26.696 27.175 53.871 

Knjižnica Škofljica 42.732 49.574 63 2.259 5.342 2.798 48.137 54.631 102.768 

KPV SKUPAJ 381.205 545.611 1.423 23.367 42.602 61.336 425.230 630.314 1.055.544 

Knjižnica Šiška 194.945 390.205 412 11.738 15.731 30.922 211.088 432.865 643.953 

Knjižnica Gameljne 17.676 28.819 106 677 2.004 1.724 19.786 31.220 51.006 

Knjižnica Šentvid 67.602 83.798 93 1.056 8.468 14.462 76.163 99.316 175.479 

Knjižnica Vodice 19.122 17.472 30 195 2.553 990 21.705 18.657 40.362 

KŠ SKUPAJ 299.345 520.294 641 13.666 28.756 48.098 328.742 582.058 910.800 

Slovanska knjižnica 574 8.446 42 696 3 39 619 9.181 9.800 

Potujoča knjižnica 17.297 17.400 0 4 1.878 1.084 19.175 18.488 37.663 

e-knjižnica 0 40 0   3.801 30.671 3.801 30.711 34.512 

SKUPAJ 1.292.802 2.424.492 5.496 75.987 153.768 336.237 1.452.066 2.836.716 4.288.782 
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Priloga 11: 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 5.044 9.676 3.113 20.084 

Knjižnica Črnuče 1.368 1.556 916 2.701 

Knjižnica dr. France Škerl 1.262 862 433 1.770 

Knjižnica Glinškova ploščad 840 989 322 1.924 

Knjižnica Savsko naselje 343 871 217 1.804 

KB SKUPAJ 8.857 13.954 5.001 28.283 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2.428 3.300 1.765 7.593 

Knjižnica Fužine 2.166 2.550 805 3.578 

Knjižnica Jarše 518 481 475 1.000 

Knjižnica Polje 1.352 1.880 749 3.605 

Knjižnica Zadvor 451 358 563 696 

Knjižnica Zalog 535 569 348 922 

KJM SKUPAJ 7.450 9.138 4.705 17.394 

Knjižnica Otona Župančiča 6.222 18.052 4.534 41.019 

Knjižnica Nove Poljane 90 204 74 522 

Knjižnica Poljane 263 729 149 952 

KOŽ SKUPAJ 6.575 18.985 4.757 42.493 

Knjižnica Prežihov Voranc 5.510 7.964 2.239 13.858 

Knjižnica Grba 3.695 2.398 888 3.000 

Knjižnica Rudnik 2.157 2.584 854 4.557 

Knjižnica Brezovica 881 823 283 1.480 

Knjižnica Notranje Gorice - - - - 

Knjižnica Podpeč 104 110 87 319 

Knjižnica Rakitna - - - - 

Knjižnica Dobrova 194 395 143 819 

Knjižnica Polhov Gradec - - - - 

Knjižnica Šentjošt - - - - 

Knjižnica Frana Levstika 227 107 75 310 

Knjižnica Rob - - - - 

Knjižnica Horjul 120 106 66 277 

Knjižnica Ig 551 484 244 823 

Knjižnica Škofljica 1.554 1.227 429 1.710 

KPV SKUPAJ 14.993 16.198 5.308 27.153 

Knjižnica Šiška 4.406 11.570 2.706 20.332 

Knjižnica Gameljne 507 671 804 1.509 

Knjižnica Šentvid 1.619 2.600 1.475 4.375 

Knjižnica Vodice 257 263 117 586 

KŠ SKUPAJ 6.789 15.104 5.102 26.802 

Slovanska knjižnica 49 110 122 1.083 

Potujoča knjižnica 1.323 - 3.339 - 

MKL SKUPAJ 46.036 73.489 28.334 143.208 
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Priloga 12: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA ODRASLE  

 

Dogodek Krajevna knjižnica 

Število izvedenih prireditev 
Število 

udeležencev Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 17 1 18 178 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 11 11 78 

Knjižnica Fužine  2 3 5 183 

Knjižnica Polje 0 2 2 30 

Knjižnica Zadvor 2 0 2 19 

Knjižnica Zalog  1 10 11 105 

Knjižnica Otona Župančiča 82 8 90 1.723 

Knjižnica Prežihov Voranc 18 0 18 286 

Knjižnica Grba 8 0 8 78 

Knjižnica Brezovica 0 10 10 75 

Knjižnica Frana Levstika 3 0 3 87 

Knjižnica Horjul 0 10 10 104 

Knjižnica Ig 10 0 10 239 

Knjižnica Škofjlica 10 10 20 205 

Knjižnica Šiška 9 9 18 303 

Knjižnica Šentvid 0 6 6 35 

Slovanska knjižnica 1 4 5 104 

Trubarjeva hiša literature 160 0 160 4.398 

Literarni dogodki skupaj 323 84 407 8.230 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 3 13 16 0 

Knjižnica Črnuče  2 4 6 0 

Knjižnica dr. France Škerl 4 2 6 0 

Knjižnica Glinškova ploščad 4 5 9 40 

Knjižnica Savsko naselje 6 0 6 0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 0 1 0 

Knjižnica Fužine  5 5 10 43 

Knjižnica Jarše  4 1 5 0 

Knjižnica Polje 3 1 4 0 

Knjižnica Zadvor 2 1 3 0 

Knjižnica Zalog  6 0 6 105 

Knjižnica Otona Župančiča 23 0 23 0 

Knjižnica Poljane 1 0 1 0 

Knjižnica Prežihov Voranc 10 2 12 160 

Knjižnica Frana Levstika 7 0 7 0 

Knjižnica Ig 14 0 14 239 

Knjižnica Škofjlica 9 0 9 335 

Knjižnica Šiška 10 1 11 125 

Knjižnica Šentvid 4 0 4 0 

Slovanska knjižnica 4 9 13 88 

Trubarjeva hiša literature 8 0 8 0 
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Razstave skupaj 130 44 174 1.135 

Strokovna in 
poljudna 

predavanja 

Knjižnica Bežigrad 20 0 20 540 

Knjižnica Glinškova ploščad 1 0 1 5 

Knjižnica Jožeta Mazovca 24 0 24 567 

Knjižnica Fužine  32 0 32 931 

Knjižnica Jarše  2 0 2 21 

Knjižnica Zadvor 1 0 1 12 

Knjižnica Zalog  2 0 2 64 

Knjižnica Otona Župančiča 114 0 114 4.585 

Knjižnica Prežihov Voranc 13 0 13 266 

Knjižnica Grba 4 0 4 63 

Knjižnica Rudnik 2 0 2 53 

Knjižnica Brezovica 2 0 2 63 

Knjižnica Podpeč 1 0 1 4 

Knjižnica Dobrova 1 0 1 23 

Knjižnica Horjul 1 0 1 8 

Knjižnica Ig 5 0 5 30 

Knjižnica Škofjlica 4 0 4 170 

Knjižnica Šiška 33 0 33 520 

Knjižnica Šentvid 11 0 11 240 

Knjižnica Vodice 4 0 4 108 

Slovanska knjižnica 8 0 8 140 

Trubarjeva hiša literature 70 0 70 2.108 

Strokovna in poljudna predavanja skupaj 355 0 355 10.521 

Potopisna 
predavanja 

Knjižnica Bežigrad 4 1 5 154 

Knjižnica dr. France Škerl 8 0 8 201 

Knjižnica Glinškova ploščad 3 0 3 50 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 1 4 159 

Knjižnica Fužine  3 0 3 71 

Knjižnica Jarše  1 0 1 12 

Knjižnica Zalog  2 0 2 65 

Knjižnica Otona Župančiča 9 0 9 560 

Knjižnica Prežihov Voranc 7 0 7 292 

Knjižnica Grba 4 0 4 119 

Knjižnica Rudnik 6 0 6 177 

Knjižnica Brezovica 4 0 4 76 

Knjižnica Podpeč 2 0 2 15 

Knjižnica Dobrova 2 0 2 20 

Knjižnica Frana Levstika 3 0 3 40 

Knjižnica Horjul 4 0 4 81 

Knjižnica Ig 4 0 4 91 

Knjižnica Škofjlica 2 0 2 95 

Knjižnica Šiška 7 0 7 177 

Knjižnica Gameljne 7 0 7 132 

Knjižnica Šentvid 6 0 6 81 
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Knjižnica Vodice 3 0 3 144 

Slovanska knjižnica 1 0 1 70 

Potopisna predavanja skupaj 95 2 97 2.882 

Glasbene 
prireditve 

Knjižnica Bežigrad 3 16 19 380 

Knjižnica Fužine  1 0 1 46 

Knjižnica Otona Župančiča 8 0 8 325 

Knjižnica Prežihov Voranc 3 0 3 85 

Knjižnica Šiška 1 0 1 12 

Trubarjeva hiša literature 6 0 6 244 

Glasbene prireditve skupaj 22 16 38 1.092 

Filmske predstave 

Knjižnica Bežigrad 1 0 1 15 

Knjižnica Otona Župančiča 3 0 3 46 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 0 2 16 

Knjižnica Šiška 4 0 4 42 

Slovanska knjižnica 6 2 8 288 

Trubarjeva hiša literature 6 2 8 251 

Filmske predstave skupaj 22 4 26 658 

Gledališke 
predstave 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 0 1 27 

Knjižnica Otona Župančiča 2 0 2 55 

Knjižnica Škofjlica 1 0 1 50 

Trubarjeva hiša literature 5 0 5 184 

Gledališke predstave skupaj 9 0 9 316 

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Fužine  0 4 4 55 

Knjižnica Jarše  1 10 11 134 

Knjižnica Zadvor 1 1 2 23 

Knjižnica Otona Župančiča 33 1 34 313 

Knjižnica Grba 2 0 2 31 

Knjižnica Rudnik 1 0 1 12 

Knjižnica Brezovica 2 0 2 22 

Knjižnica Ig 4 0 4 28 

Knjižnica Šiška 3 0 3 31 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 12 

Ustvarjalne delavnice skupaj 48 16 64 661 

Natečaji in tekmovanja skupaj 0 0 0 0 

Drugo 

Knjižnica Bežigrad 2 2 4 383 

Knjižnica Črnuče  0 1 1 50 

Knjižnica dr. France Škerl 2 0 2 106 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 2 2 150 

Knjižnica Jarše  0 1 1 1 

Knjižnica Otona Župančiča 19 4 23 513 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 3 4 120 

Knjižnica Podpeč 1 0 1 9 

Knjižnica Šiška 2 0 2 9 

Trubarjeva hiša literature 14 0 14 289 

SDU 1 0 1 1.001 
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Drugo skupaj 42 13 55 2.631 

MKL SKUPAJ 1.046 179 1.225 28.126 
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Priloga 13: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA OTROKE  

 

Dogodek Krajevna knjižnica 

Število izvedenih prireditev 
Število 

udeležencev Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 2 0 2 67 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 0 0 0 

Knjižnica Zadvor 0 7 7 169 

Knjižnica Otona Župančiča 0 4 4 76 

Knjižnica Šiška 0 3 3 73 

Knjižnica Šentvid 0 2 2 19 

Knjižnica Vodice 1 0 1 80 

Trubarjeva hiša literature 4 0 4 84 

SDU 1 3 4 706 

Literarni dogodki skupaj 8 19 27 1.274 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 0 6 6 0 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 2 2 70 

Knjižnica Jožeta Mazovca 5 0 5 0 

Knjižnica Fužine 0 1 1 0 

Knjižnica Jarše  3 0 3 0 

Knjižnica Polje  6 0 6 0 

Knjižnica Zadvor 1 1 2 0 

Knjižnica Zalog  2 0 2 0 

Knjižnica Otona Župančiča 0 10 10 0 

Knjižnica Nove Poljane  0 1 1 0 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 1 1 0 

Knjižnica Škofljica 1 0 1 40 

Razstave skupaj 18 22 40 110 

Ure pravljic, 
bralne ure 

Knjižnica Bežigrad 1 28 29 451 

Knjižnica Črnuče  33 0 33 353 

Knjižnica dr. France Škerl 26 0 26 399 

Knjižnica Glinškova ploščad 17 7 24 254 

Knjižnica Savsko naselje 26 0 26 181 

Knjižnica Jožeta Mazovca 7 46 53 726 

Knjižnica Fužine  2 51 53 743 

Knjižnica Jarše  8 36 44 584 

Knjižnica Polje  0 51 51 817 

Knjižnica Zadvor 6 8 14 170 

Knjižnica Zalog  4 46 50 1027 

Knjižnica Otona Župančiča 0 52 52 1095 

Knjižnica Nove Poljane  0 3 3 38 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 25 27 687 

Knjižnica Grba 7 3 10 282 

Knjižnica Rudnik 21 5 26 458 

Knjižnica Brezovica 14 0 14 316 
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Knjižnica Podpeč 7 0 7 70 

Knjižnica Dobrova 5 0 5 37 

Knjižnica Frana Levstika 8 33 41 776 

Knjižnica Horjul 8 2 10 143 

Knjižnica Ig 14 1 15 320 

Knjižnica Škofjlica 28 18 46 786 

Knjižnica Šiška 0 46 46 602 

Knjižnica Gameljne 24 1 25 190 

Knjižnica Šentvid 2 23 25 452 

Knjižnica Vodice 27 1 28 501 

Potujoča knjižnica 0 11 11 780 

Ure pravljic, bralne ure skupaj 297 497 794 13.238 

Predstave 

Knjižnica Bežigrad 1 1 2 135 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 0 1 42 

Knjižnica Fužine 0 2 2 19 

Knjižnica Polje  1 0 1 15 

Knjižnica Zalog  1 0 1 54 

Knjižnica Otona Župančiča 1 0 1 70 

Knjižnica Nove Poljane  1 4 5 19 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 1 2 74 

Knjižnica Grba 0 1 1 57 

Knjižnica Rudnik 0 1 1 45 

Knjižnica Brezovica 1 0 1 249 

Knjižnica Podpeč 0 1 1 140 

Knjižnica Dobrova 0 1 1 100 

Knjižnica Frana Levstika 1 1 2 118 

Knjižnica Horjul 1 0 1 75 

Knjižnica Ig 1 0 1 19 

Knjižnica Škofljica 1 0 1 120 

Knjižnica Šiška 3 0 3 105 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 66 

Knjižnica Vodice 2 0 2 400 

Predstave skupaj 18 13 31 1.922 

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 1 2 3 49 

Knjižnica Črnuče  1 0 1 18 

Knjižnica dr. France Škerl 7 0 7 53 

Knjižnica Glinškova ploščad 1 0 1 12 

Knjižnica Savsko naselje 1 0 1 13 

Knjižnica Jožeta Mazovca 23 0 23 334 

Knjižnica Fužine  0 2 2 33 

Knjižnica Jarše  9 5 14 163 

Knjižnica Polje  3 0 3 36 

Knjižnica Zalog  11 1 12 286 

Knjižnica Otona Župančiča 5 1 6 35 

Knjižnica Nove Poljane  0 3 3 24 
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Knjižnica Prežihov Voranc 7 3 10 112 

Knjižnica Grba 6 0 6 118 

Knjižnica Rudnik 3 0 3 13 

Knjižnica Brezovica 4 1 5 53 

Knjižnica Podpeč 4 0 4 30 

Knjižnica Frana Levstika 4 0 4 37 

Knjižnica Horjul 5 0 5 32 

Knjižnica Ig 3 1 4 36 

Knjižnica Škofljica 5 1 6 80 

Knjižnica Šiška 4 1 5 64 

Knjižnica Šentvid 5 0 5 82 

Pionirska – CMKK  0 3 3 102 

Ustvarjalne delavnice skupaj 112 24 136 1.815 

Uganke, kvizi 

Knjižnica Bežigrad 0 11 11 157 

Knjižnica Črnuče  0 11 11 60 

Knjižnica dr. France Škerl 0 11 11 24 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 11 11 18 

Knjižnica Savsko naselje 0 6 6 37 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 5 5 205 

Knjižnica Fužine  0 6 6 98 

Knjižnica Jarše  0 5 5 110 

Knjižnica Polje  0 4 4 68 

Knjižnica Zadvor 0 7 7 161 

Knjižnica Zalog  0 6 6 177 

Knjižnica Otona Župančiča 0 14 14 131 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 7 7 395 

Knjižnica Grba 0 6 6 111 

Knjižnica Rudnik 0 6 6 94 

Knjižnica Brezovica 0 6 6 261 

Knjižnica Dobrova 0 6 6 104 

Knjižnica Frana Levstika 0 6 6 49 

Knjižnica Horjul 0 6 6 66 

Knjižnica Ig 0 6 6 108 

Knjižnica Škofljica 0 6 6 89 

Knjižnica Šiška 0 6 6 226 

Knjižnica Gameljne 0 6 6 115 

Knjižnica Šentvid 0 6 6 341 

Knjižnica Vodice 0 6 6 176 

SDU 0 12 12 72 

Uganke, kvizi skupaj 0 188 188 3.453 

MKL SKUPAJ 453 763 1.216 21.812 
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Priloga 14: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE 

 

Dogodek Krajevna knjižnica 

Število izobraževanj 
Število 

udeležencev 
Število 

ur Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice 

Knjižnica Bežigrad 0 35 35 735 54,5 

Knjižnica dr. France 
Škerl 0 10 10 251 10,0 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 0 4 4 151 6,0 

Knjižnica Otona 
Župančiča 3 63 66 1.713 98,5 

Knjižnica Prežihov 
Voranc 0 38 38 1.087 38,0 

Knjižnica Rudnik 0 12 12 257 12,0 

Knjižnica Šiška 0 35 35 898 35,0 

Slovanska knjižnica 0 14 14 315 18,0 

Potujoča knjižnica 0 1 1 25 3,0 

Trubarjeva hiša 
literature 0 6 6 151 6,0 

Vodeni obiski knjižnice skupaj 3 218 221 5.583 281,0 

Računalniško 
opismenjevanje 

Knjižnica Bežigrad 0 1 1 5 2,0 

Knjižnica Otona 
Župančiča 7 16 23 151 94,0 

Računalniško opismenjevanje skupaj 7 17 24 156 96,0 

Tečaji 

Knjižnica dr. France 
Škerl 4 0 4 38 74,0 

Knjižnica Glinškova 
ploščad 1 0 1 12 30,0 

Knjižnica Savsko naselje 1 0 1 7 40,0 

Knjižnica Fužine  2 0 2 17 40,0 

Knjižnica Polje 0 1 1 8 9,0 

Knjižnica Otona 
Župančiča 5 1 6 69 87,0 

Knjižnica Prežihov 
Voranc 1 0 1 6 20,0 

Knjižnica Rudnik 2 0 2 20 40,0 

Knjižnica Šiška 3 1 4 32 90,0 

Trubarjeva hiša 
literature 8 0 8 165 273,0 

Tečaji skupaj 27 3 30 374 703,0 

Izobraževalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 24 7 31 567 71,5 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 0 17 17 52 17,0 

Knjižnica Fužine  3 5 8 45 20,0 

Knjižnica Zalog  1 0 1 13 4,0 

Knjižnica Otona 
Župančiča 143 54 197 1.728 432,5 

Knjižnica Prežihov 
Voranc 4 9 13 109 25,0 

Knjižnica Grba 1 0 1 3 2,0 
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Knjižnica Rudnik 19 0 19 251 39,0 

Knjižnica Ig 2 0 2 13 4,0 

Knjižnica Šiška 0 8 8 53 12,0 

Knjižnica Šentvid 6 0 6 42 12,0 

Knjižnica Vodice 1 0 1 7 1,5 

Trubarjeva hiša 
literature 5 1 6 106 25,0 

Izobraževalne delavnice skupaj 209 101 310 2.989 665,5 

MKL SKUPAJ 246 339 585 9.102 1745,5 
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Priloga 15: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA OTROKE 

 

Dogodek Enota knjižnice 

Število izobraževanj 
Število 

udeležencev 
Število 

ur Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice  

Knjižnica Bežigrad 0 50 50 864 55,0 

Knjižnica Črnuče 0 9 9 185 11,0 

Knjižnica dr. France Škerl 0 23 23 410 23,0 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 25 25 389 22,5 

Knjižnica Savsko naselje 0 8 8 138 8,0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 34 34 703 38,0 

Knjižnica Fužine  0 18 18 377 22,0 

Knjižnica Jarše 0 5 5 91 5,0 

Knjižnica Polje 0 41 41 1303 53,0 

Knjižnica Zadvor 0 9 9 154 9,0 

Knjižnica Zalog  0 6 6 106 4,0 

Knjižnica Otona Župančiča 1 37 38 970 50,5 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 51 52 1226 55,0 

Knjižnica Grba 0 17 17 358 34,0 

Knjižnica Rudnik 0 35 35 629 35,0 

Knjižnica Brezovica 0 7 7 288 10,5 

Knjižnica Podpeč 0 17 17 369 17,0 

Knjižnica Dobrova 0 8 8 147 8,0 

Knjižnica Frana Levstika 0 3 3 63 1,5 

Knjižnica Horjul 0 4 4 97 5,5 

Knjižnica Ig 0 14 14 418 14,0 

Knjižnica Škofljica 0 14 14 321 16,5 

Knjižnica Šiška 1 50 51 1120 59,0 

Knjižnica Šentvid 0 22 22 504 25,5 

Knjižnica Vodice 0 11 11 222 11,0 

Slovanska knjižnica 0 3 3 31 6,0 

 Vodeni obiski skupaj 3 521 524 11.483 599,5 

Računalniško 
opismenjevanje  

0 0 0 0 0 

Računalniško opismenjevanje skupaj 0 0 0 0 0 

Tečaji  

Knjižnica Bežigrad 1 0 1 9 6,0 

Knjižnica Otona Župančiča 2 0 2 12 30,0 

Trubarjeva hiša literature 3 0 3 75 120,0 

Tečaji skupaj 6 0 6 96 156,0 

Izobraževalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 26 7 33 316 55,0 

Knjižnica dr. France Škerl 7 0 7 31 7,0 

Knjižnica Savsko naselje 4 0 4 62 4,0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 5 16 21 121 22,0 

Knjižnica Jarše 1 5 6 99 5,0 

Knjižnica Otona Župančiča 3 0 3 33 6,0 



128 

Knjižnica Prežihov Voranc 20 3 23 112 28,5 

Knjižnica Frana Levstika 0 1 1 7 1,0 

Knjižnica Ig 13 1 14 43 14,0 

Knjižnica Šiška 17 13 30 275 44,5 

Izobraževalne delavnice skupaj 96 46 142 1.099 187,0 

MKL SKUPAJ 105 567 672 12.678 942,5 
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Priloga 16: 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 
- Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski center pri NUK – projekt »Finančno 

opismenjevanje v splošnih knjižnicah« (FINLIT) 
- Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS – sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah, posredovanje 

strokovnih informacij 
- Združenje splošnih knjižnic – posredovanje strokovnih informacij, delovanje v delovnih telesih in 

delovnih skupinah združenja, projekt skupne spletne strani slovenskih splošnih knjižnic 
- 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, sodelovanje v 

posvetovalnih telesih in pri pripravi strokovnih podlag za spremembe zakonskih določil s področja 
knjižnične dejavnosti 

- 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 
- 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 
- RogLab – sodelovanje pri pripravi izobraževanja 
- Beletrina – sodelovanje pri razvoju platforme za izposojo elektronskih knjig v splošnih knjižnicah 

Biblos Lib, podpora uporabnikom pri uporabi storitev platforme Biblos 
- INTK – priprava spletne promocijske akcije Google Ads s podporo subvencije Google Grants 
- Public Libraries 2030 – zagovorniški dogodek Generation Code, MEP Library Lovers Group, Digital 

Government Yearly FactsheetsNaple eBook Working Group – priprava pregleda razvoja ponudbe 
e-knjig v slovenskih splošnih knjižnicah 

- Spletni wellness PRO MEDIA – sodelovanje na delavnici Promocija knjižnice na družbenih omrežjih 
- Spletodrom, spletne storitve – priprava izhodišč za novo spletno stran knjižnice 
- EBSCO Information Services, Central Europe – organizacija izobraževanj za uporabo podatkovnih 

zbirk EBSCOhost, 
- ZAL – slikovno gradivo za več digitalnih zbirk, objavljenih na portalu Kamra 
- 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 ter podatkovne povezave 
- Telemach – podatkovne povezave 
- T2 – stacionarna telefonija ter podatkovne povezave 
- Varnost Vič – vzdrževanje ter montaža videonadzornih sistemov 
- ITC – vzdrževanje IP telefonije 
- LPP – sodelovanje v projektu Urbana 
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- 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 
- Plastika Trček – proizvodnja plastičnih izdelkov in polnil za 3D-tisk 
- Knjižnica dr. Franceta Bevka Nova Gorica – Kreativnica 
- Arboretum Volčji Potok – donator nagrad za domoznanski natečaj 
- Terme Snovik – donator nagrad za domoznanski natečaj 
- Rečni promet d. o. o. – donator nagrad za domoznanski natečaj 
- Herba Slovenica – donator nagrad za domoznanski natečaj 
- Založba Modrijan – donator nagrad za domoznanski natečaj 
- Tiskarna Koštomaj – tisk letakov (Zgodbe mojega kraja) 
- DCA Ljubljana – sodelovanje pri pripravi izvedbe fokusne skupine 
- Masarykova univerza, Brno – študentska praksa ERASMUS+ 
- EU Funding Unit, Parma – priprava mobilnosti za zaposlene ERASMUS+ 
- FDV – izvajanje obvezne študijske prakse študentov 
- Datascan – dobavitelj RFID opreme 
- Tenzor – dobavitelj RFID opreme 
- Misol – servis tiskalnikov 
- Slavko Gvozden s. p. – elektro storitve 
- ELPRA – elektro storitve 
- Probiro – servis tiskalnikov 
 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
 
˗ Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (Svet med nami) 
˗ Alpska konvencija – mednarodni projekt Brati gore 
˗ Beletrina, zavod za založniško dejavnost – donator Mesto bere in glavni donator NajPoletavci   
˗ Biotehniška fakulteta – Pravice živali 
˗ Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – zaključna prireditev, Poletavci in NajPoletavci  
˗ Birografika BORI – nalepke (Naj bo knjižnica varen prostor, piktogrami za knjige) 
˗ Bohinj ECO Hotel – donator glavne nagrade Mesto bere 
˗ Collegium Graphicum – tisk, medalje Ciciuhec 
˗ Cvetličarstvo Marina: nabava cvetja za April v MKL 
˗ Dedal d. o. o. – donator NajPoletavci 
˗ Društvo BMG – izdelava magnetov Mesto bere, Ure pravljic, Dan MKL in priponk Poletavci 
˗ Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS – donator Ciciuhec 
˗ Društvo reportažnih fotografov – Slovenska reportažna fotografija 
˗ Društvo slovenskih arhitektov – predavanja  
˗ Društvo slovenskih pisateljev – literarni dogodki 
˗ Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta – delavnice animiranega filma za otroke z disleksijo 



131 

˗ Družinsko gledališče Kolenc, Gledališče Smejček, Melita Osojnik, Teater za vse – predstave za 
otroke 

˗ ELP – pleksi steklo s potiskom imen nagrajencev 
˗ Fakulteta za arhitekturo – Svet med nami 
˗ Fakulteta za družbene vede – predavanja 
˗ Fast Food Slast – donator Poletavci in NajPoletavci 
˗ Filozofska fakulteta, oddelki za germanske jezike, umetnost, filozofijo, sociologijo – Svet med nami 
˗ Foto KLIK – stojalo za kamero 
˗ Fotokopirnica Gosposvetska – tisk kopij nagrad, plakati Zgodbe mojega kraja 
˗ Frizerski salon 3D – donator NajPoletavci 
˗ Galerija Kresija – Bobrova knjižna pot 
˗ Grški kulturni inštitut iz Trsta – predavanja, pogovorni večeri 
˗ Hervis d. o. o. – glavna nagrada Poletavci  
˗ Hiša eksperimentov – Noč raziskovalcev 
˗ Hotspot Cafe & Bistro – donator Poletavci in NajPoletavci 
˗ Intermedia trgovina – Rollup stojalo: Dan MKL, za knjigomate, za opremo dvoran s slikami knjižnic 
˗ Knjigarna Konzorcij – donator in partner Mesto bere, donator Poletavci (oprema kotička za poletno 

branje)  
˗ 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, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, 
Knjižnica Brežice, Občinska knjižnica Jesenice – Poletavci 

˗ Knjižnica Litija, Knjižnica Medvode, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Lavričeva 
knjižnica Ajdovščina, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – NajPoletavci 

˗ Ljubljana – mesto literature – pisarna 
˗ ljubljanske in okoliške osnovne šole, OŠ A. Černigoj Prosek (Italija) – Poletavci 
˗ Magistrat international d. o. o. – donator Poletavci 
˗ Mestna občina Ljubljana – Vrnimo ljudem knjigo, Dan MKL, festival Bobri, donatorica Ciciuhec, 

Ljubljana bere, podpornik Noč knjige, Arena mladih, Festival za 3. življenjsko obdobje, EPK 2025 
˗ Minicity – Povsod v mestu, knjige za otroke in starše 
˗ Ministrstvo za kulturo Irske – literarni dogodki (Dublin literary award) 
˗ Ministrstvo za zunanje zadeve – partner pri projektu Mesto bere 
˗ Ministrstvo za kulturo Kraljevine Nizozemske (Svet med nami) 
˗ MK trgovina – vrečke Maček v žaklju, bombažne vrečke, papirnate vrečke, obeski za ključe v 

obliki žarnice, majice Poletavci in Povsod v mestu, zastavice za ZOO 
˗ Mladinska knjiga založba – posnetki za spletno stran, donator Ciciuhec 
˗ Mueller – okvirji za priznanja 
˗ Nacionalni inštitut za biologijo na pomorski postaji Piran – Pravice živali 
˗ Narodni muzej Slovenije, Narodna galerija – Poletavci, Svet med nami 
˗ Nova revija založba – donator Mesto bere 
˗ Papilot – končna izdelava medalj Ciciuhec 
˗ Partnerji v medknjižnični izposoji: 42 splošnih, 45 univerzitetnih in visokošolskih knjižnic, 39 

specialnih, deset srednješolskih in ena zamejska knjižnica 
˗ Planinska zveza Slovenije – Brati gore 
˗ Plastika Trček – nabava 3D-pisal in filamenta 
˗ Present – zgibanke Mega kviz 
˗ Rayher – tiskarska barva za potisk papirnatih vrečk 
˗ Restavracija Fresco – donator Poletavci in NajPoletavci 
˗ RTV Slovenija, MMC – posnetki za spletno stran, podpora Poletavci in NajPoletavci 
˗ SEMPATJA (MAJinA d. o. o.) – bralni nahrbtniki (Moja prva knjižnica) 
˗ Slovenia Explorer – potopisna predavanja 
˗ Slovensko protestantsko društvo – Vrnimo ljudem knjigo, predavanja  
˗ Slovensko veleposlaništvo v Berlinu – Poletavci 
˗ Sodobnost International – donator Mesto bere, Slepomišnice, KOŽ 
˗ Spletodrom – vzdrževanje spletne strani 
˗ Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – obvezne izbirne vsebine: pomoč pri urah pravljic  
˗ Stripartnica Buch – Strip, ob bok knjižnim klasikom  
˗ Šport Ljubljana: kopališči Kolezija in Kodeljevo – Knjižnica ob vodi 
˗ Študentska založba – donator Mesto bere, Biblos, donator NajPoletavci 
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˗ Tiskarna Koštomaj – donator, tisk (kazalke, plakati, brošure, zgibanke, napovednik) 
˗ Unicef – Varne točke  
˗ Urad varuha človekovih pravic – predavanja 
˗ Veleposlaništvo Grčije – predavanja, pogovorni večeri 
˗ Veleposlaništvo Indije 
˗ Veleposlaništvo Irske 
˗ Veleposlaništvo Italije 
˗ Veleposlaništvo Japonske – predavanje, delavnica ikeban 
˗ Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske (Svet med nami) 
˗ Veleposlaništvo ZDA (koncert)  
˗ Vodnikova domačija – Otroški literarni festival 
˗ Vzgojno varstvene enote MOL in primestne občine – Ciciuhec 
˗ Založba Didakta – objave predavanj 
˗ Založba Modrijan – donator Mesto bere 
˗ Založba Morfem – donator Ciciuhec 
˗ Zavod Afriška vas – partner pri projektu Mesto bere 
˗ Zavod Apis – predavanja 
˗ Zavod RS za šolstvo – obvezne izbirne vsebine: pomoč pri urah pravljic  
˗ Zavod za gozdove RS – Pravice živali, EU projekti Dinalp bear in Life Linyx 
˗ Zavod za razvoj socialne Vključenosti, odprte karte – zaključna prireditev, Poletavci in 

NajPoletavci 
˗ Zavod za zaščito kulturne dediščine RS – predavanja 
˗ Zavod Zaupanje – Potujoča knjižnica na Čarobnem dnevu 
˗ Zavod Zvezde so blizu – zaključna prireditev, Poletavci in NajPoletavci 
˗ Združenje slovenskih splošnih knjižnic – Branju prijazna občina, Teden splošnih knjižnic 
˗ ZRC SAZU (Svet med nami) 
˗ Zveza prijateljev mladine – Slepomišnice 
˗ Živalski vrt Ljubljana ZOO – Povsod v mestu, ponudba knjig 
 
Služba za odnose z javnostmi 
 
- Delo – Ljubljana, Kultura, Generacija plus 
- Dnevnik – Scena, Kultura, Ljubljana 
- Nedelo 
- Slovenska tiskovna agencija STA  
- revija Bukla 
- Interno glasilo MOL Urban 
- Mestna občina Ljubljana: Odsek za odnose z javnostmi, Protokol, Oddelek za kulturo, Oddelek za 

zdravje in socialno varstvo  

- Ana Vogrinčič Čepič – Svet MKL 

- Srečko Bončina – Strokovni svet MKL 

- Visit Ljubljana (Turizem Ljubljana) 
- Glasilo MOL Ljubljana – dr. Uroš Grilc 
- PR kolegij MOL 
- Protokol MOL – Nataša Oplotnik 
- Spletna stran, FB Mestna občina Ljubljana 
- TV Slovenija – oddaje: Kultura, Slovenska kronika, Dobro jutro, Duhovni utrip, Odmevi, oddaja 

Tednik, Studio City, Infodrom, Male sive celice, kviz Joker 
- Radio Slovenija – Val 202, Radio prvi, Ars – informativni, kulturni program (Kulturnice), program 

za mlade, Svet kulture, Intelekta, Radijska čitalnica 
- Revija Zarja 
- Revija Manager 
- Časopis Finance 
- Mična.si – Slovenske novice 
- www.rtvslo.si 
- Nova 24tv 
- Revija Reporter 
- Nedeljski dnevnik 
- Revija Demokracija 
- Revija Mladina 
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- Radio Antena 
- Radio Center 
- Radio Ognjišče 
- Radijska mreža Infonet (Andrej Milavec) 
- Radio 1  
- Kanal A – Svet 
- POP tv – Preverjeno, POPin, V fokusu 
- Primorski dnevnik 
- Časopis Večer 
- Naple Sister Libraries org 
- L´MIT org 
- Pletenice – interno glasilo Dol pri Ljubljani 
- Časoris.si – Sonja Merljak Zdovc 
- Pisarna Ljubljana: Unescovo mesto literature 
- Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice 
- Napovednik.com – Sašo Paljk 
- Seniorji.info 
- Vzajemnost.si 
- INKT, Nizozemska – Špela Semion 
- Beletrina – Biblos 
- Slovensko mladinsko gledališče 
- Gospodarsko razstavišče Ljubljana 
- Mestni muzej in galerije Ljubljana 
- Mestni kino Kinodvor 
- Mladi zmaji 
- Narodni muzej Slovenije 
- Cankarjev dom 
- Gostilna Štorklja 
- Gostilna Šestica 
- T A 1 d. o. o – restavracija in kavarna Plato 
- Različna društva, podjetja in posamezniki za oglaševanje v prostorih knjižnice 
- Media bus d. o. o., oglaševanje na avtobusih 
- DPG promocija in distribucija d. o. o. – Miha Cvek 
- Zavod Mladi zmaji 
- Ljubljana Pride 
- ZBDS – Sekcija za splošne knjižnice 
- Društvo bibliotekarjev Ljubljana 
- TAM-TAM d. o. o. 
- Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar 
- Zavod Šport Ljubljana – kopališče Kolezija – Boštjan Albreht 
- Živalski vrt Ljubljana – Irena Furlan 
- Združenje splošnih knjižnic  
- Shanghai City Library 
- LUD literatura 
- Portal Kulturnik.si 
- RRA LUR – Barbara Boh 
- Carmen L. Oven 
- Društvo Legebitra 
- Produkcijska hiša Vertigo 
- Knjižnice grada Zagreba 
- Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica – Božena Kolman Finžgar 
- Javni zavod turizem in kultura Radovljica – Sašo Gašperlin, Mitja Kapus 
- Nomago – avtobusni prevozi 
- Gostišče Draga, Begunje 
- Kozmetika Afrodita 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
 
- 357 založnikov, samozaložnikov in knjigotržcev – predstavitve novosti, naročanje in nakup 

knjižničnega gradiva v nabavnem obdobju 2019 
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- NUK – pridobivanje obveznega izvoda, izmenjava rednega in izrednega odpisa 

- Društvo bibliotekarjev Ljubljana (DBL), tajnica DBL  

- IZUM – upravljanje sistema uporabniških imen in privilegijev, odpravljanje napak in motenj 

poslovanja v sistemu COBISS in COBISS+ 

- Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas – upravljanje interne zbirke 

na temo človekovih pravic, aktivnega državljanstva in sociologije globalizacije 

- Kreiranje zapisov za nekatere sosednje knjižnice brez katalogizatorja z licenco in druga strokovna 
pomoč pri obdelavi knjižničnega gradiva 

- Beletrina: centralna obdelava e-knjig Biblos za splošne knjižnice 

- Dobreknjige.si – objavljanje anotacij 

- Knjižnica Grosuplje – izvajanje pilotne nabave 

 
Knjižnica Bežigrad 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Bežigrad – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška 

dejavnost (Vrtec Ciciban, Vrtec Mladi rod, Vrtec Jelka, Vrtec Črnuče, Mamin vrtec, Zasebni vrtec 
Mali medvedki, Akademija Montessori, Mini vrtec, Zavod za gluhe in naglušne) 

- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Bežigrad – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 
Rastem s knjigo 

- Srednje šole na področju OE Knjižnica Bežigrad – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 
Rastem s knjigo 

- A 1, d. d. – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Aleš Švagelj s. p. – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Cankarjev dom – podarjene karte za natečaj »poHAIKUj!« 
- Capriccio picerija – donacija za Prebedimo noč z Leonardom 
- Četrtna skupnost Bežigrad – prireditev ob materinskem dnevu, redno mesečno sodelovanje, dan 

Četrtne skupnosti Bežigrad 
- Četrtka skupnost Črnuče – Dan Črnučanov 
- Četrtna skupnost Posavje – dan Četrtne skupnosti Posavje, Popoldan s knjižnico Glinškova ploščad 
- Četrtni mladinski center Bežigrad – Mladinc – izvedba delavnice na Popoldnevu z Igroteko in 

Knjižnico dr. France Škerl 
- DCA Puhova – razstava izdelkov 
- Dnevni center aktivnosti za starejše – delavnica Izdelaj svojo družabno igro na Popoldnevu z 

Igroteko in Knjižnico dr. France Škerl 
- Dom starejših občanov Bežigrad – izposoja kolekcij knjig, bralnikov, darujemo serijske publikacije, 

izvedba predstave 
- Don don d. o. o. – donacija za Prebedimo noč z Leonardom 
- SNG Drama – podarjene karte za natečaj »poHAIKUj!« 
- 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 Gumb – delavnice Krojilnica igrač v Knjižnici dr. France Škerl 
- Društvo Sinapsa 
- Društvo Spominčica – slovensko združenje za pomoč pri demenci – Alzheimer cafe  
- Društvo Vita – predavanje 
- Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS) – razstava fotografij v Knjižnici 

Glinškova ploščad 
- Eta d. o. o. – donacija za Prebedimo noč z Leonardom 
- Festival Bobri 
- Filozofska fakulteta – Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
- Flegis d. o. o. – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Gajbica d. o. o. – donacija za Prebedimo noč z Leonardom 
- Gimnazija Bežigrad – projekt medgeneracijskega branja 
- Halo Pinki – donacija za Prebedimo noč z Leonardom 
- Hiša eksperimentov – sodelovanje pri projektu Prebedimo noč z Leonardom 
- Hiškarija – razstava izdelkov v Knjižnici Savsko naselje 
- Igriv, proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o. – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Inštitut Jožefa Stefana – sodelovanje pri projektu Prebedimo noč z Leonardom 
- Inštitut za razvoj igrač, Klavdija Hofler – sodelovanje na Popoldnevu z Igroteko in Knjižnico dr. 

France Škerl, sodelovanje na srečanju Igrotekarjev 
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- Izobraževalni center Cene Štupar 
- Kinodvor – podarjene karte za natečaj »poHAIKUj!« 
- Kolosej – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- KUD-a KC in MF dr. Lojz Kraigher – slikarki Alenka Klemenčič in Erika Železnik – razstava slik 
- KUD Galerija C.C.U. – izvedba 2 delavnic v Knjižnici Bežigrad in v Knjižnici Glinškova ploščad 
- KUD Ljud, Namizno gledališče s pogovorom o soseski Ruski car 
- Labirint, center za pomoč in terapijo zasvojenih Kranj – podarili knjige 
- Lidl d. o. o. – donacija za Prebedimo noč z Leonardom 
- Lily's – razstava ročnih del v Knjižnici Savsko naselje 
- Ljubljanske mlekarne d. o. o. – donacija za Prebedimo noč z Leonardom 
- Ljubljanski dvor d. o. o. – donacija za Prebedimo noč z Leonardom 
- Maja Levec – nastop na otvoritvi ilustracij Marte Bartolj 
- Marjanca Jemec Božič – razstava ilustracij 
- Med in mleko d. o. o. – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Medex, d. o. o. – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Mega Panda d. o. o. – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Mladinsko gledališče – podarjene karte za natečaj »poHAIKUj!« 
- Mladinska skupina Feniks (17 animatorjev) – pomoč pri izvedbi delavnic in animacija na prireditvi 

Prebedimo noč z Leonardom 
- Mlekarna Celeia d. o. o. – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Nordijski center Planica – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Orel Celje d. o. o. – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Osnovna šola Danile Kumar – sodelovanje na Popoldnevu v Knjižnici Glinškova ploščad 
- Parobek in Ana šiva – razstava unikatnih izdelkov v Knjižnici Savsko naselje 
- Perpetuum Jazille – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Pionirski dom – sodelovanje na prireditvi 
- Pizza Marija – donacija za Prebedimo noč z Leonardom 
- Printboks d. o. o. – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Protestantsko društvo Primož Trubar – darovi ob obletnici sežiga protestantskih knjig 
- različne pripovedovalke – Ko se babica naveliča pripovedovati … otrokom in … odraslim  
- Quo Vadis d. o. o. – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Roman Pavlin – sejem gramofonskih plošč 
- Slovenska kinoteka – gradivo za razstavo Kekec 
- Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev – predavanje, fotografska razstava Netopirji 

- skrivnostni Ljubljančani 
- Slovensko meteorološko društvo – cikel predavanj 
- Soča Fun Park – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – predstavitve Igroteke in Knjižnice dr. France Škerl 
- Sten d. o. o. – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Stiskarna d. o. o. – donacija za Prebedimo noč z Leonardom 
- Studio Moderna d. o. o. – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- ŠENT, popoldan s Knjižnico Savsko naselje, projekt socialna aktivacije 
- Tanja Oblak – tečaj klekljanja, razstava izdelkov 
- Tehniški muzej Slovenije – sodelovanje pri projektu Prebedimo noč z Leonardom 
- Tomaž Ogrin – sodelovanje pri projektu Prebedimo noč z Leonardom 
- Vitaminček d. o. o. – donacija za Prebedimo noč z Leonardom 
- Vivapen d. o. o. – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Vrtec Ciciban – razstave v Knjižnici Glinškova ploščad in Knjižnici Dr. France Škerl 
- Vrtec Črnuče – razstava v Knjižnici Črnuče 
- Vrtec Jelka, enota Vila – podarili smo jim knjige 
- Vrtec Mladi rod – razstava v Knjižnici Savsko naselje 
- Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje (Anamarija Peterkovič), delavnica na temo krepitve 

zdravja Dobro sem 
- Železniški muzej – sodelovanje pri projektu Prebedimo noč z Leonardom 
- Žito d. o. o. – podarjene nagrade za natečaj »poHAIKUj!« 
- Kulturno društvo Tuhinj – podarili smo knjige 
- Maja Logar, Tanja Vreš, Mariborska knjižnica – sodelovanje na Srečanju z Igrotekarji 
- Dijaški dom Bežigrad (Poezija med policami) 
- Gimnazija Bežigrad – literarni krožek (Poezija med policami) 
- Gimnazija Ljubljana (Poezija med policami) 
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- Ludvik Jevšenak 
- Boris Kham 
- Tomaž Rajterič, Akademija za glasbo 
- Planinsko društvo Horjul, Bogdan Seliger 
- Rdeči križ Slovenije (PoVEZana) 
 

Knjižnica Jožeta Mazovca 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, 

bibliopedagoška dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Center za socialno delo Moste (Center za mlade CONA) – sodelovanje na Pravljični tržnici v 

Fužinah  
- Zavod Janeza Smrekarja (projekt Skala) – učna pomoč mladim ter ustvarjalne delavnice v 

prostorih Knjižnice Fužine 
- Društvo Naravni začetki – srečanja Mamica začetnica z dojenčki 2x mesečno v Knjižnici Fužine 
- Unicef – projekt Varna točka – knjižnica kot ena od varnih točk 
- 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 
- Dom starejših občanov Fužine – izposoja gradiva za izposojo v domu 
- 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 
- Zavod EnKnap – sobivanje v stavbi, skupna promocija dogodkov, nabava publikacij s področja 

sodobnega plesa 
- Zavod za usposabljanje Janeza Levca – obiskovanje zavoda s strani knjižničarke iz Knjižnice 

Jarše, projekt Življenje je zgodba 
- Društvo Altra – član knjižnice, posredovanje informacij o dogodkih 
- VDC Tončke Hočevar – redni obiski v Knjižnici Jožeta Mazovca, pomoč knjižnice pri predstavitvi 

izdelkov gojencev zavoda 
- Zavod za zaposlovanje – info točka Borze dela v Knjižnici Fužine 
- Civilna družba Sp. Kašelj- Podgrad-Zalog – objave dogodkov v knjižnici na njihovi spletni strani 
- ČS Sostro – obveščanje o dogodkih 
- Četrtni mladinski center Zalog – informacije o dogodkih 
- Četrtna skupnost Moste – sodelovanje na prireditvi Evropski dan sosedov, obveščanje o dogodkih 
- Društvo Sezam – obveščanje o dogodkih 
- Galerija C.C.U– izvedba ustvarjalnih delavnic za otroke 
- Društvo Gumb – izvedba ustvarjalnih delavnic za otroke 
- Društvo Prebujanje – izvedba pogovornih večerov v KJM 
- Mladinska postaja Moste – obveščanje o dogodkih 
- Skupna točka – medgeneracijski center Moste – obveščanje o dogodkih 
- Libero Dance Center – počitniško varstvo z obiski v knjižnici 
- Zavod OPRO – izvedba predavanj v prostorih knjižnice in prejem njihovih izdanih publikacij 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Otona Župančiča – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, 

bibliopedagoška dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Otona Župančiča – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Otona Župančiča – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Biotehniški center Naklo  
- Botanični vrt Univerze v Ljubljani  
- Cankarjeva založba 
- Celjska Mohorjeva družba 
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- DPG 
- Društvo Akropola 
- Društvo Bralna značka 
- Društvo Dagiba 
- Društvo Dva koluta 
- Društvo Humanitas 
- Društvo Informacijski center Legebitra 
- Društvo Joga v vsakdanjem življenju  
- Društvo slovensko-portugalskega prijateljstva 
- Društvo Spominčica 
- Društvo študentov medicine Slovenije 
- Društvo Up – predavanja 
- Društvo Za-misli 
- Društvo za praktično filozofijo – Hiša filozofije 
- Fakulteta za matematiko in fiziko  
- Festival Brati gore  
- Filozofska fakulteta – Oddelek za slavistiko  
- Filozofska fakulteta – Oddelek za filozofijo  
- Fotoklub Ljubljana – razstava 
- Gimnazija Šentvid Ljubljana  
- Goethe-Institut  
- Karitas 
- Konfucijski inštitut Ljubljana  
- Napovednik.com 
- Osnovna šola Tone Čufar 
- Osnovna šola Ledina 
- Osnovna šola Prežihov Voranc 
- Prireditve.info  
- Portal Brati gore  
- Planinska založba Slovenije 
- Popotniška agencija Lama 
- Radio Televizija Slovenije 
- Rdeči križ Slovenije – območna enota Ljubljana  
- Slovenski center PEN  
- Slovenska matica  
- Svetovni etos Slovenija  
- Slovenska filantropija 
- Slovensko društvo za mednarodne odnose  
- Srednje šole in gimnazije v projektu Rastem s knjigo 
- Slovensko filozofsko društvo – predstavitev knjige 
- Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo  
- Šah – Kraljevska igra 
- Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Višja strokovna šola  
- TAM-TAM inštitut, zavod za vizualno kulturo  
- Tehniški muzej Bistra 
- Tojeto – igrače drugače 
- Tržaška založba – predstavitev knjige 
- Vodnikovih devet (Pripovedovalski variete) 
- Waldorfska osnovna šola in gimnazija 
- Založba Artius 
- Založba Beletrina  
- Založba Litera  
- Založba Miš 
- Založba Primus 
- Založba UMco  
- Znanstvena založba Filozofske fakultete  
- Zavod za usposabljanje Janez Levec 
- Združenje SAZAS  
- ZRC SAZU – Inštitut za kulturno zgodovino 
- ZRC SAZU – Inštitut dr. Milka Kosa  
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- ZRC SAZU – Inštitut za slovensko narodopisje  
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, 

bibliopedagoška dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Biotehniška fakulteta – razstava 
- Center Iris – obisk 
- Center starejših Notranje Gorice – pogovori o knjigah za varovance 
- CUDV Draga – priprava razstav in delavnic, Knjižnica Ig 
- Dijaški dom Vič – obisk dijakov 
- Dom starejših občanov Horjul – bralne urice za varovance 
- Dom starejših občanov Škofljica – pogovori o knjigah za varovance 
- Društvo ravnovesje – razstava v Knjižnici Škofljica 

- Društvo upokojencev Brezovica – pomoč pri učenju uporabe računalnika 

- Društvo ŠENT – sodelovanje pri projektu socialne aktivacije 

- Društvo Vesele nogice – partnerstvo v projektu Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s 

posebnimi potrebami v lokalno okolje 

- Dvor Veliki Tabor – projekt Multi-kul-praktik 

- Glasbena šole Ljubljana Vič - Rudnik – nastop  

- Kabelska Sistem tv – novosti Knjižnice Frana Levstika 

- Kinodvor – sponzorstvo nagrade pri kvizu Robinzonijada v informacijski džungli 
- 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 Police Dubove – Knjiga spregovori 

- 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 – Pripovedovalski festival 

- Mladinska knjiga Založba d. d. – sponzorstvo nagrade pri kvizu Robinzonijada v informacijski 

džungli 

- Muzeji Hrvatskog Zagorja – projekt Multi-kul-praktik 

- Napovednik.si – objava mesečnih prireditev 

- Občina Brezovica 

- Občina Dobrova - Polhov Gradec 

- Občina Horjul 

- Občina Ig 

- Občina Škofljica 

- Občina Velike Lašče – soorganizatorji Stritarjevega in Levstikovega večera, sodelovanje pri projektu 

Knjižna polička na delovnem mestu 

- Osnovna šola Preserje – nastop dramske skupine na zaključni prireditvi Ciciuhca 

- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc – projekt Rastem s knjigo in razstave 

- Podjetje Metrel – pomoč pri objavah prireditev in dejavnosti Knjižnice Horjul, sodelovanje pri 
projektu Knjižna polička na delovnem mestu 

- Polhograjska graščina – stoli in blazine za ure pravljic v Knjižnici Polhov Gradec 
- Prosvetni dom Horjul – obvestila o prireditvah in prostor za lutkovne predstave 
- Radio 1 Orion – objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Brezovica in Knjižnice Podpeč 
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- Radio Zeleni Val – objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Škofljica in Knjižnice Ig 
- SIQ Ljubljana – sodelovanje pri projektu Knjižna polička na delovnem mestu  
- Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke Pomagačke – izvedba terapij v Knjižnici 

Prežihov Voranc in Knjižnici Ig 

- Srednje šole na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc – projekt Rastem s knjigo  
- Studio Moderna d. o. o. – sponzorstvo glavne nagrade pri kvizu Robinzonijada v informacijski 

džungli 
-  Študentsko društvo Silaq – uporaba e-točke v Knjižnici Šentjošt 

- Uredništva občinskih glasil (Naš časopis, Mostiščar, Barjanski list, Glasnik, Trobla) – mesečne 
objave prireditev in dejavnosti krajevnih knjižnic KPV 

- Varstveno delovni center INCE Mengeš – razstava 
- Varuh človekovih pravic RS, zagovorništvo otrok – uporaba prostorov Knjižnice Prežihov Voranc 

za srečanja zagovornikov in otrok 
- Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske – teden nizozemske kulture 
- Vodnikova domačija – vodenje po Zoisovi Ljubljani 
- Vzgojno-varstvene ustanove na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc – redni obiski knjižnice, 

priprava in izvedba ur pravljic 
- Zavod Šentprima – partnerstvo v nacionalnem projektu Prehod mladih s posebnimi potrebami na 

trg dela 
 
Knjižnica Šiška 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Šiška – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška 

dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Šiška – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 

Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Šiška – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 

Rastem s knjigo 

- Andrej Zdravič – sodelovanje pri projektu Zvedavo 

- Antara d. o. o. – projekcija umetniških filmov 

- Astronomsko društvo Vega – predavanje Sprehod po vesolju 

- CUDV Draga Šiška – organizirani obiski njihovih varovancev 

- Četrtna skupnost Šentvid  
- Četrtna skupnost Šiška 

- Četrtna skupnost Šmartno 

- Četrtna skupnost Dravlje 

- Dramski krožek OŠ Valentin Vodnik  

- Društvo Tačke Pomagačke – izvajanje dejavnosti Beremo s tačkami 

- Društvo za gojenje ustvarjalnega mišljenja GUMB, Ljubljana  

- Društvo Nova akropola 

- Društvo Tromostovje 

- Društvo Blaž Potočnikova čitalnica  

- Društvo za razvoj odgovornosti Škatelc 

- Etnološko društvo Vižmarje 

- Festival Bobri 

- FF, Oddelek za bibliotekarstvo 

- Forum slovanskih kultur 

- Francoski kulturni inštitut v Sloveniji  

- Gledališče Smejček 

- Gorenjski glas 

- Hiša otrok Dravlje 

- Holozofsko društvo Slovenije 

- Izabela Škornik – Junior ambasadorka Unicefa 

- Kulturno društvo Mihajlo Pupin 

- Kulturno društvo Sorarmonica 

- KUD Anarhiv 

- KUD Pirniče – razstava 

- Likovna šola SAB  
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- Likovno društvo 2000, Škofljica  

- Mamin vrtec 1 

- Medgeneracijsko društvo Tromostovje  

- MGLC 

- MOL, Oddelek za varstvo okolja 

- MOL (Ljubljana – evropska prestolnica kulture) 

- Montessori inštitut 

- Naše korenine 

- Občina Vodice 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Šiška 

- OŠ Brinje Grosuplje – razstava 

- Srednje šole na področju OE Knjižnica Šiška  

- Strokovne šole Šolskega centra Ljubljana  

- Šanghajska knjižnica  

- Turistično in kulturno društvo Naše gore list 

- Ustvarjalni kotiček, ISLI 

- Uredništva občinskih in krajevnih glasil: Kopitarjev glas, Koseški glas, Šmarnogorski razgledi, 
Glasilo Šentvid nad Ljubljano 

- VDC Tončke Hočevar  

- Vrtci na področju OE Knjižnica Šiška  

- Vrtec Metulj 

- Vrtec CutePlay 

- Waldorfski vrtec Mavrica 

- Zavod svetega Stanislava, Šentvid 

- Založba Zala 

- Zasebni zavod za predšolsko vzgojo Zvezdica 

- Zavod svetega Stanislava, Šentvid 

- Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov 

- Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
- Akademija za glasbo 
- Antikvariat Glavan 
- Arboretum Volčji Potok 
- Društvo medicinskih sester, babic in zdr. tehnikov, sekcija upokojenih medicinskih sester 
- Filozofska fakulteta – knjižnica slovenistike 
- Filozofska fakulteta – lektorati slovanskih jezikov 
- Filozofska fakulteta – Oddelek za slavistiko 
- Filozofska fakulteta – Oddelek za bibliotekarstvo 
- Filozofska fakulteta – Oddelek za zgodovino 
- Filozofska fakulteta – Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo  
- Forum slovanskih kultur 
- Gimnazija Ledina 
- Goriška knjižnica Franceta Bevka 
- Inštitut za novejšo zgodovino 
- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
- Knjižnica Domžale 
- Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
- Knjižnica Laško 
- Knjižnica Litija 
- Knjižnica Logatec 
- Knjižnica Medvode 
- Knjižnica Šentjur 
- Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 
- KUD Polica Dubova 
- Kulturno društvo Ljubljana - Kijev 
- Mariborska knjižnica 
- Mednarodni klub Ruslo 
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- Mestna knjižnica Idrija 
- Mestna knjižnica Izola 
- Mestna občina Ljubljana 
- Muzej za novejšo zgodovino Slovenije 
- Nadškofijski arhiv Ljubljana 
- Narodna galerija 
- Narodna in študijska knjižnica v Trstu 
- Narodni muzej Slovenije 
- NUK 
- Občina Vodice 
- OŠ Rihard Jakopič Ljubljana 
- OŠ Valentin Vodnik Ljubljana 
- OŠ Vito Kraigher Ljubljana 
- Osrednja knjižnica Celje 
- Ruski ekspres 
- SAZU – biblioteka 
- SAZU – Inštitut za slovensko narodopisje 
- SAZU – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede  
- SEM – biblioteka 
- Semantika d. o. o 
- Slovanska knihovna iz Prage 
- Slovenska študijska knjižnica Celovec 
- Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije 
- Splošna knjižnica Ljutomer 
- TV-arhiv in dokumentacija Televizije Slovenija 
- Univerza za tretje življenjsko obdobje 
- Veleposlaništvo republike Češke v Sloveniji 
- Zgodovinski arhiv Ljubljana 
- Zveza NVO za avtizem Slovenije 
 
Potujoča knjižnica 
 
- Center starejših Medvode 

- Center starejših Trnovo 

- Center Janeza Levca Ljubljana 

- Četrtna skupnost Rožnik (Brdo) 

- Dom starejših občanov Vič – Rudnik (Bokalce) 

- Dom starejših občanov Škoflica 

- Ljubljanski potniški promet 

- Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča 

- Osnovna šola Škofljica 

- Osnovna šola Trnovo 

- Vrtci občine Dol pri Ljubljani (Podgorica) 

- Vrtci občine Brezovica (Preserje)  

- Vrtci na področju MOL (Črnuče, Šentjakob, Murgle, Galjevica, Najdihojca, Ciciban, Podgorica, 

Koseze …) 

- Vrtci občine Dobrova (Vrtec Brezje pri Dobrovi) 

- Vrtci v občini Velike Lašče (vrtec Turjak) 

- Vrtci v občini Škofljica (Lavrica) 

- ZBDS 

- Sekcija Potujočih knjižnic Slovenije 

- Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) 

- Zavod za prestajanje zaporne kazni Ig 

- Krajevna skupnost Lavrica  

 

Trubarjeva hiša literature 
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- Agata Tomažič, samozaposlena v kulturi 
- Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 
- Alen Širca, samozaposlen v kulturi 
- Alenka Zorman 
- Aleš Mustar, samozaposlen v kulturi 
- Alja Adam, samozaposlena v kulturi 
- Aljaž Krivec, samozaposlen v kulturi 
- Aljoša Harlamov, samozaposlen v kulturi 
- Ana Zibelnik, samozaposlena v kulturi 
- Anita Šefer, samozaposlen v kulturi 
- Andrej Blatnik, samozaposlen v kulturi 
- Andrej Hočevar, samozaposlen v kulturi 
- Animateka – Mednarodni festival animiranega filma 
- Anja Baš, samozaposlena v kulturi 
- Anja Mejač, samozaposlena v kulturi 
- Anja Novak, samozaposlena v kulturi 
- Anton Žižek, samozaposlen v kulturi 
- Arne Zupančič, samozaposlen v kulturi 
- Avstrijski kulturni forum Ljubljana 
- Avstrijsko veleposlaništvo v RS 
- Avtorska agencija Slovenije 
- Bajate 
- Barbara Juršič, samozaposlena v kulturi 
- Barbara Pia Jenič, samozaposlena v kulturi  
- Barbara Simoniti, samozaposlena v kulturi  
- Cankarjeva založba 
- Ciril Horjak, samozaposlen v kulturi 
- Collegium Graphicum d. o. o 
- Darja Avsec 
- Dejan Koban 
- Diana Pungeršič, samozaposlena v kulturi 
- Dramska šola Satirikon 
- Društvo Aporija 
- Društvo Bravo MI 
- Društvo Dih 
- Društvo Humanitas 
- Društvo književnih prevajalcev 
- Društvo Legebitra 
- Društvo literarnih kritikov 
- Društvo Ljubljana Kyiv 
- Društvo Marjan Rožanc 
- Društvo Nova Akropola 
- Društvo Novi Dijak – Društvo ljubljanskih gimnazijcev 
- Društvo novinarjev Slovenije 
- Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije  
- Društvo Rokavička 
- Društvo slovenskih novinarjev 
- Društvo slovenskih pisateljev 
- Društvo slovenskih založnikov in knjigotržcev 
- Društvo slovensko-portugalskega prijateljstva 
- Društvo Spol.si 
- Društvo študentov primerjalne književnosti 
- Društvo študentov psihologije Slovenije 
- Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju 
- Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice 
- Dušan Šarotar, samozaposlen v kulturi 
- Elvis Sahbaz 
- Energetski servis d. o. o. 
- ESN Ljubljana University 
- Festival Bobri 
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- Fakulteta za družbene vede UL 
- Fakulteta za socialno delo UL 
- Filozofska fakulteta UL 
- Free Forms 
- Gaja Kos Osterman, samozaposlena v kulturi 
- Gabrijela Babnik, samozaposlena v kulturi 
- Galerija 7:069 
- Galerija Kresija 
- Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik 
- Goethe inštitut 
- Goran Potočnik Černe 
- Grafični atelje Zenit 
- Hana Bulatovič, samozaposlena v kulturi 
- Igor Šoltes 
- Igor Divjak, samozaposlen v kulturi 
- Igralski Studio Bratov Vajevec 
- Inštitut Acheron 
- Inštitut 8. marec 
- Inštitut za delavske študije 
- Intuit – Damjan Zorc, samozaposlen v kulturi 
- Irena Zagajšek, samozaposlena v kulturi 
- Irlen klinika Slovenije 
- Ivan Bernik 
- Ivo Vajgelj 
- Jaka Andrej Vojevec, samozaposlen v kulturi 
- Jakob J. Kenda, samozaposlen v kulturi 
- Janez Pirc 
- Jasmina Šepetavec, samozaposlena v kulturi 
- Javor Škerlj Vogelnik, samozaposlen v kulturi  
- Javna agencija za knjigo RS 
- Johann Lughofer 
- Jošt Snoj, samozaposlen v kulturi  
- JSKD, območna enota Ljubljana 
- Jurka Zoroja, samozaposlena v kulturi  
- Kaja Avberšek, samozaposlena v kulturi 
- Katarina Tominec, samozaposlena v kulturi 
- Knjižnice grada Zagreba 
- KD Integrali 
- KUD Anarhiv 
- KUD Globus 
- KUD Impromobile 
- KUD Integrali 
- KUD Kdo? 
- KUD Ljud 
- KUD Logos 
- KUD Nasmejal vas je 
- KUD Novi Zvon 
- KUD Poiesis 
- KUD Police Dubove 
- KUD Pranger 
- KUD Sodobnost International 
- KUD Transformator 
- Kulturna ambasada Palestine 
- L'mit 
- Laura Ličer, samozaposlena v kulturi 
- Leonora Flis, samozaposlena v kulturi 
- Literarni klub L'etažer 
- Ljubljanski grad 
- LUD Literatura 
- Luna Jurančič, samozaposlena v kulturi 
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- Maja Šorli, samozaposlena v kulturi 
- Maja Štromar, samozaposlena v kulturi 
- Manca Košir 
- Marjan Smerke 
- Maša Ogrizek, samozaposlena v kulturi 
- Matej Berlot 
- Matej Kranjc, samozaposlen v kulturi 
- Matjaž Pikalo, samozaposlen v kulturi 
- Mednarodna organizacija za migracije 
- Mestna občina Ljubljana 
- Mesto bere 
- Maja Jeremić 
- Maja Šučur, samozaposlena v kulturi 
- Mateja Kurir 
- Mestno gledališče ljubljansko 
- Mi vsi – inštitut 
- Miha Praprotnik, samozaposlen v kulturi 
- Miljana Cunta, samozaposlena v kulturi  
- Ministrstvo za kulturo RS 
- Mira: slovenski center PEN 
- Mirovni inštitut 
- Miriam Drev, samozaposlena v kulturi  
- Mladinska knjiga – založba 
- Mohorjeva družba v Celovcu 
- Mojca Medvedšek, samozaposlena v kulturi 
- Muanis Sinanović, samozaposlen v kulturi 
- Nada Marija Grošelj, samozaposlena v kulturi 
- Napovednik.com 
- Nejc Gazvoda, samozaposlen v kulturi 
- Nefiks 
- Nika Kovač 
- Nina Stanojevič 
- Novi zvon 
- Oddelek za filozofijo FF UL 
- Oddelek za slavistiko FF UL 
- Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko FF UL 
- OSMTH Slovenija 
- Pedagoška fakulteta UL 
- Pedagoški inštitut 
- Petra Kolmančič, samozaposlena v kulturi 
- Petra Koršič, samozaposlena v kulturi 
- Petra Meterc, samozaposlena v kulturi 
- Petra Pogorevc 
- Pia Brezavšek, samozaposlena v kulturi 
- Pia Nikolič, samozaposlena v kulturi 
- Pyramis posredništvo 
- Pisarna Unescovega mesta Literature 
- Polona Kitak, samozaposlena v kulturi  
- Primož Sturman, samozaposlen v kulturi 
- Radoslav Parušev 
- Rayher Adria d. o. o 
- Rdeči križ Slovenije 
- Revija Kino 
- Revija Razpotja 
- Rok Bozovičar, samozaposlen v kulturi 
- Rok Govednik, samozaposlen v kulturi 
- Rok Vilčnik, samozaposlen v kulturi 
- Rotaract klub Ljubljana 
- Sandi Horvat 
- Sara Špelec, samozaposlena v kulturi 
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- Senzorium – senzorialno gledališče 
- Simona Hamer, samozaposlena v kulturi 
- Simona Semenič, samozaposlena v kulturi 
- Slavko Gvozden s. p. 
- Slavistično društvo RS 
- Slovenski center PEN 
- Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo 
- Slovensko društvo za kognitivno znanost 
- Slovensko filozofsko društvo 
- Slovensko sociološko društvo 
- Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kyjiv 
- Smart team – Tjaša Zorc Rupnik 
- SPD Primož Trubar 
- SPL d. o. o 
- Stanka Hrastelj, samozaposlena v kulturi 
- Stripburger 
- Svetlana Slapšak 
- Škratova čitalnica 
- Študentska Iskra 
- Študentska organizacija Filozofske fakultete 
- Študentski servis d. o. o 
- Tam-Tam 
- Tanja Tuma 
- Timon Leder, samozaposlen v kulturi 
- Tina Poglajen, samozaposlena v kulturi 
- Tina Vrščaj, samozaposlena v kulturi 
- Tinta – festival stripa Ljubljana 
- Tom Veber 
- Umetniško ustvarjanje Feri 
- Univerza v Ljubljani 
- Univerza za tretje življenjsko obdobje 
- Veleposlaništvo Avstrije 
- Veleposlaništvo Brazilije 
- Veleposlaništvo Romunije 
- Veleposlaništvo Ukrajine 
- Vesna Lipornik 
- Viktorija Kos 
- Vilenica 2019 
- Vilijem Gogala 
- Vinko Möderndorfer, samozaposlen v kulturi 
- Založba Aristej 
- Založba Beletrina 
- Založba *CF 
- Založba FF 
- Založba Forma 7 
- Založba Goga 
- Založba Institutum Studiorum Humaninatis 
- Založba Mladika 
- Založba Mundilfari 
- Založba Pivec 
- Založba Sophia 
- Založba Studia Humanitatis 
- Zavod Arijadna 
- Zavod Bunker 
- Zavod Dagiba 
- Zavod Rokavička 
- Zavod Saeta 
- Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo 
- Zavod za film in avdiovizualno produkcijo 
- Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 
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- Združenje Aufhebung 
- Združenje Trubarjev forum 
- ZRC SAZU 
- Zveza prijateljev mladine Slovenije 
- Žiga Miklavc, samozaposlen v kulturi 
- Živa Agrež 
 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 

 

- 35. slovenski knjižni sejem (Praznik zlatih hrušk) 

- Alenka Veler (februarska Strokovna sreda) 

- Aljoša Harlamov (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda) 

- Ana Zavadlav (Bologna po Bologni) 

- Andrej Ilc (sodelovanje pri različnem strokovnem delu)  

- Anja Štefan (Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij, podpora pobudi za ohranitev zapuščine akad. 

dr. Milka Matičetovega) 

- Anže Miš (septembrska Strokovna sreda) 

- Art kino mreža Slovenije (Evropski teden športa) 

- Barbara Pregelj (članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga) 

- Barbara Rigler (JSKD, promocija zlatih hrušk) 

- Beti Vidmar (Teden zlatih hrušk) 

- Blaž Celarec (Teden zlatih hrušk)  

- Bojan Kuhar (zaključno žrebanje MEGA kviza v Narodni galeriji v Ljubljani)  

- Boštjan Gorenc Pižama (Praznik zlatih hrušk)  

- Bralno društvo Slovenije (mdr. tudi partnerstvo pri Nacionalnem mesecu skupnega branja) 

- BUKLA (mesečni prispevki)  

- Cankarjev dom Ljubljana (Kulturni bazar, Praznik zlatih hrušk) 

- Center arhitekture Slovenije (Kulturni bazar) 

- Cvetka Sokolov (simpozij Med individualnostjo in družbenostjo, septembrska Strokovna sreda)  

- Črni tulipan, cvetličarna (Praznik zlatih hrušk) 

- Damijan Stepančič (Praznik zlatih hrušk) 

- Darka Tancer Kajnih (sodelovanje z revijo Otrok in knjiga, glavna in odgovorna urednica) 

- Darko Vrhovšek (marčna Strokovna sreda) 

- Diana Pungeršič (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda) 

- Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS (Nacionalni mesec skupnega branja, septembrska 

Strokovna sreda, Evropski teden športa) 

- Društvo Novi dijak 

- Društvo slovenskih literarnih kritikov (simpozij Med individualnostjo in družbenostjo) 

- Društvo slovenskih založnikov 

- Edita Čepin – pevka Ditka (Praznik zlatih hrušk) 

- Fakulteta za farmacijo UL  

- Feri Lainšček (februarska Strokovna sreda, Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda) 

- Filip Muki Dobranić (simpozij Med individualnostjo in družbenostjo) 

- Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo  

(študijska praksa študentov; seminarske, diplomske in magistrske naloge študentov, novembrska 

Strokovna sreda, obisk Pionirske, nova postavitev, evalvacija)  

- Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko FF UL (obiski Pionirske, Priročnik, zlate hruške) 

- Gaja Kos (članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, članica 

uredniškega odbora Otrok in knjiga) 

- Glasbena matica Ljubljana (Bologna po Bologni)  

- Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 

- Helena Kraljič (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda) 
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- Hrvaško knjižničarsko društvo (Predstavitev postavitve mladinskega leposlovja MKL na strokovnem 

srečanju v Zagrebu z naslovom: Sadržajna obrada i klasifikacija građe u dječjoj knjižnici) 

- Irena Matko Lukan (februarska Strokovna sreda, Bologna po Bologni, Praznik zlatih hrušk, 

decembrska Strokovna sreda)  

- Irena Miš Svoljšak (septembrska Strokovna sreda) 

- Irena Žmuc (oktobrska Strokovna sreda v Mestnem muzeju v Ljubljani) 

- Ivan Mitrevski (zaključna prireditev 13. cikla MEGA kviza v Narodni galeriji v Ljubljani, oktobrska 

Strokovna sreda: uvodna predstavitev motivacijskih stripov 14. cikla MEGA kviza in likovne zasnove 

MEGA kviza) 

- Izar T. Lunaček (strokovna komisija za priznanje zlata hruška 2019 za poučno mladinsko knjigo in 

strokovna komisija za priznanje zlata hruška 2019 za leposlovno mladinsko knjigo)  

- JAK (priprava gradiva za projekt Rastem s knjigo, septembrska Strokovna sreda, Evropski teden 

športa, članica Pionirske v projektni skupini JAK za projekt Rastem s knjigo, še ena članica Pionirske 

je članica strokovne komisije s področja bralne kulture) 

- Janja Vidmar (simpozij Med individualnostjo in družbenostjo, septembrska Strokovna sreda) 

- Javni zavod Mala ulica (Evropski teden športa) 

- Jure Engelsberger (februarska Strokovna sreda, Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda) 

- JSKD (predstavitev zlatih hrušk, Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig za mentorje 

umetnostne vzgoje) 

- Katarina Modic (Teden zlatih hrušk, Bologna po Bologni) 

- Katarina Perger (novembrska Strokovna sreda) 

- Katja Stergar (članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig) 

- Kino Šiška (Festival angažiranega pisanja Itn.)  

- Kinodvor (Kinobalon) (Kulturni bazar, Evropski teden športa, Priročnik 2019, novembrska Strokovna 

sreda, nabor literature pri pripravi didaktičnih gradiv, promocija uvedenega znaka »Kinobalon 

priporoča«) 

- Klemen Lah (novembrska Strokovna sreda)  

- Knjigarna Konzorcij, Mladinska knjiga Trgovina (Teden zlatih hrušk, Bologna po Bologni),  

- Knjigarna Lutkovnega gledališča Ljubljana (Literarni sprehodi po Ljubljani, promocija zlatih hrušk) 

- Kristina Krajnc (simpozij Med individualnostjo in družbenostjo) 

- Kristina Preininger (soavtorica 13. cikla MEGA kviza, zaključno žrebanje MEGA kviza) 

- Livija Knaflič (marčna Strokovna sreda, sodelavka v projektu Družinska pismenost, sodelovanje z 

MKK) 

- Maja Kenda (marčna Strokovna sreda) 

- Maja Logar (članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga) 

- Maja Šučur (simpozij Med individualnostjo in družbenostjo) 

- Manca Perko (članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig) 

- Mariborska knjižnica (mdr. tudi partnerstvo pri Nacionalnem mesecu skupnega branja, podpora pri 

kandidaturi za priznanja Slovenske sekcije IBBY, podpora pobudi za ohranitev zapuščine akad. dr. 

Milka Matičetovega) 

- Maruša Prelesnik Zdešar (Male sive celice, promocija zlatih hrušk) 

- Mestna knjižnica Kranj (sodelovanje v projektu Družinska pismenost, partnerstvo pri Nacionalnem 

mesecu skupnega branja)  

- Mestna občina Ljubljana (Bobri, Evropski teden mobilnosti) 

- Mestni muzej Ljubljana (oktobrska Strokovna sreda, sodelovanje pri 14. ciklu MEGA kviza) 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (Kulturni bazar) 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (Medresorsko sodelovanje: Kulturni bazar, 

Evropski teden športa) 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport RS – Direktorat za šport ter Urad za razvoj in 

kakovost izobraževanja (Evropski teden športa) 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (Kulturni bazar)  
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- Ministrstvo za kulturo RS (Kulturni bazar, tudi prispevki v gradivih: Katalog ponudbe kulturno-

umetnostne vzgoje (vrtci) in Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje (Osnovne šole), Evropski 

teden športa in drugo medresorsko sodelovanje) 

- Ministrstvo za infrastrukturo (Evropski teden mobilnosti, Literarni sprehodi po Ljubljani) 

- Mirjana Ule (simpozij Med individualnostjo in družbenostjo) 

- Miš založba (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda) 

- Mladinska knjiga Revije (član časopisnega sveta revij Cicido in Ciciban, prispevki za spletne strani)  

- Mladinska knjiga Trgovina in njihova knjigarniška mreža po celi državi (Teden zlatih hrušk, 

promocija zlatih hrušk, Bologna po Bologni)  

- Mladinska knjiga Založba (sodelovanje z uredništvom otroškega in mladinskega leposlovja, tudi 

odraslega leposlovja, februarska Strokovna sreda, Bologna po Bologni, Praznik zlatih hrušk, 

decembrska Strokovna sreda) 

- Mojca Žnidaršič (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda)  

- MOL (festival Bobri, priprava izbora literature za Bobrov dnevnik 2019) 

- Nada Požar Matijašič (Kulturni bazar, Evropski teden športa, drugo medresorsko sodelovanje in 

povezovanje, tudi na področju bralne pismenosti)  

- Narodna galerija (strokovno sodelovanje pri 13. ciklu MEGA kviza, zaključno žrebanje) 

- Nataša Bucik (Kulturni bazar, Nacionalni mesec skupnega branja, Evropski teden športa, drugo 

medresorsko sodelovanje in povezovanje, tudi na področju bralne pismenosti) 

- Nataša Braunsberger (soavtorica MEGA kviza, oktobrska Strokovna sreda) 

- Nataša Konc Lorenzutti (Bologna po Bologni) 

- Neža Vilhelm (decembrska Strokovna sreda) 

- Nik Škrlec (Male sive celice, promocija zlatih hrušk) 

- Nika Kovač (simpozij Med individualnostjo in družbenostjo) 

- Nina Vošnjak (avtorica MEGA kviza) 

- NUK (marčna Strokovna sreda, pregled manjkajočega gradiva, Priročnik za branje kakovostnih 

mladinskih knjig) 

- Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (Evropski teden športa) 

- Otrok in knjiga (članstvo v uredniškem odboru, objavljanje člankov in prispevkov s področja  

mladinske književnosti, objavljanje referatov s Simpozija) 

- Pavle Učakar (februarska Strokovna sreda, decembrska Strokovna sreda) 

- Peter Svetina (Praznik zlatih hrušk) 

- Peter Škerl (JSKD, promocija zlatih hrušk) 

- Petra Potočnik (članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, 

Kulturni bazar, septembrska Strokovna sreda, nacionalna koordinatorka Nacionalnega meseca 

skupnega branja 2019) 

- Petra Slatinšek (Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig) 

- Rada Kos (Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij) 

- Renata Zamida (Rastem s knjigo RS OŠ in SŠ) 

- Revija Sodobnost (predstavitev dela Pionirske) 

- Robert Kereži (član uredniškega odbora revije Otrok in knjiga) 

- Romana Fekonja (projektna skupina za Rastem s knjigo na JAK) 

- RTV Slovenija (Bober Bor bere, Studio Kriškraš, izbor gradiva za oddaje) 

- RTV Slovenija, Radio Slovenija (sodelovanje v radijskih oddajah)  

- RTV Slovenija, Televizija Slovenija (Male sive celice, promocija zlatih hrušk v oddajah, priprava 

gradiv za pogovor, promocija izbranih knjig)  

- Sabina Fras Popović (stalno strokovno sodelovanje in povezovanje)  

- Samira Kentrić (simpozij Med individualnostjo in družbenostjo) 

- Samo Kreft (strokovna komisija za priznanje zlata hruška 2019 za poučno knjigo) 

- Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS  

- Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS 

- Skupnost muzejev Slovenije (Kulturni bazar) 

- Slavko Pregl (simpozij Med individualnostjo in družbenostjo) 
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- Slovenska kinoteka (Evropski teden športa 2019) 

- Slovenska sekcija IBBY (Bologna po Bologni, partnerstvo pri Nacionalnem mesecu skupnega 

branja) 

- Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (Kulturni bazar) 

- Suzana Tratnik (simpozij Med individualnostjo in družbenostjo) 

- Špela Frlic (marčna Strokovna sreda) 

- Tanja Komadina (Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij) 

- Tatjana Pregl Kobe (članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga) 

- Tina Mahkota (Praznik zlatih hrušk, strokovna komisija za priznanje zlata hruška 2019 za leposlovno 

mladinsko knjigo) 

- Tina Popovič (Kulturni bazar, otroški knjižni festival idr.) 

- Tilka Jamnik (marčna Strokovna sreda, simpozij Med individualnostjo in družbenostjo, Bologna po 

Bologni, Praznik zlatih hrušk, članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih 

mladinskih knjig)  

- Tina Bilban (članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig)  

- Tjaša Debeljak Duranović (soavtorica MEGA kviza) 

- Tjaša Urankar (Kulturni bazar, nacionalni projekt Rastem s knjigo za OŠ in SŠ, septembrska 

Strokovna sreda)  

- Trubarjeva hiša literature (literarni sprehodi po Ljubljani, Bobrova knjižna pot)  

- Unescovo mesto literature  

- Urad RS za mladino  

- Urad za mladino MOL  

- Vesna Horžen, Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS, Združenje splošnih knjižnic (delovna skupina 

za zgibanko o bibliopedagogiki, projektna skupina JAK za Rastem s knjigo) 

- Vodnikova domačija (Kulturni bazar, zlate hruške, Mladinski festival angažiranega pisanja, Evropski 

teden športa)  

- Vrtci in osnovne šole iz Ljubljane (Ciciuhec, obisk skupin, tudi Teden zlatih hrušk, Praznik zlatih 

hrušk)  

- Waldorfska šola v Ljubljani (obisk skupin, Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij)  

- Založba Mladinska knjiga (Teden zlatih hrušk, Praznik zlatih hrušk, februarska in decembrska 

Strokovna sreda) 

- Zarika Snoj Verbovšek (članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih 

knjig) 

- Zavod RS Slovenije za šolstvo (nacionalni projekt Rastem s knjigo za OŠ in SŠ, Evropski teden 

športa) 

- ZBDS (partnerstvo pri Nacionalnem mesecu skupnega branja 2019) 

- Zdravko Kafol (Slovenski knjižni sejem, Praznik zlatih hrušk) 

- Združenje splošnih knjižnic (Nacionalni projekt Rastem s knjigo za OŠ in SŠ, Evropski teden športa) 

- ZPMS, nacionalni literarni natečaj Evropa v šoli (predsednica in članica žirije), Otroški parlament 

2019, priprava seznama gradiv za izobraževanje in poklicno orientacijo  

- Živa Jurančič (Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, novembrska Strokovna sreda) 

- Živa Rogelj (zaključno žrebanje MEGA kviza v Narodni galeriji v Ljubljani)  

 

Center za vseživljenjsko učenje MKL 
 
- Andragoški center Slovenije – sodelovanje v okviru projekta Središče za samostojno učenje, Borza 

znanja – zobraževanje zaposlenih v MKL 
- Antonio Križnič s. p. – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- Arnes – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- Beletrina – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- Binerga svetovanje, d. o. o. – Alan Gregorc – strokovno izobraževanje za člane MKL v okviru Borze 

dela 
- Center Iris – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- Center starejših Horjul – izobraževanje zaposlenih v MKL 
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- Center za dopisno izobraževanje Univerzum – projekt ISIO 
- DOBA, Evropsko poslovno izobraževalno središče – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Društvo Iz bube v metulja – sodelovanje v okviru Borze znanja 
- Društvo za nenasilno komunikacijo – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- Element, Primož Juvančič s. p. – vzdrževanje aplikacije za spremljanje delovanja Mreže borz znanja 
- Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo – 

izobraževanje zaposlenih v MKL 
- G.A. podjetje za vzdrževanje, inženiring in svetovanje d. o. o. – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- Inspiritus izobraževalne storitve, Nina Simić s. p. 
- Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje – izvajanje delavnic za 

starejše v SSU 
- Inštitut Odglavedopet – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- Ivan Kanič – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- IZUM – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana (CILJ) – skupinski obiski, voden ogled 

knjižnice in predstavitev servisov, sodelovanje v okviru Borze dela, sodelovanje pri projektu ISIO 
- Jezikovna Akademija – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- Katjuša Jakšič s. p. – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- 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 
- 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 izobraževanje, znanost in šport – financiranje in sofinanciranje projektov Borza 

znanja, Središče za samostojno učenje 
- NAOS, Natalija Spark s. p. – izvajanje izobraževanj za zaposlene v MKL 
- Narodna in univerzitetna knjižnica – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- 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 
- Severnica, Iva Klemenčič s. p. – izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
- Silva Novljan – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- Slovanko, prevajanje in poučevanje, Boštjan Jurič s. p. – izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
- Slovenska filantropija – pridobivanje prostovoljcev za delo v knjižnicah, izobraževanje zaposlenih v 

MKL 
- Socialna akademija – zavod za raziskovanje, izobraževanje in kulturo – partnerstvo Borze dela pri 

projektu Inkubator 4.0: moj korak naprej 
- Spominčica – Alzheimer Slovenija – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje – obisk skupine težje zaposljivih brezposelnih SSU 
- Šola zdravja – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- TajAktiv, Tatjanca Gaber s. p. – izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
- Tax-Fin-Lex – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- Tilka Jamnik – izobraževanje zaposlenih v MKL 
- Tina VEHOVEC – delavnice Sam svoj lektor za uporabnike SSU in zaposlene v MKL 
- Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – opravljanje andragoške prakse na Borzi znanja ter 

predstavitev dela CVŽU MKL 
- 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 
- Zavod Nefiks, sodelovanje in organizacija dogodka Dan za punce: moj dan, moja kariera, izvajanje 

projekta Kolegice v okviru Borze dela 
- Zavod RS za zaposlovanje – sodelovanje pri promociji ponudbe MKL in servisov (vse v okviru Borze 

dela), pomoč pri promociji delavnic SSU 
- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Ptuj – sodelovanje Borze dela na modulu čezmejnih 

delavnic 2SoKroG 
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- Zavod svetega Stanislava, Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva – strokovno predavanje v 
okviru Borze dela 

- Žiga Čamernik, samozaposlen v kulturi – izobraževanje zaposlenih v MKL 
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Priloga 17: TEMATSKI SKLOPI 

 
1. Dan MKL  
Opis:  
Dan MKL smo organizirali kot celodnevno dogajanje, ki se je odvijalo v pasaži Knjižnice Otona 
Župančiča in v vseh nadstropjih ter prostorih za uporabnike v knjižnici. Dogodek je bil zastavljen kot 
promocija knjižnične ponudbe (gradivo, dejavnosti, storitve) in kot spodbuda h kulturnemu in 
prostočasnemu udejstvovanju. S predstavitvami različnih dejavnosti in knjižnične ponudbe smo želeli 
nagovoriti vse ciljne skupine uporabnikov in obiskovalcev. Med osrednjimi dogodki sta potekali tudi 
zaključni prireditvi bralnega projekta za odrasle Mesto bere in literarnega natečaja za mlade Oddaj na 
natečaj v MKL.  
Vsi dogodki so se odvili 6. junija 2019, med 9.00 in 22.00. 
Učinki: 
Povečana obiskanost knjižnice na Dan MKL; povečano zadovoljstvo uporabnikov in prebivalcev 
Ljubljane; povečan ugled knjižnice v javnosti; medijski odzivi. 
 

 Naziv dogodka Vrsta dogodka Ciljna skupina 
Število 

udeležencev 

1 Postoj! Zapoj! Ljudsko… Delavnica 
ljudskega petja 

vsi 50 

2 Bralni krog Bralna skupina vsi 6 

3 Igrive poteze Igranje namiznih 
iger 

vsi 12 

4 3D skeniranje in 3D pisalo Delavnica vsi 8 

5 PoVezana: Uspavanke Delavnica družine 9 

6 Robinzonijada Spletni kviz mladi 11 

7 Vodstvo po Župančičevi zbirki Vodeni ogled vsi 8 

8 DJ FrankieManeroBrooklynNY Glasbeni 
dogodek 

vsi 35 

9 Pasji poklici, oddelek za šolanje 
službenih psov 

Delavnica vsi 50 

10 Refleksni odzivi telesa Delavnica vsi 8 

11 Logika in spomin: reševanje izzivov Delavnica starejši 20 

12 Poletni make up Delavnica mladi, odrasli 8 

13 Kaj vemo o bontonu Delavnica mladi, odrasli 11 

14 Šah za vse 
Šahovski turnir 

otroci, mladi, 
odrasli 

38 

15 Vodstvo po knjižnici – od založbe 
do izposoje 

Voden ogled 
mladi, odrasli, 

starejši 
10 

16 Kolo sreče Nagradna igra vsi 290 

17 Ti zapleteni odnosi Bralna skupina mladi, odrasli 7 

18 Merjenje krvnega tlaka in glukoze Merjenje in 
svetovanje 

odrasli, starejši 21 

19 Pasji poklici, terapevtski psi Predstavitev vsi 25 

20 Zgodba o treh pujskih Lutkovna 
predstava 

Otroci, družine 23 

21 Mesto bere ... zgodbe iz Afrike Podelitev 
priznanj in 

nagrad 

Sodelujoči pri 
projektu 

90 

22 Počeni Škafi  Koncert vsi 150 

23 Soba literarnih ugank Igra z literarnimi 
izzivi 

mladi 14 

24 O kulturi in literaturi Afrike Pogovor odrasli, starejši 40 

25 Oddaj na natečaj v MKL Podelitev nagrad mladi 30 

26 Rojenice Sojenice – Bajaté  Multimedijski 
dogodek 

mladi 30 

27 Timbuktu Projekcija 
igranega filma 

vsi 18 

https://www.facebook.com/pripovedteater/
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28 Literarni sprehod po Ljubljani 
(prestavljen na 8. 6.)  

literarni dogodek otroci, mladi 15 

Skupno število dogodkov 28   

Skupno število udeležencev 1.037 
(udeležencev 

dogodkov) 
2.554 

(obiskovalcev 
knjižnice) 

  

 
2. Svet med nami: teden nizozemske kulture 
Opis: 
V projektu Svet med nami/World among us vsako leto izvedemo teden dogodkov, posvečenih kulturi 
posamezne države. V letu 2019 smo v sodelovanju z Veleposlaništvom Kraljevine Nizozemske in 
Ministrstvom za kulturo Nizozemske predstavili Teden nizozemske kulture.  
Učinki: Obširna in bogata predstavitev kulture Nizozemske in široko sodelovanje z različnimi kulturnimi 
ustanovami. 
Izpostavljamo: 

 Naziv dogodka Vrsta dogodka Ciljna skupina 
Število 

udeležencev 

1. Odprtje tedna nizozemske kulture Pogovor, koncert vsi 80 

2. Nizozemsko-angleško pomorske 
vojne – mag. Izidor Janžekovič 

Predavanje odrasli 50 

3. Nizozemska republika 1581–1795 – 
ddr. Igor Grdina 

Predavanje odrasli 70 

4. Holandsko slikarstvo 17. st. – dr. 
Rebeka Vidrih 

Predavanje odrasli 11 

5. Nizozemščina-svetovni jezik – dr. 
Anita Srebnik  

Predavanje odrasli 40 

6. Johannes Vermeer – Darko Slavec Predavanje odrasli 50 

7. V družbi s samodržci in humanisti: o 
načelih protestantske etike – dr. Oto 
Luthar 

Predavanje odrasli 30 

8. Umetniki in kupci – dr. Lev Menaše Predavanje odrasli 40 

9. Nizozemska arhitektura – 
Aleksander S. Ostan 

Predavanje odrasli 50 

9. Pieter Bruegel – dr. Sarival Sosič Predavanje odrasli 70 

10. Nizozemska polifonija in franko-
flamska šola – dr. Mitja 
Reichenberg 

Predavanje odrasli 35 

11. Nizozemska in evropski prostor – 
dr. Anita Srebnik in Ksenija Horvat 

Predavanje odrasli 30 

12. Delitiae – Nova Schola Labacensis Koncert vsi 30 

     

Skupno število dogodkov 50   

Skupno število udeležencev 1.041   

 
 
3. Soočenja – nova podoba Evrope 
Opis: 
V povezavi z različnimi ustanovami in strokovnjaki smo skušali na neformalne in neinstitucionalne 
načine približati in osvetliti pereča soočenja sodobne Evrope, polemizirati in iskati rešitve glede 
institucionalne krize EU ter iskati odgovore na politične in ekonomske izzive, s katerimi se sooča 
Evropska unija navznoter in tudi v odnosu do globalnega sveta.  
Učinki: Kulturno zbliževanje ter premagovanje kulturnih razlik in predsodkov, poudarjanje pomena 
dialoga in tolerance ter širjenje politične kulture.  
 
Izpostavljamo: 
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 Naziv dogodka Vrsta dogodka Ciljna skupina 
Število 

udeležencev 

1. 
 

Odnos do smrti kot izhodišče za 
avtonomnost posameznika – mag. 
Tatjana Rozman (10. 1.) 

Predavanje odrasli 35 

2. 
 

Je znanost še v oporo filozofiji – 
mag. Tatjana Rozman (14. 2.) 

Predavanje odrasli 20 

3. Vstop Turčije v EU – dr. Bojko 
Bučar (1. 4.) 

Predavanje odrasli 30 

4. Ideje in dediščina evropskega 
humanizma – mag. Marko Ogris 
(15. 4.) 

Predavanje odrasli 21 

5. 
 

Ali danes še zmoremo verjeti 
avtoritetam? – mag. Tatjana 
Rozman (11. 4.) 

Predavanje odrasli 35 

6. Potrošništvo kot totalitarni model 
družbe – mag. Tatjana Rozman  
(9. 5.) 

Predavanje odrasli 30 

7. Življenje v Ekovasi – Evita Jenko 
(20. 5.) 

Predavanje odrasli 30 

8. Duša Evrope včeraj, danes, jutri – 
dr. Zvone Štrubej (28. 5.) 

Predavanje odrasli 41 

9. Ali ima evropska unija prihodnost – 
ddr. Rudi Rizman 

Predavanje odrasli 40 

10.  Etika v vsakdanjem življenju – dr. 
Suzana Čurin Radović (26. 9.) 

Predavanje odrasli 25 

11. Pogovarjamo se o evtanaziji – dr. 
Matjaž Zwitter (8. 10.) 

Predavanje odrasli 50 

12. O smislu – dr. Marko Uršič (28. 10.) Predavanje odrasli 80 

13. Etika soustvarjanja pomoči, 
sobivanja in solidarnosti – dr. Gabi 
Čačinovič Vogrinčič (23. 12.) 

Predavanje odrasli 90 

Skupno število dogodkov 30   

Skupno število udeležencev 1.230   

 
 

4. Pravice živali 
Opis: 
V sodelovanju z različnimi ustanovami smo pripravili strokovna predavanja in razstave s poudarkom na 
pomenu osveščanja, zaščite in humanega odnosa do živali.  
Učinki: 
Predstaviti pomen pozitivnega odnosa do živali in pomembnosti sobivanja; ozaveščati o pomembnosti 
institucionalne zaščite in zakonodaje, ki ureja področje zaščite živali. 
 

 Naziv dogodka Vrsta dogodka Ciljna skupina 
Število 

udeležencev 

1. Urbani čebelar – Gorazd Turnovšek 
(2. 4.) 

Predavanje odrasli 11 

2. Volkovi iz slovenskih gozdov – dr. 
Miha Krofel (12. 9.) 

Predavanje vsi 100 

3. Ris v Sloveniji – dr. Miha Krofel (14. 
11.) 

Predavanje vsi 80 

4. Duša živali – Lara Vesel (29. 11.) Predavanje vsi 30 

5. Skrito življenje podzemlja – 
Biotehniška fakulteta 

Predavanje vsi 15 

6. Podzemni svetovi Razstava vsi 25 

7. Skrito življenje podzemlja – 
Biotehniška fakulteta 

Razstava vsi 15 

8. Ptičje hišice za strpno Ljubljano Razstava vsi 10 
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9.  Netopirji: skrivnostni Ljubljančani – 
Slovensko društvo za preučevanje 
netopirjev 

Razstava  0 

Skupno število dogodkov 9   

Skupno število udeležencev 286   

 

 
5. Valentin Vodnik in Žiga Zois 
Opis:  
Ob dvestoletnici smrti Valentina Vodnika in Žige Zoisa smo se s številnimi dogodki in razstavami 
spominjali obeh pomembnih osebnosti slovenske zgodovine, slovenske besede in slovenske kulture 
nasploh. 
Učinki: 
Zgodovinski oris obeh pomembnih slovenskih osebnosti in njuna celovita, večplastna predstavitev.  
 

 Naziv dogodka Vrsta dogodka Ciljna skupina 
Število 

udeležencev 

1. Valentin Vodnik – ddr. Igor Grdina 
(31. 1.) 

Predavanje odrasli 60 

2. Večer s pesmimi Valentina Vodnika 
– Matej Kranjc (28. 2.) 

Literarni 
dogodek 

odrasli 18 

3. Žiga Zois med znanostjo in 
podjetništvom – ddr. Igor Grdina (9. 
9.) 

Predavanje odrasli 60 

3. Žiga Zois kot zbiratelj slovenskih 
knjig – dr. Luka Vidmar (24. 9.) 

Predavanje odrasli 22 

4. Valentin Vodnik: Pervi slovenski 
pesnik – dr. Marijan Dović (10. 10) 

Predavanje odrasli 15 

5. Vodstvo po Zoisovi Ljubljani – dr. 
Luka Vidmar (17. 10.) 

Literarni 
dogodek 

vsi 40 

6. O Žigi Zoisu nekoliko drugače – dr. 
Miha Brenčič (27. 11.) 

Predavanje odrasli 20 

7. Ljubljanski Vodnik našel Vodnika – 
Andrej Rozman Roza in Alenka 
Tetičkovič 

Gledališka 
predstava 

vsi 30 

8. Valentin Vodnik – Tina Kušar 
(Knjižnica Bežigrad) 

Razstava vsi * 

9. Valentin Vodnik (Knjižnica Črnuče) Razstava  * 

10. Razsvetljenstvo v dragocenih tiskih 
Slovanske knjižnice: razstava ob 
200-letnici smrti Valentina Vodnika 
in Žige Zoisa 

Razstava vsi * 

11. Valentin Vodnik (Knjižnica Šiška) Razstava vsi * 

Skupno število dogodkov 11   

Skupno število udeležencev 265   
 Pri razstavah beležimo samo obisk otvoritev. 

 

6. Medijska pismenost za mlade 
Opis:  

Namen sklopa je ponuditi več različnih oblik dela, s katerimi bomo izobraževali in ozaveščali mlade o 
pomembnosti medijske pismenosti za vsakdanje življenje. 
Učinki:   
Ozaveščanje mladih o pomembnosti medijske pismenosti in spodbujanje razvoja medijske pismenosti. 
 

 Naziv dogodka Vrsta dogodka Ciljna skupina 
Število 

udeležencev 
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1. Literarno novinarstvo – Miriam 
Drev in Leonora Flis  
(15. 1. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Odrasli / mladi 34 

2. Literarno novinarstvo – Ervin H. 
Milharčič in Leonora Flis  
(12. 2. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Odrasli / mladi 34 

3. Literarno novinarstvo – Boštjan 
Videmšek in Leonora Flis  
(12. 3. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Odrasli / mladi 34 

4. Kako (jezik) EU približati 
javnosti? – Peter Müller in Igor 
Evgen Bergant (15. 3. 2019) 

Strokovni 
pogovor 

Odrasli / mladi 34 

5. Otroci in mediji: Iskanje resnice v 
svetu novic (21. 3. 2019) 

Strokovni 
pogovor 

Odrasli / mladi 24 

6. Kdo je črna ovca? – pogovor o 
oblikah zasmehovanja, 
marginalizacije in diskriminacije 
(27. 3. 2019) 

Strokovni 
pogovor 

Odrasli / mladi 42 

7 Literarno novinarstvo – Andrej 
Stopar in Leonora Flis  
(9. 4. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Odrasli / mladi 27 

8. Kako pisci občutimo kritiko?  
(9. 5. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Odrasli / mladi 57 

9. Literarno novinarstvo – Santiago 
Martín in Leonora Flis  
(21. 5. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Odrasli / mladi 24 

10. Evropske volitve 2019: nazaj k 
osnovam (23. 5. 2019) 

Strokovni 
pogovor 

Odrasli / mladi 31 

11. Literarno novinarstvo – Joe 
Valencic in Leonora Flis  
(15. 10. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Odrasli / mladi 17 

12. Literarno novinarstvo – Sonja 
Merljak in Leonora Flis  
(12. 11. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Odrasli / mladi 21 

Skupno število dogodkov 12   

Skupno število udeležencev 379   

 
 
7. Programi za mlade 
Opis:  
Dogodki so namenjeni publiki v starostni skupini med 15 in 25 let. Predstavljajo organizirana srečanja 
dijaških in študentskih društev. 
Učinki:   
Prepoznavnost Trubarjeve hiše literature tudi kot prostora, ki je namenjen druženju in ustvarjanju mladih. 
 

 Naziv dogodka Vrsta dogodka Ciljna skupina 
Število 

udeležencev 

1. Ostrenje pogleda (4. 1. 2019) – 
60 ur 

Izobraževalni 
tečaj 

Mladi 20 

2. Ali se monogamiji izteka čas? 
Okrogla miza o poliamoriji – Nodi 
(25. 1. 2019) 

Strokovni 
pogovor 

Mladi 83 

3. 
Sveta gora (The Holy Mountain, 
1973) (19. 2. 2019) 

Filmski dogodek Mladi 35 

4. To So gadi (4. 3. 2019) Filmski dogodek Mladi 42 

5. Etični obrat v literarni vedi – 
Tomo Virk (11. 3. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Mladi 34 

6. Drzne ženske na poti uspeha 
(20. 3. 2019) 

Izobraževalna 
delavnica 

Mladi 40 
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7. Evropske volitve 2019: nazaj k 
osnovam (23. 5. 2019) 

Strokovni 
pogovor 

Mladi 31 

8. Podelitev nagrad v okviru 
natečaja Panika (25. 5. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Mladi 25 

9. Rikverz: 13. literarni večer 
Novega zvona (6. 6. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Mladi 31 

10. Umetnikovanje besed  
(23. 8. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Mladi 18 

11. Filmski večer UL (3. 10. 2019) Filmski dogodek Mladi 34 

12. Družinica (8. 10. 2019) Filmski dogodek Mladi 47 

13. 
Astro kavarna (18. 10. 2019) 

Strokovni 
pogovor 

Mladi 31 

14. 
Rast (23. 11. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Mladi 24 

15. Rast (23. 11. 2019) Filmski dogodek Mladi 37 

16. 
Rast (23. 11. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Mladi 25 

17. 
Rast (23. 11. 2019) 

Strokovni 
dogodek 

Mladi 40 

18. 
Rast (24. 11. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Mladi 27 

19. Umetnikovanje besed  
(28. 11. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Mladi 22 

Skupno število dogodkov 19   

Skupno število udeležencev 646   

 
 
8. Programi za starejše 
Opis:  
Dogodki so namenjeni najstarejši skupini obiskovalcev Trubarjeve hiše literature.  
Učinki:   
Prepoznavnost Trubarjeve hiše literature kot prostora, ki je namenjen druženju in ustvarjanju starejših. 
 

 Naziv dogodka Vrsta dogodka Ciljna skupina 
Število 

udeležencev 

1. Manca Košir o branju in 
aktivnem staranju (11. 4. 2019) 

Strokovni 
pogovor 

Starejši 27 

2. Raziskovanje spolnega vedenja 
starejših žensk (17. 4. 2019) 

Strokovno 
predavanje 

Starejši 32 

3. Sosed tvojega brega 2019  
(25. 5. 2019) 

Literarni 
dogodek 

Starejši 38 

4. Urbanizem v Ljubljani  
(6. 11. 2019) 

Strokovno 
predavanje 

Starejši 37 

5. Delavnica pisanja haikujev  
(3. 4. 2019) 8 ur  

Izobraževalni 
tečaj 

Starejši 20 

6. 
Likovna delavnica z Lauro Ličer 
(12. 4. 2019) 2 uri 

Ustvarjalna 
delavnica 

Starejši 10 

7. Knjižni klub (15. 10. 2019) Bralna skupina Starejši 14 

8. Knjižni klub (12. 11. 2019) Bralna skupina Starejši 12 

9. Knjižni klub (10. 12. 2019) Bralna skupina Starejši 14 

Skupno število dogodkov 9   

Skupno število udeležencev 204   

 
 
9. PoVEZana – cikel srečanj za mlade starše z dojenčki 
Opis:  
Cikel namenjamo specifični ciljni skupini, ki jo želimo povabiti v knjižnice, staršem z najmlajšimi otroki 
(0–1 leto). V Knjižnici Bežigrad smo od jeseni 2018 do pomladi 2019 pripravili sklop devetih predavanj, 
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namenjenih podpori mladim staršem, ki jim bodo pomagala pri vzpostavljanju povezanih in uglašenih 
odnosov v družini.  
Učinki:   
Udeleženci so spoznavali gradiva in dejavnosti knjižnice; skupina je bila homogena in udeleženci so 
večinoma sledili vsem delavnicam cikla; kratka anketa, ki smo jo pripravili ob zaključku, je pokazala, da 
bi si želeli srečanja tudi izven delavnic, predvsem kot druženje in pogovor; termini delavnic, ki si sledijo 
vsaka dva tedna, jim ustrezajo. 

 

 Naziv dogodka Vrsta dogodka Ciljna skupina 
Število 

udeležencev 

1. Uvajanje v vrtec – Katja Knez 
Steinbuch (9. 1. 2019) 

Izobraževalne 
delavnice 

Posebne 
skupine (starši z 
otroki do 1. leta) 

7 

2. Ko se dvojina spremeni v 
množino – Mojca Šeme  
(23. 1. 2019) 

Izobraževalne 
delavnice 

Posebne 
skupine (starši z 
otroki do 1. leta) 

8 

3. Naj otrok izbira pot – Evgen 
Benedik (6. 2. 2019) 

Izobraževalne 
delavnice 

Posebne 
skupine (starši z 
otroki do 1. leta) 

5 

4. Otrokov svet je svet igrač in igre 
– Mateja Klarić (6. 3. 2019) 

Izobraževalne 
delavnice 

Posebne 
skupine (starši z 
otroki do 1. leta) 

6 

5. Darja Petkovšek: Dejavnosti za 
dojenčke po montessori 
pedagogiki (9. 10. 2019) 

Izobraževalne 
delavnice 

Posebne 
skupine (starši z 
otroki do 1. leta) 

9 

6. Irena Jamšek Halas: Moj 
poporodni načrt: podpora pri 
prvih izzivih materinstva in 
poporodni regeneraciji ter uvod v 
masažo dojenčka (23. 10. 2019) 

Izobraževalne 
delavnice 

Posebne 
skupine (starši z 
otroki do 1. leta) 

12 

7. Mojca Šeme: Ko se dvojina 
spremeni v množino: partnerstvo 
ob majhnih otrocih (6. 1. 2019) 

Izobraževalne 
delavnice 

Posebne 
skupine (starši z 
otroki do 1. leta) 

7 

8. Ive Zagorc: Najpogostejši ukrepi 
prve pomoči pri dojenčkih  
(20. 11. 2019) 

Izobraževalne 
delavnice 

Posebne 
skupine (starši z 
otroki do 1. leta) 

15 

9. Lavra Tinta: Zakaj je vredno brati 
otroku? (4. 12. 2019) 

Izobraževalne 
delavnice 

Posebne 
skupine (starši z 
otroki do 1. leta) 

8 

Skupno število dogodkov 9   

Skupno število udeležencev 77   

 
 
10. Zdravje!  
Opis:  
Cikel Zdravje! v Knjižnici Bežigrad vključuje raznolika predavanja iz uveljavljenih področij, ki nam 
pomagajo pri skrbi za telesno, pa tudi za duševno zdravje. Cikel poteka od septembra do maja, vsako 
tretjo sredo v mesecu. Izbor kvalitetnih predavateljev je privabil veliko obiskovalcev.  
Učinki:   
Uporabnike navajamo na reden termin predavanj; uporabniki so prepoznali kvaliteto izbranih predavanj, 
udeležba na predavanjih je večkrat nad pričakovanji.  

 

 Naziv dogodka Vrsta dogodka Ciljna skupina 
Število 

udeležencev 

1. Špela Peternelj: Homeopatija od 
spočetja do smrti — resnice in 
zmote (15. 1. 2019) 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

12 

2. Melita Košak: Čuječnost  
(20. 2. 2019) 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

34 
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3. Gašper Grom: Prehrana LCHF: 
Z uživanjem maščob do vitkosti 
in dobrega počutja (20. 3. 2019) 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

90 

4. Sanja Lončar: Naravne rešitve 
za bolečine (17. 4. 2019) 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

82 

5. dr. Veronika Podgoršek: Srečno 
partnerstvo, pogovorni večer 
(15. 5. 2019) 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

20 

6. Odprtje demenci prijaznih točk 
KB, KJM, PV, KŠ 

Drugo 
Vsi (mladina, 

odrasli, starejši) 
20 

7. Alenka Lanz: Kako pomagati 
otrokom ob ločitvi 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

18 

8. Nevenka Nakrst: Skrita omama, 
mladi pred izzivi nekemične 
zasvojenosti 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

8 

Skupno število dogodkov 9   

Skupno število udeležencev 284   

 
 
11. Življenjska popotovanja 
Opis:  
Življenjska popotovanja je cikel pogovorov z znanimi gosti, strokovnjaki iz različnih strok in zanimivimi 
posamezniki. Pogovore že več let v Knjižnici Jožeta Mazovca vodi Mateja Hana Hočevar, potekajo 
mesečno ob ponedeljkovih večerih. 
Učinki:  
Pogovori so v nekaj letih dobili stalen krog obiskovalcev, ki se jim, glede na obravnavano temo, 
pridružujejo tudi novi; ob pogovorih razstavimo strokovno gradivo iz obravnavanega ožjega področja, 
po pogovoru z gostom pa sledi razprava z obiskovalci; promocija strokovnega gradiva; dober obisk ob 
sicer manj obiskanem ponedeljkovem terminu. 

 

 Naziv dogodka Vrsta dogodka Ciljna skupina 
Število 

udeležencev 

1. Sabina Blumauer (14. 1. 2019) Strokovna 
predavanja 

odrasli 23 

2. Erik Majaron (11. 2. 2019) Strokovna 
predavanja 

odrasli 25 

3. Mojka Žagar (11. 3. 2019) Strokovna 
predavanja 

odrasli 26 

4. Marta Bartolj in Peter Škerl  
(8. 4. 2019) 

Strokovna 
predavanja 

odrasli 28 

5. Jana Braniselj (6. 5. 2019) Strokovna 
predavanja 

odrasli 23 

6. Erika Schauer (30. 9. 2019) Strokovna 
predavanja 

odrasli 44 

7. Andreja Cilenšek (21. 10. 2019) Strokovna 
predavanja 

odrasli 37 

8. Janko Bohak (11. 11. 2019) Strokovna 
predavanja 

odrasli 39 

9.  Bernarda Konjar, Miha Možina  
(12. 12. 2019) 

Strokovna 
predavanja 

odrasli 26 

Skupno število dogodkov 9   

Skupno število udeležencev 271   

 
 
12. Različna ozadja medčloveških odnosov 
Opis:  
V Knjižnici Jožeta Mazovca psihoterapevtka Urša Pogačar v svojih predavanjih obravnava medčloveške 
odnose in različne morebitne zaplete pri medosebni komunikaciji, svetuje, kako uspešno komunicirati v 
vsakdanjih in posebnih situacijah in se izogniti nesporazumom.  
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Učinki:  
Sklop predavanj je bil v tem letu izveden prvič in šele dobiva stalen krog obiskovalcev; s predavanji 
bomo nadaljevali tudi v letu 2020. 
 

 Naziv dogodka Vrsta dogodka Ciljna skupina 
Število 

udeležencev 

1. Komunikacija v luči nekaterih 
dimanzij medosebnih odnosov  
(23. 1. 2019) 

Strokovna 
predavanja 

odrasli 23 

2. Odnosi med starši in otroki (20. 2. 
2019) 

Strokovna 
predavanja 

odrasli 7 

3. Življenje z ljudmi, ki imajo 
osebnostno motnjo (27. 3. 2019) 

Strokovna 
predavanja 

odrasli 25 

4. Raznolikost odnosov na delovnem 
mestu (23. 10. 2019) 

Strokovna 
predavanja 

odrasli 6 

5. Razdiralni odnosi (18. 12. 2019) Strokovna 
predavanja 

odrasli 7 

Skupno število dogodkov 5   

Skupno število udeležencev 58   

 
 
13. Svetla jesen življenja – cikel predavanj za starejše  
Opis sklopa:  
V Knjižnici Prežihov Voranc smo organizirali cikel štirih predavanj, ki je bil namenjen starejšim. Z njimi 
smo osvetlili več problematik: osamljenost, žalovanje, selitev v domove starejših, odhod otrok od doma 
– in nakazali možnosti, kako lažje premostiti ta težavna obdobja. Predavala je Milena Marković, 
odvetnica, strokovnjakinja za področje zakonske in družinske terapije, ki se pri svojem delu srečuje s 
pravicami starejših.  
Učinki: 
Predavanja so v največji meri obiskovali starejši, ki so jim bila predavanja tudi namenjena; nekaterih 
predavanj so se udeležili tudi ljudje, ki bodo morda morali za svojce poiskati prostor v domu za starejše 
ipd.; udeleženci predavanj so pridobili konkretne informacije, saj se predavateljica s predstavljenimi 
problematikami srečuje pri svojem vsakodnevnem delu; dvakrat smo gostili še terapevte, ki so dali zelo 
nazorna navodila, kje poiskati pomoč ali informacije. 
 

 Naziv dogodka Vrsta dogodka Ciljna skupina 
Število 

udeležencev 

1. Odhod mladega odraslega od doma 
– Milena Marković 
(1. 10. 2019) 

Predavanje Starejši 4 

2. Osamljenost – Milena Marković in 
Mišela Mavrič 
(15. 10. 2019) 

Predavanje Starejši 10 

3. Odhod v domove starejših – Milena 
Marković 
(29. 10. 2019) 

Predavanje Starejši 10 

4.  Žalovanje – Milena Marković in 
Urška Kranjc Jakša 

Predavanje Starejši 11 

Skupno število dogodkov 4   

Skupno število udeležencev 35   

 
 
  



 

 Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana  

   

  

Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
(Obrazec za poročanje) 

 
Poročevalsko leto 2019 

 
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 3340-19-091005 

 
Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2019: 
 
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 20191  
 
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 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 organizacijsko optimizirali z izbiro drugega distributerja paketnih 
pošiljk. 

• Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti MKL. 

• Nadgrajevali smo vzpostavljeni model svetovanja, obveščanja in informiranja na območju. 

                                                      
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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• 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 
tokove, v katerih MKL često orje ledine (predstavitev novosti April v MKL in mednarodno 
posvetovanje Knjižnica, srce mesta). 

• V letu 2019 smo pripravili pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi 
podatkov za leto 2018. 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 strokovni dogodek April v MKL: Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za 
vas, četrti po vrsti, kjer smo predstavili nove in splošno uporabne rešitve iz Mestne 
knjižnice Ljubljana. 

• Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti za učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Pionirske - 
centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo in posebnega sklopa izobraževanj za delo 
s predšolskimi otroki. 

• V letu 2019 je pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« ponovno sodelovalo šest 
knjižnic območja, pet od njih se je pridružilo tudi projektu Naj Poletavci. 

• Knjižnicam območja smo tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega centra 
MKL ponudili predvsem na tematiko strategij iskanja knjižničnega gradiva, napotkov za 
praktično izpolnjevanje obrazca za imenovanje v strokovne nazive, ter za napredovanja v 
plačne razrede, vsebin s področja e-virov, e-demokracije, e-zakonodaje, e-zdravja, 
merjenja vpliva knjižnice: kvalitativni kazalniki (oblikovanje in vodenje fokusnih skupin, 
priprava in izvajanje anket, intervju in opazovanje), krajša začetna in nadaljevalna 
izobraževanja za uporabo najpogosteje uporabljenih programskih orodij paketa Microsoft 
Office. Nadaljevali smo s praktičnim usposabljanjem in promocijo vsebin Informacijske 
točke za e-gradiva javnih oblasti za koordinatorje izvajanja posebnih nalog OOK iz drugih 
območij Slovenije. Učni center MKL se je tako že dobro uveljavil kot izobraževalni center 
tudi za potrebe usposabljanja za znanja, potrebna za izvajanje posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice. 

• V letu 2019 so bile v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico ter osrednjimi 
območnimi knjižnicami izvedene delavnice o izzivih in ukrepih za uresničevanje Strokovnih 
priporočil in standardov za splošne knjižnice za obdobje 2018-2028. 

• Nadaljujemo uspešno sodelovanje z Mestno knjižnico Grosuplje pri izvedbi skupne nabave 
in obdelave knjižničnega gradiva.  

• Skupaj z Mariborsko knjižnico, Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo 
knjižnico Celje smo vzpostavili portal slovenskih splošnih knjižnic – knjiznice.si, kjer so na 
enem mestu združeni podatki, vsebine in informacije za različne ciljne skupine (strokovno 
javnost, splošno javnost, financerje ipd.), ter organizirali promocijo portala med strokovno 
javnostjo.  

• Aktivno smo se s knjižnicami območja vključevali tudi v delo nacionalnega spletnega 
portala Dobreknjige.si s priporočanjem kakovostne literature. 

• Sodelovali smo z drugimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri skupnih projektih in se 
udeleževali sestankov in delavnic koordinacije območnosti v NUK-u. 

• Strokovno sodelujemo in se povezujemo na mednarodnem nivoju (mobilnost ERASMUS+, 
obiski tujih kolegov, članstvo v strokovnih telesih, aktivnosti v strokovnih združenjih), pri 
tem vključujemo tudi knjižnice območja. 

• 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. 

• Za ciljno skupino starejših uporabnikov smo pripravili natečaj za najboljšo zgodbo iz 
lokalnega okolja z naslovom »Zgodbe mojega kraja: spomini na praznovanja in običaje«. 

• 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 2019 je bil izpolnjen s strani MKL in s strani knjižnic regije. 
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• Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 

• V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice smo izvedli sklop dopolnilne digitalizacije 
korpusa občinskih glasil bivših ljubljanskih občin, ki zajema vse manjkajoče letnike in 
številke glasil, ki jih MKL nima v tiskani obliki.  

• 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. 

• Sodelovali smo pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega 
gradiva (digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižice 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. 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 2019 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 2019 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) 

Ni bilo novosti v letu 2019. 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

Ni bilo novosti v letu 2019. 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 

• Tax-Fin-Lex, dostopni preko dostopa na daljavo (naročeno od 1. 11. 2019), cena: 5.831,60 EUR, 

• PressReader, dostopna preko dostopa na daljavo, cena 6.798,69 EUR. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

                                                      
2 Vsebino vpišite v bela polja. 

http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost
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V letu 2019 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino za zbirko 
PressReader. 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, so se zaradi pozitivnega odziva uporabnikov 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 %. Tudi po letu 2020 ponudnik vsebin načrtuje ponovno višanje 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 na podlagi statistike 
uporabe v preteklem obdobju podaljšali naročnino na zbirko založnika Tax-Fin-Lex. 
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. 
Kot je razvidno iz podatkov skrbnikov dostopa na daljavo za slovenske splošne knjižnice - Centra za 
informacijske storitve pri NUK je 16 % vseh uporabnikov oz. 12,4 % vseh prijav v zbirke bilo 
omogočenih iz knjižnic Osrednjeslovenskega območja. Podatkoma 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 tudi za leto 2019 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. 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.  
Preko Strokovne komisije za knjižnično dejavnost je bila konec leta 2019 Narodni in univerzitetni 
knjižnici, pri kateri deluje nacionalni konzorcij COSEC, posredovana pobuda da državno financiranje 
nakupa podatkovnih zbirk v okviru izvajanja omenjene prve naloge ne poteka več na ravni posamezne 
OOK, pač pa da po zgledu ponudbe informacijskih storitev EBSCOhost, poteka preko konzorcijskega 
nakupa v okviru NUK. Predstavniki OOK bi v sodelovanju s konzorcijem COSEC pri NUK določili 
naslove podatkovnih zbirk, ki bi bili financirani iz sredstev za izvajanje posebnih nalog OOK, 
posamezne knjižnice pa bi morebitne dokupe dodatnih naslovov financirale iz sredstev knjižnic 
posameznih območij, v kolikor bi se izkazala potreba po njih. Skupni nakup za celotno Slovenijo bi 
omogočil lažje izpogajanje boljših konzorcijskih in cenovnih pogojev za dostop do posameznih virov, 
kar je v skladu z optimizacijo izrabe javnih sredstev, hkrati pa bi preko zagotavljanja osnovnega 
nabora podatkovnih zbirk za vse slovenske splošne knjižnice omogočil enakopravnost dostopa do 
elektronskih vsebin na nacionalni ravni. 
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 7.300 časnikov in revij s celega sveta, med drugim tudi 
slovenskega Večera, Dnevnika in Nedeljskega dnevnika.  
Med prioritete je sodila tudi za končnega uporabnika brezplačna medknjižnična izposoja (MKI) za 
strokovno in študijsko gradivo. Maja 2019 je bila s Pošto Slovenije sklenjena konzorcijska pogodba za 
vse slovenske OOK o dostavi paketov v okviru izvedbe brezplačne medknjižnične izposoje za 
končnega uporabnika. 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. 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 (npr. drugi OOK), nato pa MKI med vsemi območji, oz. na 
nacionalnem nivoju.  
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 

https://www.sawmill.co.uk/
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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 
2019 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 MKL: 

• uporaba določil knjižničarske zakonodaje,  

• uporaba drugih zakonskih določil, ki se navezujejo na delo v knjižnicah, predvsem s področja 
kadrovske, delovne in splošne zakonodaje,  

• računovodska vprašanja, s poudarkom na finančnem načrtovanju, poročanju o izvedbi 
programov in doseganju ciljev, 

• pravno-upravni postopki,  

• priprava strateških dokumentov in načrtov, 

• obdelava knjižničnega gradiva, tudi zahtevnejšega, ter upravljanje knjižnične zbirke, 

• načrtovanja razvoja in izvajanje bibliopedagoških dejavnosti, 

• načrtovanja razvoja in izvajanje knjižničnih dejavnosti za odrasle, starejše, posebne in ranljive 
skupine uporabnikov, 

• načrtovanje in izvajanje nalog na področju razvoja bralne kulture za otroke, mladino in odrasle, 

• načrtovanje in izvajanje dejavnosti za spodbujanje vseh vrst pismenosti, predvsem 
informacijske in zdravstvene, 

• načrtovanje in izvajanje nalog na področju vseživljenjskega učenja, 

• načrtovanje in izvajanje domoznanske dejavnosti in podajanje mnenj glede lokalnih 
domoznanskih zbirk, 

• načrtovanje in izvajanje prireditvenih dejavnosti, 

• izvajanje različnih oblik mentorstva v splošnih knjižnicah, 

• priprava knjižničnih statistik za potrebe posameznih knjižnic in prikaz v okviru državne 
statistike,  

• priprava projektov in izvedba digitalizacije knjižničnega gradiva,  

• priprave in vnosa domoznanskih vsebin na portale z digitalnimi in digitaliziranimi vsebinami, 

• svetovanje za nakup opreme IKT, predvsem za potrebe uporabe programske opreme 
COBISS3 in sistemov za samostojno uporabo knjižnice, ter načrtovanje informacijskih 
sistemov v knjižnicah, 

• uporaba e-servisov in e-storitev, ki jih knjižnice nudijo uporabnikom, vključno z uporabo, 
nakupom in promocijo podatkovnih zbirk, 

• načrtovanje in razvoj spletnih strani in uporabo spletnih komunikacijskih poti,  

• izvedba promocijskih in zagovorniških aktivnosti, 

• vključevanje sodobnih spletnih in tehnoloških rešitev v delovanje knjižnice, 

• načrtovanje knjižničnih mrež in prostorov, 

• izvajanje brezplačne območne medknjižnične izposoje. 

• Nadaljevali smo z redno komunikacijo s splošnimi knjižnicami območja, ki je po svoji obliki 
svetovalne in posvetovalne narave, 

• uredniško delo v okviru Kamre,  

• redno komunikacijo 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): 

• Učni center MKL je v letu 2019 nadaljeval naloge kot kompetenčni center za izobraževanje 
knjižničarjev regije in OOK. Organizirali smo izobraževanje mentorjev za pripravo na 
bibliotekarski izpit (20. 2. in 8. 10. 2019), ki se je ga je udeležilo 16 knjižničarjev. V tem okviru 
smo organizirali tudi usposabljanje za OOK »Digitalni repozitoriji v kontekstu odprte znanosti« 
(7. 11. 2019), udeležilo se ga je 6 knjižničarjev. Organiziralo smo tudi usposabljanje 
knjižničarjev iz OOK za uporabo CMS orodja WordPress (28. 11. 2019, 7 udeležencev), ki je 
bilo osnova za pripravo skupnega portala slovenskih splošnih knjižnic – knjiznice.si, ter za 
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uporabo spletnih predlog, ki bodo slovenskim splošnim knjižnicam na voljo v prvi polovici leta 
2020. 

• Ob sprejetju novih Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice smo pripravili sklop 
izobraževanj za merjenje kvalitativnih kazalnikov: »Oblikovanje in vodenje fokusnih skupin« (3. 
4. 2019, 13 udeležencev), »Priprava in izvajanje anket« (3. 4. 2019, 15 udeležencev), ter 
»Intervju in opazovanje: priprava, izvedba in uporaba rezultatov« (9. 5. 2019, 9 udeležencev). 

• napredna uporaba orodij za namizno založništvo MS Publisher (8. 4. in 14. 10. 2018), 15 
udeležencev, 

• napredna uporaba orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov MS Excel (15. 5. in 22. 
10. 2019), 7 udeležencev, 

• knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (5. 3. in 16. 10. 2019), 22 
udeležencev, 

• izobraževalna delavnica oblikovanje tiskovin za knjižnico v dveh delih (12. 11. in 19. 11. 2019), 
15 udeležencev, 

• izobraževanje o zelenih knjižnicah (7. 5. 2019), 6 udeležencev, 

• strategije iskanja neknjižnega in knjižnega gradiva (17. 4. in 6. 12. 2019), 14 udeležencev, 

• delavnica »Sam svoj lektor« v treh delih – začetna, nadaljevalna in izpopolnjevalna (27. 3., 24. 
4. in 15. 5. 2019), 20 udeležencev, 

• svetovanje za branje in (ne)formalna biblioterapija 20. 11. 2019), 10 udeležencev,  

• delo z uporabniki z disleksijo ter s slepoto in slabovidnostjo (11. 3. 2019), 25 udeležencev, 

• VPLIVNI JAZ, knjižničar informator (12. 2. 2019), 17 udeležencev,  

• napredovanja v bibliotekarstvu (24. 10. 2019), 17 udeležencev, soizvajalec izobraževanja je bil 
Aleš Klemen, 

• izobraževanje na temo učnih metod in tehnik v izobraževanju odraslih (19. 2. 2019), 14 
udeležencev, 

• delavnica praktičnih veščin javnega nastopanja (27. 3. in 4. 12. 2019), 18 udeležencev, 

• izobraževanje za uporabo programskih orodji za obdelava fotografij - Gimp, FastStone Viewer 
(20. 3. in 13. 11. 2019), 7 udeležencev, 

• izobraževanje za uporabo 3D tiskalnika (13. 2. in 8. 5. 2019), 11 udeležencev, 

• izobraževanje za uporabo programskega orodja Ableton Live 10 (14. 1. 2019), 13 
udeležencev, 

• izobraževanje za uporabo Google Maps (6. 3. in 9. 10. 2019), 10 udeležencev, 

• organizirali izobraževanje za uporabo portala Tax-Fin-Lex (12. 2., 19. 2.. 21. 2., 28. 2., 7. 3., 
14. 3. in 21. 3. 2019), 110 udeležencev, 

• organizirali izobraževanje »Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem obdobju?« (14. 3. 
2019), 24 udeležencev, 

• organizirali izobraževanje »Moda ali urejenost? Kaj o nas sporoča naša osebna podoba« (6. 3. 
2019), 17 udeležencev, 

• predstavitev založniških programov 2019 (28. 3. 2019), 48 udeležencev, 

• izobraževanje o knjižnih novostih za otroke (10. 1. 2019), 23 udeležencev, 

• izobraževanje o oblikah motiviranja za branje v vrtcu in družinah (6. 2. in 20. 3. 2019), 39 
udeležencev, 

• izobraževanje za izvajalce programov družinske pismenosti (23. 5. 2019), 16 udeležencev, 

• izobraževanje »Pravljice v nas in za nas« (18. 4. 2019), 12 udeležencev, 

• izobraževanje za uporabo nacionalnega portala za izposojo e-knjig Poti do e-knjig v Biblosu 
(26. 3. 2019), 11 udeležencev, 

• V sodelovanju z glavnim uredništvom portala Kamra imamo pripravljen program izobraževanja 
knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega domoznanskega portala Kamra v 
obliki praktično naravnane delavnice. V letu 2019 smo izobraževanje izvedli 13. 6. za pet regijskih 
vnašalcev. 

• Organizirali smo strokovni dogodek April v MKL: Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas, četrti 
po vrsti, kjer smo predstavili nove in splošno uporabne rešitve iz Mestne knjižnice Ljubljana in ki so 
lahko izhodišče za nadaljnje sodelovanje med knjižnicami pri uporabi in razvoju storitev. Udeležilo 
se ga je 106 knjižničarjev. Predstavitve so javno dostopne na Multimedijskem centru MKL preko 
URL naslova: https://tinyurl.com/AprilMKL19. 

• Gostili smo delavnico »Sistem trajnega ohranjanja elektronskega gradiva«, ki sta jo za osrednje 
območne knjižnice v Mestni knjižnici Ljubljana 26. 11. 2019 organizirali Enota za informacijsko 
tehnologijo in digitalno knjižnico NUK in Knjižnica Ivana Potrča Ptuj. Udeležilo se je je 18 

https://tinyurl.com/AprilMKL19


7 
 

knjižničarjev. 

• Maja 2019 so bile v okviru Strokovnih sred knjižnice območja vabljene na simpozij Pionirske – 
Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo z naslovom »Med individualnostjo in 
družbenostjo« (105 udeležencev). Predstavitve so javno dostopne na Multimedijskem centru MKL 
preko URL naslova: https://tinyurl.com/simpozij2019.  

• Knjižničarji regije so bili v sklopu Strokovnih sred vabljeni tudi na okroglo mizo »Prehodi: med 
odraslo in mladinsko književnostjo«, ki je v Mestni knjižnici Ljubljana potekala februarja 2019 (60 
udeležencev), v okviru izobraževalnega dela pa tudi na strokovnim sredam, posvečenim starostnim 
in bralnim stopnjam v mladinskem knjižničarstvu, ter novi bralni sezoni (148 udeležencev), novemu 
ciklu Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza (45 udeležencev), predstavitvi Priročnika za 
branje kakovostnih mladinskih knjig 2019 (62 udeležencev) in pogovoru z dobitniki priznanja Zlata 
hruška (50 udeležencev). 

• Knjižničarje območja smo povabili k sodelovanju na delavnicah, namenjenih uresničevanju novih 
strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice, ki so bila organizirana v okviru koordinacije 
dejavnosti OOK pri CeZaR NUK, sodelovale smo vse slovenske OOK. Namen prve delavnice (29. 
1. 2019) je bil spodbuditi splošne knjižnice k evidentiranju izzivov, s katerimi se soočajo splošne 
knjižnice, naslednje delavnice (11. 4. 2019) pa priprava načrta ukrepov, ki bi koordinirano podpirali 
uresničevanje novih strokovnih priporočil. 

• Knjižnice območja so bile povabljene tudi na delavnico »Moderator v akciji: utrjevanje 
moderatorskih veščin in tehnik v praksi«, ki je bila organizirana 16. – 17. 19. 2019 v okviru 
Bibliotekarskega izobraževalnega centra NUK in organizaciji koordinacije dejavnosti OOK pri 
CeZaR NUK. Cilj delavnice je bil nadgraditi znanje o osnovnih modelih, tehnikah in veščinah, 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 
Komisije za bibliotekarski izpit 16. 9. 2019 organiziran zanje brezplačni tečaj na temo seznanitve s 
formalnimi in vsebinskimi zahtevami, ki jih morajo kandidati in njihovi mentorji upoštevati pri pripravi 
pisne naloge za bibliotekarski izpit.. 

• Tudi v letu 2019 je bilo v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega centra NUK in organizaciji 
koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK predstavitev dobrih praks (17. 12. 2019), na katero so 
bile povabljene tudi knjižnice območja. Predstavljen je bil nov portal o družinski pismenosti, sistem 
arhiviranja spletnih mest s poudarkom na arhiviranju spletnih mestih OOK, nov portal Obrazi 
slovenskih pokrajin, izhodišča za sistemski razvoj lahkega branja na nacionalni ravni, novosti iz 
konference ALA 2019, ter projekt »Financial literacy through public libraries (FINLIT)«, ki poteka v 
okviru programa Erasmus+, kjer kot slovenski predstavnik vključen NUK, pri pripravi vsebin pa 
pomembno težo nosimo splošne knjižnice, predvsem MKL. 

• Knjižnice so bile povabljene k sodelovanju na t. i. »Dnevu spletnega anketiranja 2019«, ki je 
septembra 2019 že osmič v organizaciji Centra za družboslovno informatiko potekalo na FDV UL s 
poudarkom na aktualnih izzivih metodologije spletnega anketiranja, ter glavnih spremembah na 
področju spletnega anketiranja ter razvoja 1KA, predvsem z vidika novih funkcionalnostih in 
vprašanj GDPR. Drugi sklop je bil namenjen prenovljenim praktičnim tematskim seminarjem 
izbranih novih funkcionalnosti za učinkovito izvedbo celostnega spletnega anketiranja. 

2.1.2 promocija območnosti 

• Na dan slovenskih splošnih knjižnic (20. novembra 2019) je zaživel skupni portal slovenskih 
splošnih knjižnic in Združenja splošnih knjižnic – Knjiznice.si. 

• Slovenske splošne knjižnice smo novembra 2019 pripravile promocijsko brošuro »Knjižnica nudi 
več!«, v kateri so predstavljeni skupni projekti in storitve slovenskih splošnih knjižnic, ki so prerasli 
iz izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic. 

• 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 Slovenskih dnevih knjige, Dnevu MKL in Dnevu za 
Poletavce. 

• Za ciljno skupino starejših uporabnikov smo pripravili natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega 
okolja Zgodbe mojega kraja (priloga 7). 

• Predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL; 
predstavitev območnosti v okviru strokovnih obiskov kolegov iz tujine – knjižničarke iz italijanske 
Parme in hrvaške Reke, v okviru ERASMUS+ mobilnosti za zaposlene 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 

https://tinyurl.com/simpozij2019


8 
 

(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. 2018 v okviru projekta »Prostorska analiza knjižnične mreže na primeru«, ki 
naj bi preko spletnega orodja omogočal 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, 

• Borza zdravja – zdravstveno opismenjevanje v splošni knjižnici 

• 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, 

• Izvajanje različnih oblik mentorstva v splošnih knjižnicah, 

• Poletavci in NajPoletavci. 

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. 

• Nadaljevali smo skupni 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 ponovno pripravili precej odmeven regijski domoznanski 
natečaj za najboljšo domoznansko zgodbo. 

• Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci (sedaj pri projektu MKL sodeluje kar šest izmed osmih 
knjižnic območja). 

• Projekt skupne nabave in obdelava knjižničnega gradiva MKL in Mestne knjižnice Grosuplje, ki je 
deloma že prešel v redno dejavnost. 

• Pripravili smo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin pri pripravi in 
izvedbi projektov v njihovih knjižnicah.  

http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost
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• 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, za katerega smo v lanskem letu pripravili smernice objavljanja vsebin. 

• Ob partnerskem sodelovanju z mednarodnim klubom slovanskih rojakov, društvom RUSLO, smo 
izvedli deseti 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 Cerknice, Domžal, Idrije, Izole, 
Laškega, Litije, Ljutomera, Maribora, Medvod, Slovenj Gradca in Šentjurja (2018: dvanajst). 

2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 

• 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 tudi 
po zaključku projekta na nacionalni ravni še dalje uspešno sodeluje z Mestno knjižnico Grosuplje 
pri izvajanju skupne nabave in obdelave knjižničnega gradiva. 

• Pod okriljem Združenja splošnih knjižnic smo uspešno zaključili projekt priprave skupnega portala 
slovenskih splošnih knjižnic (v sodelovanju z Mariborsko knjižnico, Osrednjo knjižnico Srečka 
Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje), v novembru 2019 je bil javno objavljen portal 
Knjiznice.si. 

• Strokovno smo sodelovali z Združenjem splošnih knjižnic (poseben poudarek tudi na delu v okviru 
skupine za COBISS in v letu 2019 ustanovljene delovne skupine za oblikovanje strategije razvoja 
slovenskih splošnih knjižnic za naslednje srednjeročno obdobje). 

• Sodelovali smo pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega gradiva 
(digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižice območja. 

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte) 

• Sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba (delovni obisk KZG v Ljubljani aprila 2019) in Hrvatskim 
centrom za dječju knjigu.  

• 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). 

• obiski in ogledi knjižnic v mreži MKL s strani tujih knjižničarjev in strokovnjakov z drugih področij: 
petdnevna mobilnost Erasmus+ štirih knjižničark iz Biblioteche del Comune di Parma in štirih 
knjižničark iz Gradske knjižnice Rijeka; enodnevni obisk šestih knjižničark iz Bolgarije in Hrvaške v 
okviru Erasmus+; obisk iz Shanghai City Library; obisk visokošolske knjižničarke na Iberoamerican 
University iz Mexico City; obisk treh knjižničark iz Narodne biblioteke Budva; predstavitev prakse in 
učnih gradiv MKL s področja finančne pismenosti za kolege iz Poljske, Bolgarije in Romunije. 

• Zaključek projekta usposabljanja za moderatorje družinske pismenosti v MKL, v sodelovanju z 
Mestno knjižnico Kranj. 

• 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). 

• 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.) in Internationale Jugendbibliothek München.   

• Izmenjava primerov dobre prakse z evropskimi splošnimi knjižnicami (Luisenbad, Berlin; Knjižnica 
Il était une fois, Luksemburg – knjižnica organizira kotičke za otroke do 12. leta starosti v 19 jezikih, 
od leta 2015 tudi v slovenskem jeziku).  

• Sodelovanje s knjižnicami, članicami mednarodnega gibanja zelenih knjižnic (Let's go green). 

• Sodelovanje s Shanghai City Library (letno nam daruje okoli 150 knjig).  

• Sodelovanje z Univerzo v Celovcu, Inštitutom za slavistiko, Slovanska knjižnica si izmenjuje 
gradivo s Slovansko knjižnico pri Nacionalni knjižnici v Pragi (Slovanska knihovna). 

• Povezovanje s tujimi predstavništvi v Sloveniji (Svet med nami / World among us; Cikel češkega 
filma); 

• 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. 
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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 2018. 

• Analiza statistike uporabe nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2018. 

• Izvedba ankete o uporabi e-virov, ki bo osnova za načrtovanje nakupa in promocije e-vsebin za 
celotno območje. 

• Skupina sistemskih administratorjev OOK je pripravila strateški dokument z usmeritvami na 
področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019-2028, ki prinaša strateške usmeritve, ter model 
izračuna potrebnega števila zaposlenih na področju IKT. 

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. 

• Pripravljen je bil pregledni znanstveni članek o izzivih načrtovanja knjižnične mreže splošnih 
knjižnici v mestnem okolju, o tej problematiki pa smo spregovorili tudi na strokovnem dogodku April 
v MKL 2019. 

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 osem 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. 

• Tedenski program mobilnosti v okviru ERASMUS+ mobilnosti za zaposlene za štiri knjižničarke iz 
italijanske Parme (maj) in štiri knjižničarke iz hrvaške Reke (november).  

• Med informacijami javnega značaja MKL je bil februarja 2019 objavljen dokument »Mentorstvo v 
MKL«, ki je lahko v pomoč knjižnicam območja pri opredelitvi izvajanja različnih oblik mentorstva: 
za novo zaposlene, bibliotekarski izpit, študente bibliotekarstva, študente drugih strok, dijake, 
prostovoljce in usposabljanje na delovnem mestu. 

2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti  

• 7 mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo se je 
udeležilo 464 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev gostili 38 strokovnjakov (18,5 ur). 

• Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2019 (druga polovica šolskega leta 2018/2019 in 
prva polovica šolskega leta 2019/2020) nas je obiskalo 2.815 osnovnošolcev (7. razred) in 4.522 
srednješolcev (1. letnik) (277 obiskov, 205 ur). 

• Pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« je uspešno sodelovalo šest knjižnic območja, pet jih je 
bilo vključenih tudi v projekt NajPoletavci (priloga 4). 

• Koordinacija Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviz 2018/2019 in 2019/2020. 

• 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. 

• Implementacija modela prilagojene spletne strani v skladu z določili Zakona o dostopnosti spletišč 
in mobilnih aplikacij (UL RS, št. 30/2018) na portalu Knjiznice.si, kot testni model za prenos na 
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spletne strani ostalih splošnih knjižnic. 

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov) 

• Izvajali smo program izmenjave strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico 
Ljubljana, v letu 2019 sta zaposlena MKL obiskala Mariborsko knjižnico. 

• Sodelovanje v delovni skupini za pripravo modela kompetenčnih centrov (NUK). 

• Sodelovanje v delovni skupini za pripravo Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe (Ministrstvo za kulturo). 

• 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 in urednikovanje skupne spletne strani slovenskih splošnih knjižnic. 

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/).  

• Sodelujemo s knjižnico v kitajskem Šanghaju pri delovanju posebne zbirke Okno Kitajske v fizični in 
digitalni obliki. 

• Sodelujemo z Goethe Institutom pri delovanju posebne zbirke Onleihe v fizični in digitalni obliki. 

• Aktivno sodelujemo v NAPLE ebook working group kot nacionalni predstavniki. 

• Sodelovali smo z organizacijo Public Libraries 2030 pri zagovorniških akcijah v Evropskem 
parlamentu in drugih deležnikih (MEP Library Lovers Group, Digital Government Yearly 
Factsheets). 

2.11 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah 
(OK) na območju OOK 

• Skupina sistemskih administratorjev OOK je pripravila strateški dokument z usmeritvami na 
področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019-2028, ki bo kot ključni izhodiščni dokument v 
pomoč pri usklajevanju načrta razvoja opreme IKT po slovenskih knjižnicah - usmerjanje k novim 
tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic in k novih e-storitvam. 

• Sodelovali smo pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega gradiva 
(digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižice območja. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
V MKL za knjižnice območja nudimo strokovno svetovalno pomoč na različnih področjih: pomoč pri 
ustrezni uporabi določil knjižničarske zakonodaje (podpora pri strokovnih utemeljitvah, ki jih od knjižnic 
zahtevajo njihovi ustanovitelji in financerji, postopki pri mentoriranju novozaposelnih v okviru Pravilnika 
o bibliotekarskem izpitu in pomoč pri uporabi določil Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični 
dejavnosti), uporabi drugih zakonskih določil, ki se navezujejo na delo v knjižnicah, predvsem s 
področja delovne zakonodaje, računovodskih zadev in pravno-upravnih postopkov (priprava in 
sprejem ustreznih pravilnikov in aktov, implementacija novih zakonskih določil), knjižnične statistike, 
obdelava zahtevnejšega knjižničnega gradiva, priprava projektov in izvedba digitalizacije knjižničnega 
gradiva, načrtovanja skupnega razvoja bibliopedagoških dejavnosti, priprave in vnosa domoznanskih 
vsebin na portal Kamra, nakup opreme IKT za potrebe uporabe programske opreme COBISS3 in 
sistemov za samostojno uporabo knjižnice, podpora pri uporabi e-servisov in e-storitev, ki jih knjižnice 
nudijo uporabnikom, vključno z uporabo, nakupom in promocijo podatkovnih zbirk, podpora izvajanju 
brezplačne območne medknjižnične izposoje, itd. 
Nadaljevali smo izobraževanja za knjižničarje regije z internimi izvajalci na področju specialnih znanj.  
Učni center MKL je v letu 2019 nadaljeval naloge kot kompetenčni center za izobraževanje 
knjižničarjev regije in OOK. Organizirali smo izobraževanje mentorjev za pripravo na bibliotekarski 
izpit, ter usposabljanje »Digitalni repozitoriji v kontekstu odprte znanosti«. Organiziralo smo tudi 
usposabljanje knjižničarjev iz OOK za uporabo CMS orodja WordPress, ki je bilo osnova za pripravo 

https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/
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skupnega portala slovenskih splošnih knjižnic – knjiznice.si, ter za uporabo spletnih predlog, ki bodo 
slovenskim splošnim knjižnicam na voljo v prvi polovici leta 2020. 
Knjižnicam območja smo tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega centra MKL 
ponudili predvsem na tematiko strategij iskanja knjižničnega gradiva, napotkov za praktično 
izpolnjevanje obrazca za imenovanje v strokovne nazive, ter za napredovanja v plačne razrede, 
vsebin s področja e-virov, e-demokracije, e-zakonodaje, e-zdravja, krajša začetna in nadaljevalna 
izobraževanja za uporabo najpogosteje uporabljenih programskih orodij paketa Microsoft Office.  
Ob sprejetju novih Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice smo pripravili sklop 
izobraževanj za merjenje kvalitativnih kazalnikov: »Oblikovanje in vodenje fokusnih skupin«, »Priprava 
in izvajanje anket« ter »Intervju in opazovanje: priprava, izvedba in uporaba rezultatov«. 
Organizirali smo strokovni dogodek April v MKL: Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas, četrti po 
vrsti, kjer smo predstavili nove in splošno uporabne rešitve iz Mestne knjižnice Ljubljana in ki so lahko 
izhodišče za nadaljnje sodelovanje med knjižnicami pri uporabi in razvoju storitev. 
Nadaljevali smo s praktičnim usposabljanjem in promocijo vsebin Informacijske točke za e-gradiva 
javnih oblasti za koordinatorje izvajanja posebnih nalog OOK z drugih območij (3. 6. 2019, Goriška 
knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica). 
Knjižničarje območja smo povabili k sodelovanju na delavnicah, namenjenih uresničevanju novih 
strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice, ki so bila organizirana v okviru koordinacije 
dejavnosti OOK pri CeZaR NUK, sodelovale smo vse slovenske OOK. Namen prve delavnice je bil 
spodbuditi splošne knjižnice k evidentiranju izzivov, s katerimi se soočajo splošne knjižnice, naslednje 
delavnice pa priprava načrta ukrepov, ki bi koordinirano podpirali uresničevanje novih strokovnih 
priporočil. Pripravljeno je bilo poročilo na državni ravni, ki vsebuje tudi prioritetni seznam predlogov 
ukrepov. Žal se knjižnice območja niso želele udeležiti tudi regijsko zasnovanih paralelnih delavnic, iz 
njihovega odziva je bilo razvidno, da so sama strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice 
pripravljene dovolj dobro, da lahko na njihovi podlagi na osnovnem nivoju same udejanjajo zastavljene 
knjižnične vloge, se pa bodo vključevale v udejanjanje strokovnih rešitev, ki bodo pripravljene na 
državnem nivoju. 
Knjižnice območja so bile povabljene k udeležbi tudi na drugih delavnicah v okviru Bibliotekarskega 
izobraževalnega centra NUK in organizaciji koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK: »Moderator 
v akciji: utrjevanje moderatorskih veščin in tehnik v praksi«, brezplačni tečaj na temo seznanitve s 
formalnimi in vsebinskimi zahtevami, ki jih morajo kandidati in njihovi mentorji upoštevati pri pripravi 
pisne naloge za bibliotekarski izpit, predstavitev dobrih praks. 
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. Centru za razvoj knjižnic pri NUK smo posredovali podatke za nadaljevanje dopolnjevanja 
podatkov o stanju mreže na dan 31. 12. 2018 v okviru projekta »Prostorska analiza knjižnične mreže 
na primeru«, ki naj bi preko spletnega orodja omogočal analizo dostopnosti mreže splošnih knjižnic in 
izvedbo nadaljnjih prostorskih analiz za mreže območij slovenskih OOK. Žal je portal v spomladanskih 
mesecih 2019 zaradi prenove postal nedostopen, do 31. 12. 2019 nova različica spletnega orodja še 
ni bila javno dostopna. Za revijo Knjižnica smo trije zaposleni v MKL prispevali pregledni znanstveni 
članek o izzivih načrtovanja knjižnične mreže splošnih knjižnici v mestnem okolju, o tej problematiki pa 
smo spregovorili tudi na strokovnem dogodku April v MKL 2019. 
Nadaljujemo uspešno sodelovanje z Mestno knjižnico Grosuplje pri izvedbi skupne nabave in 
obdelave knjižničnega gradiva, ki v omejenem obsegu že postaja del redne dejavnosti knjižnice.  
Skupina sistemskih administratorjev OOK je pripravila strateški dokument z usmeritvami na področju 
IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019-2028, ki bo kot ključni izhodiščni dokument v pomoč pri 
usklajevanju načrta razvoja opreme IKT po slovenskih knjižnicah - usmerjanje k novim tehnologijam in 
njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic in k novih e-storitvam. Dokument jasno opredeljuje strateške 
usmeritve, ter model izračuna potrebnega števila zaposlenih na področju IKT.  
Sodelovali smo pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega gradiva 
(digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižice območja. 
S predstavitvijo prakse in učnih gradiv MKL s področja finančne pismenosti za kolege iz Poljske, 
Bolgarije in Romunije, ki v sodelovanju z NUK-om izvajajo ERASMUS+ projekt »Finančno 
opismenjevanje v splošnih knjižnicah« (FINLIT), smo se aktivno vključili v pripravo modela 
izobraževanja in usposabljanja za dvig ravni finančne pismenosti za slovenske splošne knjižnice. 
Projekt se zaključi v marcu 2021, v okviru izvajanja posebnih nalog OOK za leto 2020 pa smo že 
načrtovali določene nadaljnje aktivnosti, ki izhajajo iz omenjenega projekta.  
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Knjižnice območja smo nadaljevale storitev, ki jih pripravljamo same ali v sodelovanju s partnerskimi 
organizacijami, ter so že zajete v poročilu o dejavnostih splošnih knjižnic za uporabnike s posebnimi 
potrebami v letu 2018, ki je objavljeno na spletnem naslovu https://tinyurl.com/posebnepotrebe2018.  
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. Implementacija modela prilagojene spletne strani v skladu z določili 
tega zakona smo slovenske OOK pripravili na portalu Knjiznice.si, ki bo v letu 2020 služil kot testni 
model za prenos na spletne strani ostalih splošnih knjižnic. Tovrstni prenos bo še olajšan preko 
uporabe t. i. spletnih predlog, saj bodo elementi in gradniki portalov, pripravljenih s CMS orodjem 
WordPress, že vsebovali ustrezne rešitve, ki bodo v veliki meri upoštevali zakonska določila. 
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).  
Skupaj z Mariborsko knjižnico, Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje 
smo v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic vzpostavili portal slovenskih splošnih knjižnic – 
knjiznice.si, kjer so na enem mestu združeni podatki, vsebine in informacije za različne ciljne skupine 
(strokovno javnost, splošno javnost, financerje ipd.). Sklenjen je bil dogovor o permanentnejši obliki 
vzdrževanja vsebinskega koncepta z deljenim skrbništvom nad trajnostjo projekta, ki naj bi si ga po 
vsebinski plati vodila Mariborska knjižnica in finančni Združenje splošnih knjižnic. 
Organizirana je bila promocijo portala med strokovno in širšo javnostjo (predstavitev portala na 
Ministrstvu za kulturo, Aktivu direktorjev pri Združenju splošnih knjižnic, osrednja prireditev ob dnevu 
slovenskih splošnih knjižnic in na sestanku ustanov v mreži za pismenost in bralno kulturo pri 
Andragoškem center Republike Slovenije), kakor tudi pripravljena delavnica, namenjena 
koordinatorjem OOK in knjižničarjem iz ostalih slovenskih splošnih knjižnic za uporabo CMS orodja 
WordPress. Podrobnejše poročilo je v prilogi 5. 
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. Med 
informacijami javnega značaja MKL je bil februarja 2019 objavljen dokument »Mentorstvo v MKL«, ki 
je lahko v pomoč knjižnicam območja pri opredelitvi izvajanja različnih oblik mentorstva: za novo 
zaposlene, bibliotekarski izpit, študente bibliotekarstva, študente drugih strok, dijake, prostovoljce in 
usposabljanje na delovnem mestu. 
V letu 2019 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, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), pet izmed njih pa je sodelovalo tudi pri projektu NajPoletavci. 
Skupno je sodelovalo 2.538 otrok in mladih (2.335 Poletavcev in 203 NajPoletavci), od tega več kot 
četrtina (645) iz knjižnic območja : 
- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica: 102 (102 Poletavca), 
- Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik: 94 (84 Poletavcev in 10 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Litija: 90 (74 Poletavcev in 16 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Logatec: 133 (121 Poletavcev in 12 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Medvode: 104 (93 Poletavcev in 11 NajPoletavcev), 
- Cankarjeva knjižnici Vrhnika: 122 (107 Poletavcev in 15 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 2019 

https://tinyurl.com/posebnepotrebe2018
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Knjižnica Domžale - - - - - - - - 
Knjižnica Litija 36 38 72 71 71 62 90 90 
Knjižnica F. Balantiča Kamnik - - - - - - 61 94 
Knjižnica Logatec 40 59 77 85 111 116 145 133 
Mestna knjižnica Grosuplje - - - - - - - - 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika 29 61 85 86 91 141 120 122 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica - - - - - - 49 102 
Knjižnica Medvode 39 64 84 67 85 74 79 104 
Skupaj 144 222 318 309 358 393 544 645 

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 2018 do 15. marca 2019. Namenjen je bil mladim, med 15 in 25 letom. Na natečaj smo 
prejeli 44 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 6. 
junija 2019.  
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 28 vnašalci vsebin, kar 
nas uvršča na prvo mesto med vsemi knjižničnimi območji, z največjim prirastom novih zapisov (104), 
pri številu vseh vpogledov v zapise knjižnic območja pa z 1.871.548 ogledi za več kot 825.000 ogledov 
prekašamo naslednje območje z največ ogledi. Osrednjeslovensko območje je še vedno tisto, ki v 
skupnem seštevku prinaša največje število zapisov objavljenih na portalu (32,13 % vseh objavljenih), 
največji prirast zapisov v preteklem letu (30 % vseh objavljenih), posledično je tudi 22,15 % vseh 
ogledov zapisov na portalu Dobreknjige.si v letu 2019 iz našega območja, v celotnem obdobju 
delovanja portala pa je ogled zapisov iz našega območja predstavljalo 27,52 % vseh ogledov. 
Sodelujemo pri pripravi vseh pomembnejših razvojnih dokumentov in analiz na področju slovenskega 
splošnega knjižničarstva (npr. sodelovali pri pripravi modela kompetenčnih centrov pri NUK, v delovni 
skupini za pripravo Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe pri 
Ministrstvu za kulturo, v delovni skupini za oblikovanje strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic 
za naslednje srednjeročno obdobje v okviru Združenja splošnih knjižnic, v okviru Združenja splošnih 
knjižnic smo dejavni v ožji skupini za COBISS, ter v delovni skupini za pripravo skupne spletne strani 
slovenskih splošnih knjižnic), izvajamo odmevne (tudi nacionalne) projekte. 
MKL svoje strokovno sodelovanje in povezovanje na mednarodnem nivoju prenaša tudi na kolege iz 
splošnih knjižnic območja. Vključujemo jih v projekte mobilnosti programa ERASMUS+, obiske tujih 
kolegov, seznanjamo z aktivnostmi v tujih strokovnih združenjih (na področju predstavitev dobrih 
praks, vključevanja e-knjig v splošne knjižnice, razvijanje različnih pismenosti, zagovorniških 
aktivnosti, predvsem v okviru Public Libraries 2020 oz. 2030 in NAPLE), sodelovanja pri zagotavljanju 
gradiva za posebne zbirke (v slovanskih jezikih, nemščini, kitajščini), ki so jim dostopne preko 
izvajanja  brezplačne medknjižnične izposoje znotraj območja OOK. 
Strokovne izmenjave med MKL in Mariborsko knjižnico sta se udeležila dva zaposlena iz MKL. 
Izmenjava je trajala tri dni; program, ki so ga pripravili v Mariborski knjižnici pa je bil naravnan na 
strokovne vsebine po željah obeh udeležencev. 
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. 
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3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  

• V strokovnih službah knjižnice MKL smo obvestili 10 zavezancev za obvezni izvod glede 
obveznosti pošiljanja OI v NUK in jih seznanili o ustreznih postopkih in zakonskih določilih. 

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 
portal prispevamo vsebine. 

• Seznanjanje uporabnikov v okvirih rednega referenčnega dela v Centru za domoznanstvo MKL. 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

• V letu 2019 ni prišlo do organiziranih sprememb bibliografske obdelave domoznanskega gradiva na 
območju OOK. Strokovne službe knjižnice MKL spremljamo izhajanje lokalnih glasil na območju 
OOK. 

• Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

• V letu 2019 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 

• Prvotno načrtovani korpus tovarniških časopisov smo zaradi kompleksnosti razreševanja avtorskih 
pravic prenesli v leto 2020. Izvedli smo sklop dopolnilne digitalizacije korpusa občinskih glasil bivših 
ljubljanskih občin, ki zajema vse manjkajoče letnike in številke glasil, ki jih MKL nima v tiskani obliki. 

• 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) 

• Domoznanski natečaj Zgodbe mojega kraja (priloga 7). 

• Literatura v mestu – domoznanski projekt v obliki cikla literarnih večerov. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
Vsebinski načrt Kamre za leto 2019 je bil izpolnjen tako s strani MKL kot tudi s strani knjižnic regije. V 
okviru projekta »Razvoj Ljubljane« raziskujemo potek razvoja posameznih ljubljanskih območij, 
infrastrukture, ter po novem tudi življenje in delo znanih ljubljanskih gospodarstvenikov. V letu 2019 so 
v sklopu projekta nastale tri digitalne zbirke. V okviru projekta »Bilo je nekoč v našem kraju« pa 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 16 novih digitalnih zbirk (od tega 10 iz MKL) in podzbirk s 
pripadajočimi 579 multimedijskimi elementi (209 iz MKL). Podrobnejše poročilo je v prilogi 7. Vsebine, 
ki jih objavljamo na portalu Kamra, smo promovirali preko sedaj že ustaljenih kanalov. V sodelovanju z 
glavnim uredništvom portala Kamra imamo pripravljen program izobraževanja knjižničarjev regije za 
uporabo administracije medregijskega domoznanskega portala Kamra v obliki praktično naravnane 
delavnice. V letu 2019 smo izobraževanje izvedli 13. 6. za pet regijskih vnašalcev. 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, za katerega smo v lanskem letu pripravili smernice 
objavljanja vsebin.  
Pripravili smo precej odmeven regijski domoznanski natečaj za najboljšo zgodbo z naslovom »Zgodbe 
mojega kraja: spomini na praznovanja in običaje« 2019 (priloga 7). V času trajanja natečaja smo 
prejeli 60 zgodb. Žirija je izbrala 10 najboljših zgodb, nato pa izmed teh določila prve tri. Nagradili smo 
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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, 
- snemalnik zvoka ZOOM H4n,  
- dekoder ION VCR2PC za digitalizacijo VHS video podatkovnih nosilcev. 
V MKL že vrsto let izvajamo projekte digitalizacije gradiv iz lastnih fondov, ki predstavljajo lokalno, 
regionalno in nacionalno pomembne vsebine. Prvotno načrtovani korpus tovarniških časopisov smo 
zaradi kompleksnosti razreševanja avtorskih pravic prenesli v leto 2020. Izvedli smo sklop dopolnilne 
digitalizacije korpusa občinskih glasil bivših ljubljanskih občin, ter zajema vse manjkajoče letnike in 
številke glasil, ki jih MKL nima v tiskani obliki. Gradivo za izvedbo projekta nam je posodila Narodna in 
univerzitetna knjižnica. 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. Skupno smo 
digitalizirali 14.812 strani gradiva, večinoma formata A3 in deloma A4, v slovenščini. Z digitalizacijo 
smo omogočili javni dostop v e-obliki do zbirke iskanih publikacij, ki se navezujejo na politično in 
gospodarsko 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 ne odražajo primerljivih podatkov s preteklimi leti, zato 
podatki o številu vpogledov niso primerljivi z obdobjem pred 1. 1. 2017. K nižji statistiki pa pripomore 
tudi dejstvo, da so načeloma digitalizirana gradiva iz naših projektov na portalu dLib objavljena z 
ogromnimi zamiki, včasih tudi več kot leto dni kasneje kot so bila predana službi, ki skrbi za portal, 
posledično v tem obdobju njihova uporaba ni 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 pripravila in objavila digitalno zbirko Rastoča knjiga 
Primskovo, ki predstavlja fizično zbirko ohranjenih predmetov iz bogate dediščine kraja. Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika je digitalizirano gradivo lokalnega pomena uvrstila v dve digitalni zbirki: Moje je lahko 
tudi manj slano ter Cankar za vsak dan: Cankarjevo leto 2018 na Vrhniki. i. Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik je pripravila in objavila digitalno zbirko o fotografu in podjetniku Petru Nagliču.. 
Knjižnica Medvode je pripravila in objavila digitalno zbirko, ki obravnava Župnijo Smlednik. . Knjižnica 
Domžale je pripravila in objavila digitalno zbirko z naslovom Homec: gradnja Društvenega doma in 
živahno življenje ob njem. Knjižnica Logatec pa je vsebinsko dopolnila tri že obstoječe digitalne zbirke: 
Zbirko starih razglednic Knjižnice Logatec, Andrej Žigon (9. 1. 1952 - 16. 7. 2003) ter Kako so nekdaj 
praznike obhajali. 
V letu 2019 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 1.521 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. 
Organizirali smo cikel domoznanskih literarnih večerov Literatura v mestu, na katerih smo se z 
literarnimi ustvarjalci, živečimi v Ljubljani, in strokovnjaki iz področja literarnih ved pogovarjali o oblikah 
literarnih upodobitev svojega mesta v sodobnih kriminalnih romanih, avtobiografijah in kratkih 
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zgodbah. V letu 2019 smo gostili tri domoznanske literarne dogodke. Februarja smo v goste povabili 
profesorico dr. Vaneso Matajc z Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo FF UL in 
pisatelja kriminalnih uspešnic Tadeja Goloba (22 obiskovalcev). Aprila je sledil drugi večer iz cikla, na 
katerem smo lahko prisluhnili pisateljici izjemno uspešnega literarnega prvenca Bronji Žakelj ter 
profesorju dr. Miranu Hladniku z Oddelka za slovenistiko FF UL (35 obiskovalcev). Cikel smo zaključili 
z jesenskim pogovornim večerom, na katerem sta spregovorila mojster kratke zgodbe, pisatelj Andrej 
Blatnik, in literarni teoretik dr. Tomo Virk z Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo FF UL 
(17 obiskovalcev). Izpostavili smo razmišljanje o drugačnih vsebinskih vidikih prebranega literarnega 
dela in tako potencialno prispevali k dvigu zavedanja o pomenu lokalnega okolja, v katerem uporabnik 
knjižnice oziroma bralec sicer živi in deluje, vendar ga redko zaznava izven polja utilitarnosti. Pogled 
na lokalno okolje iz perspektive »drugega« spodbuja razumevanje in sprejemanje različnosti. 
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 
     

Knjižnica tovrstnega 
gradiva nima. 

4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika lokalnega pomena? 

DA   NE 
     

Knjižnica tovrstnega 
gradiva 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 Jožeta Udoviča Cerknica (1 seznam, 1.190 enot) 

2. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (2 seznama, 2.940 enot) 

3. Knjižnica Medvode (1 seznam, 1.209 enot) 

4. 

 

SKUPAJ: 4 seznami (5.339 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. 
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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:  
10. 2. 2020  mag. Teja Zorko 
 
 
 

 
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. 
 

                                                      
3 K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca. 
4 Na tem obrazcu so priloge sestavni del.  



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2019

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 1.420 1.443

 Serijske publikacije 618 702

 Neknjižno gradivo 62 78

 SKUPAJ 2.100 2.223

 B. NAKUP

 Monografske publikacije 0 0 0 0

 Serijske publikacije 0 0 0 0

 Neknjižno gradivo 0 0 0 0

 Podatkovne zbirke 2 2 2 2

 od tega podatkovne zbirke:

  - nabavljene iz sredstev območnosti, dostopne iz lokacij knjižnic širšega 

območja
2 2 2 2

  - nabavljene iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega      

območja izven lokacije knjižnic
2 2 2 2

 SKUPAJ 2 2 2 2

 SKUPAJ A + B 2.102 2.225

 A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki

 Monografske publikacije 1.343 77

 Serijske publikacije 571 47

 Neknjižno gradivo 55 7

 SKUPAJ 1.969 131

 Monografske publikacije 0 0

 Serijske publikacije 0 0

 Neknjižno gradivo 0 0

 Elektronski viri 1 1

 od tega elektronski viri:

  - dostopni z lokacije knjižnice 1 1

  - z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja 1 1

 SKUPAJ 1 1

 SKUPAJ A + B 1.970 132

 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 
987 104

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 91.112 96

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 

območje
270.452 14.812

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 7.577 579

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za 

območje
13.187 583

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana

Številka pogodbe: 3340-19-091005

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2019

 B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

 1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku

10.02.2020 Porocilo_OOK_MKL_2019_priloga_1 1/3



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2019

 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 83.293

  - od tega število članov širšega območja OOK 6.032

  - delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!
 Število izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 229.670

 Število fizičnih enot gradiva, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih 

po medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 870

 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) 34

 SKUPAJ AKTIVA 904

 SKUPAJ IZPOSOJA IN POSREDOVANJE 230.574

 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 609.150

 Uporaba portala dLib.si - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 827.698
 Uporaba portala Kamra - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 201.333

 Uporaba storitve dostopa na daljavo izven lokacij knjižnice

iz celotnega 

območja 

OOK   

od tega iz 

širšega  obm. 

OOK

  - število prijav 3.890 1.976
  - število članov 470 209

 Uporaba storitve dostopa na daljavo iz prostorov knjižnice 

  - število prijav 3.890 1.976
  - število čanov 470 209

 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!
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Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2019

 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 1.184 762

 2.1.2  Promocija območnosti 85
  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 22

 2.2.2   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 8

 2.2.3   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 6

 2.2.4   - skupni projekti mednarodnega sodelovanja 15

 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
5 225

 2.5   Razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
2 280

 2.6    Izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente 

bibliotekarstva s širšega območja 

[vnesite število 

oseb] 18

[št. ur. na 

udeležen.] 30

 2.7    Sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj 

bibliopedagoških dejavnosti 
301 210

[vnesite število 

udelež.] 9.282

 2.8    Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 2 20

 2.9    Sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 9 850

 2.10    Koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 6 80

 2.11  Usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v 

osrednjih knjižnicah (OK) na območju OOK
2 20

 3.1    Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za 

knjižnice na območju 
[št. knjižnic]

 3.2    Informiranje zavezancev za obvezni izvod 10

 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] 

70

 3.5    Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 

območja 

[število 

organiziranih 

izobraževanj/ 

svetovanj]

 3.6    Izvajanje normativne kontrole 
[število 

redigiranih 

zapisov]

 3.7    Izvajanje digitalizacije
[število 

projektov] 17

 3.8    Domoznanski projekti
[število 

projektov] 2

 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: 4 5.339 0

Datum: 10. 2. 2020

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA
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PRILOGA 3: Katalog izobraževanj Učnega centra MKL 2019 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/izobrazevanje_2019.pdf  

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/izobrazevanje_2019.pdf


20 
 

PRILOGA 4: Poročilo o projektih Poletavci in NajPoletavci 2019 
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Zaključno poročilo projektov Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci 2019 
 

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. Povzetek projekta v Mestni knjižnici Ljubljana  
Poletno branje je potekalo od 10. junija do 10. septembra. Že deveto leto zapored smo naše 
bralne kotičke opremili s promocijskim gradivom in izpostavili dobre knjige za vse poletne 
bralce. Otroci med 7. in 12. letom starosti so sami izbirali, kar so brali trideset dni pol ure na 
dan. Mladi od 13 do 16 let so prebrali tri knjige in se o njih razpisali na naši spletni strani. Vsi so 
si prislužili priznanje in majico ter priložnost za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Zaključno 
prireditev Dan za Poletavce in NajPoletavce smo izvedli v petek, 20. septembra, na Ploščadi 
Kozolec v središču Ljubljane.  
 

3. Rezultati v Mestni knjižnici Ljubljana 
Pol ure na dan je trideset dni med počitnicami bralo 736 Poletavcev, 25 izmed njih iz tujine 
(Nemčija, Italija, Bosna in Hercegovina), tri knjige pa je prebralo in svoje vtise na naši spletni 
strani zabeležilo 100 NajPoletavcev. 
 
Tabela 1: Število Poletavcev in NajPoletavcev v MKL po letih trajanja projekta 

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 

2019 736 100 

 

4. Nagrade, glavna nagrajenca in donatorji 
Majico in priznanje je na zaključni prireditvi Mestne knjižnice Ljubljana prevzelo 462 Poletavcev 
(63 % vseh Poletavcev 2019, 2018: 59 % vseh Poletavcev) in 66 NajPoletavcev (66 % vseh 
NajPoletavcev 2019, 2018: 52 % vseh NajPoletavcev). Poletavcem iz tujine so priznanje in 
majico podelili učitelji dopolnilnega pouka slovenskega jezika pri pouku. 
 

5. Sodelujoči  
Mestna knjižnica Ljubljana je nosilka projektov, sodelujejo tudi: Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika5, 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, Ljudska knjižnica Metlika in Občinska knjižnica Jesenice. 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). 
 

                                                      
5  Projekt Poletavci izvaja 17 knjižnic, NajPoletavci pa 8 knjižnic (knjižnice, označene z odebeljenimi črkami). 

Rezultate Knjižnica Jurij vega Dol pri Ljubljani prištevamo k Mestni knjižnici Ljubljana. 
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6. 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.  
V letu 2019 smo za knjižnice pripravili:  

- plakate (B2 in A3), 
- zgibanke (tiskane in v e-obliki za vsako knjižnico posebej z njihovimi kontaktnimi 

podatki),  
- oglasne pasice za objavo na spletnih straneh, 
- zemljevid Slovenije s povezavami do spletnih strani knjižnic,  
- osnutek besedila za najavo projektov na spletnih straneh in iskanje lokalnih donatorjev, 
- balone,  
- majice za otroke in odrasle,  
- priznanja za otroke in mlade (v e-obliki),  
- vabila na Dan za Poletavce – zaključno prireditev (v e-obliki),  
- PP predstavitev za promocijo poletnega branja, prilagojeno vsaki knjižnici posebej, 
- škatle za zbiranje bralnih seznamov in nalepke za opremljanje škatel, 
- obrazec za poročanje, 
- dogovore o medsebojnem sodelovanju, 
- pravila nagradnega žrebanja, 
- navodila za pripravo spletnega obrazca (branja NajPoletavcev), 
- 16 glavnih nagrad in različne ostale nagrade ter 
- skupno poročilo o izvedbi.  

 

7. Skupni rezultati  
V vseh knjižnicah skupaj smo letošnjim Poletavcem in NajPoletavcem podelili 2.538 majic in 
priznanj (2.335 Poletavcev in 203 NajPoletavci). 
 
Tabela 6: Število vseh poletnih bralcev v knjižnicah po spolu in povprečje na posamezno enoto 

Knjižnica 
Št. 

enot 

Št. pol. Skupaj Povp.št. 
pol./enoto 

Št. najpol. Skupaj Povpr. št. 
najpol./enoto Ž M Ž M 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika  2 52 55 107 53,5 8 7 15 7,5 

K. A. T. Linharta Radovljica 11 92 85 177 16,1 13 6 19 1,7 

Knjižnica Brežice 3 43 41 84 28,0 / / / / 

Knjižnica Črnomelj 2 15 14 29 14,5 / / / / 

K. dr. Tončka Pretnarja Tržič 1 25 19 44 44,0 / / / / 

K. Jožeta Udoviča Cerknica 4 53 49 102 25,5 / / / / 

K. F. Balantiča Kamnik 4 43 41 84 21,0 5 5 10 2,5 

Knjižnica Litija 2 43 31 74 37,0 10 6 16 8,0 

Knjižnica Logatec 4 75 46 121 30,3 4 8 12 3,0 

Knjižnica Medvode 1 45 48 93 93,0 5 6 11 11,0 

K. Miklova hiša Ribnica 3 93 70 163 54,3 / / / / 

Knjižnica Šentjur 5 62 45 107 21,4 / / / / 

Lavričeva k. Ajdovščina 4 175 114 289 72,3 16 4 20 5,0 

Ljudska knjižnica Metlika 1 37 16 53 53,0 / / / / 

Mestna knjižnica Ljubljana  28 395 341 736 26,3 65 35 100 3,6 

Občinska knjižnica Jesenice 8 36 36 72 9,0     

Skupaj  83 1.284 1.051 2.335 28,1 126 77 203 2,4 

Skupaj vseh poletnih bralcev 2.538 

 

8. Promocija v Mestni knjižnici Ljubljana (koordinacija projekta):  
- 2019-09-12, Branje. Knjige in Poletavci, Radio Prvi, Hudo!  
- 2019-08-06, Kako poleti do dobre knjige, Radio Ognjišče, Svetovalnica 
- 2019-07-27, Poletno branje, šport in dobra malica, Radio Prvi, Radijski ringaraja 
- 2019-07-15, Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran, Ljubljana.si  
- 2019-07-05, Poletavci, bralci, ki v knjigah, časopisih in revijah, Časoris 
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- 2019-07-00, Pol ure branja na dan, prežene dolgčas stran!, Bukla 
- 2019-06-26, Poletavci, Mestna občina Ljubljana 
- 2019-06-26, Poziv k poletnemu branju otrok, Dnevnik 
- 2019-06-24, Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran, Ljubljana.si 

Predstavitve projekta:  
- 2019-02-15: v Knjižnici Domžale 
- 2019-02-12: v Občinski knjižnici Jesenice 

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 in Knjižnici ob vodi (Kopališči Kodeljevo in Kolezija) ter v ZOO, 
- 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 (2019, 2018, 2017, 2016, 2015) 
- Dan za Poletavce (2014, Poletavci v zaklonišču 2014, 2013, 2012) 

Vse aktivnosti v zvezi s projektom in promocijo branja smo redno objavljali na domači spletni 
strani ter na našem Facebook profilu.  
 

9. Kratka vsebinska poročila o izvedbi v posameznih knjižnicah 
 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
Projekt je potekal med poletnimi počitnicami. Otroke in mlade smo aktivno obveščali o samem 
projektu, kot tudi o nagradah. Prospekte smo vlagali tudi v t.i. vrečke Maček v žaklju. Tisti 
sodelujoči, ki so ob koncu projekta oddali izpolnjene obrazce, so bili povabljeni na zaključno 
prireditev oz. na Dan za Poletavce in NajPoletavce, ki smo ga priredili 20.9.2019 ob 17.00. 
Sodelujoči so prejeli priznanja in majice ter si ogledali zabavno ulično predstavo Teatra Cizamo 
o Erazmu predjamskem. Na koncu smo izvedli nagradno žrebanje. Glavna nagrada je bila skiro. 
Promocija: 

- spletna stran Cankarjeve knjižnice Vrhnika 
- Facebook in Instagram Cankarjeve knjižnice Vrhnika 
- lokalni časopis 
- zgibanka o dogodkih in zgibanka TIC 

 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
K projektu smo pristopili drugič, število sodelujočih smo podvojili. Zgibanke, ki so jih mladi bralci 
napolnili s tridesetimi dnevi polurnega branja, je knjižnica ob koncu šolskega leta razdelila vsem 
učencem od 2. do 6. razreda naših treh občin (Bloke, Cerknica in Loška dolina), na razpolago 
so bile tudi po vseh enotah knjižnice. Majico in priznanje je prejelo 102 šolarjev, prav toliko 
nagrad smo izžrebali na zaključni prireditvi, ki smo jo izpeljali v soboto, 21. 9. 2019, ob 10. uri, v 
Kulturnem domu Cerknica. Tretjino nagrad je, poleg majic in priznanj, prispevala knjižnica, 
ostale pa so doprinesli lokalni donatorji. Nagrade smo žrebali izmed vseh sodelujočih, kogar ni 
bilo, smo nagrade (ter majico in priznanje) izročili v knjižnici oz. smo jih nesli po enotah, seveda 
smo pred tem vse obvestili, kje jih lahko prevzamejo. Tako kot lani, je za potek celotnega 
projekta, nagrade ter organizacijo zaključka poskrbela Anita Leskovec, na zaključni prireditvi sta 
bila v odboru za žrebanje še Tine Maurer in Nevena Savić. 37 otrok je pri projektu sodelovalo 
drugič. 
Promocija: 

- www. kjuc.si 
- Slivniški pogledi št. 54, julij 2019 
- Slivniški pogledi št. 55, september 2019 
- Slivniški pogledi št. 56, oktober 2019 

 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 
Projekt Poletavci je potekal v knjižnici v Kamniku in v vseh naših krajevnih knjižnicah: 

- knjižnica v Kamniku: 49 
- Krajevna knjižnica Komenda: 23 

https://www.youtube.com/watch?v=Ey1OM63qbt4
https://www.youtube.com/watch?v=1qzd7nWr8Ho
https://www.youtube.com/watch?v=_vOSO1SOJ7E
https://www.youtube.com/watch?v=0Yi6okn9kSg
https://www.youtube.com/watch?v=KQNrur_TUds
https://www.youtube.com/watch?v=kBb3AazFhAw
https://www.youtube.com/watch?v=Ac_wST2-D80
https://www.youtube.com/watch?v=zzCeKSeCjuU
https://www.youtube.com/watch?v=k8OqDKAMdWE
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- Krajevna knjižnica Motnik: 12 
- Krajevna knjižnica Šmarca: - 
- Potujoča knjižnica: - 

Projekt NajPoletavci je potekal v knjižnici v Kamniku in v vseh naših krajevnih knjižnicah: 
- knjižnica v Kamniku: 5 
- Krajevna knjižnica Komenda: 3 
- Krajevna knjižnica Motnik: 2 
- Krajevna knjižnica Šmarca: - 
- Potujoča knjižnica: - 

Zaključno prireditev smo pripravili v soboto, 14. 9. 2019, ob 10. uri v Samostanu Mekinje. Gost 
zaključne prireditve je bil Andrej Rozman Roza.  
Promocija: 

- FB profil knjižnice KFBK 
- spletna stran knjižnice KFBK 

 
Knjižnica Litija 
Letošnjo zaključno prireditev Poletavcev smo v dogovoru z organizatorji prvega 
Medgeneracijskega festivala v Litiji umestili v zaključek enotedenskega festivala. S tem smo 
projekt Poletavci predstavili tudi ne sodelujočim, kar je naletelo na pozitivne pohvale, saj smo 
precej popestrili dogajanje. Zaključna prireditev festivala je potekala v starem mestnem jedru 
Litije, zato so nas opazile vse prisotne generacije. Povabili smo Teater Cizamo, ki je nasmejal s 
Kozlovsko sodbo.  
Promocija: 

- Občan, glasilo Občine Litija in Krajevne novice ter glasilo Občine Šmartno pri Litiji 
- ETV Kisovec  
- spletna stran Knjižnice Litija in FB profil knjižnice 

 
Knjižnica Logatec 
Projekt Poletavci smo znova uspešno opravili – s kar 121 otroki, kar je sicer vseeno manj kot 
lani, a smo z rezultatom zadovoljni. Pridobili smo še nekaj dodatnih nagrad, predvsem veliko 
kart za Bazen Logatec, knjižnica pa je donirala nekaj knjižnih nagrad. Prejšnja leta smo glavno 
nagrado »Polet v vetrovniku« lokalnega donatorja Aerodium Logatec izžrebali med Poletavci in 
NajPoletavci, da pa bi spodbudili čim več NajPoletavcev k sodelovanju, smo jo letos namenili 
samo njim. To se je poznalo tudi pri večjem številu NajPoletavcev. Zaključno prireditev smo 
organizirali zadnjo soboto v septembru, v goste smo povabili Žigo X Gombača, ki je otrokom 
pripovedoval svoje zgodbe. Na koncu smo izžrebali nagrajence vseh nagrad. Ocenjujemo, da 
se je prireditve udeležilo približno 70 % sodelujočih.  
Promocija: 

- Logaške novice, junij 2019, št. 5  
 
Knjižnica Medvode 
Knjižnici MKL in gospe Eriki Žitko se v imenu Knjižnice Medvode zahvaljujem za odlično 
podporo in informacije. Na dogodku jih je zabaval dvojec Vroča župa z basnimi, zgodbami … 
Poletavcem smo poleg nagrad iz MKL (skiro, igra Deklica Delfina, elektronska knjiga) podelili še 
nekaj nagrad: 8 knjig (izbrali so si jih med našimi, ki so nam jih dale založbe), 8 darilnih vrečk 
(vsaka je vsebovala beležko, pisalo in nekaj sladkega; nekatere dežnik, druge kapo …). 
NajPoletavce pa smo nagradili z dvema kuponoma za knjigo (izbrali so si jih med našimi, ki so 
nam jih dale založbe), nahrbtnikom papirnice Goričane in kompletom za speed badminton (to 
zadnje je bila glavna nagrada). Poletavcev je bilo letos 93, kar je 21 več kot lani (72), torej 
približno četrtino več. NajPoletavcev je bilo 11, kar je 2 več kot lani (9). 
Promocija: 

- TV MEDVODE, Novice med vodami, oddaja št. 1402, 13. 6. 2019, Poletavci in NajP 
(opis bralne akcije in lanski posnetki); 

- REVIJA SOTOČJE: julij: str. 20: Poletavci in NajPoletavci na kratko in na splošno o 
bralni akciji; september: str. 19: Letos več tako Poletavcev kot NajPoletavcev 

- RADIO SORA: 17.6. ob 15.30 v oddaji Lokalno-aktualno 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A1M0CxhJBqQ&fbclid=IwAR34q3zhuD9mIciZzlCk07hZ4IZW-2iky_tE1EC9sel4loQtkz0qGBcVl5o
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PRILOGA 5:  Poročilo o projektu portal slovenskih splošnih knjižnic 
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Projekt skupnega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic 
 
Projekt skupnega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic smo v letu 2017 
začele izvajati Mestna knjižnica Ljubljana, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, 
Osrednja knjižnica Celje in Mariborska knjižnica.  
V letu 2018 je delovna skupina s svojim delom nadaljevala v okviru Združenja splošnih 
knjižnic (ZSK) in izdelala Povabilo k oddaji ponudbe za oblikovanje in izdelavo 
spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic. Na osnovi ponudb je bil s strani ZSK, ki 
projekt tudi financira in ob podpori imenovane delovne skupine, izbran izvajalec za 
oblikovanje in izdelavo portala.  
V letu 2019 je bilo izvedeno testiranje funkcionalnosti in uporabniško testiranje portala, 
optimizacija delovanja, vnos vsebin po posameznih tematskih področjih in vzpostavitev 
osnov za delovanje uredniške ekipe.  
Portal je ob finančni pomoči Ministrstva za kulturo zaživel 20. novembra 2019 na 
spletnem naslovu www.knjiznice.si, izvedene so bile promocijske aktivnosti za 
strokovno in širšo javnost. 
 
Portal slovenskih splošnih knjižnic je namenjen različnim javnostim, saj na enem mestu 
združuje vse pomembne vidike dejavnosti slovenskih splošnih knjižnic: 

• z izčrpnimi informacijami o storitvah, gradivu in mreži splošnih knjižnic nagovarja 
uporabnike in širšo zainteresirano javnost;  

• z aktualnim izborom strokovne literature in informacij podpira profesionalno 
delovanje in razvoj slovenskega knjižničarstva;  

• s transparentno predstavitvijo organiziranja, delovanja in financiranja slovenskih 
splošnih knjižnic zagotavlja ogledalo sebi in družbi.  

 
Portal slovenskih splošnih knjižnic vključuje tudi predloge dinamičnih spletnih strani, 
oblikovane za uporabo v splošnih knjižnicah. Prednosti uporabe enotnih spletnih 
predlog se kažejo predvsem v razbremenitvi knjižnic, zlasti manjših, ki pogosto nimajo 
ustreznih kadrovskih in finančnih virov, da bi jih pripravile, vzdrževale in sprotno 
razvijale, izboljšujejo pa tudi uporabniško izkušnjo in prispevajo k enakomernejšemu 
razvoju vseh splošnih knjižnic, zlasti v virtualnem okolju. 
 
Hkrati je nadomestil tudi dosedanji portal Združenja splošnih knjižnic.  
 
Za njegovo vsebino bo skrbel uredniški odbor z desetimi uredniki iz osrednjih 
območnih knjižnic in glavnim uredništvom v Mariborski knjižnici. 

http://www.knjiznice.si/
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PRILOGA 6:  Poročilo o objavljenih spletnih zbirkah knjižnic Osrednjeslovenskega 
območja na portalu Kamra v letu 2019 



28 
 

 

Osrednja območna knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana 

 

Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 
2019 
 

Območno uredništvo 

- Knjižnicam našega območja smo svetovali pri oblikovanju digitalnih zbirk, vnosu vsebin ter 
urejanju avtorskih pravic. 

- Udeležili smo se 3. festivala KAMRA. Regijska urednica je na njem sodelovala s prispevkom 
Natečaj Zgodbe mojega kraja. 

- Udeležili smo se dveh sestankov regijskih urednikov (7. 3. 2019 in 2. 10. 2019) ter 
vseslovenskega izobraževalnega srečanja sodelavcev portala Kamra (19. 4. 2019) v Osrednji 
knjižnici Celje. 

- Pripravili in izvedli smo domoznanski natečaj Zgodbe mojega kraja, ki je potekal od 8. 
februarja do 15. aprila 2019. Prejeli smo 60 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. 

- Pripravili smo smernice za objavljanje na Twitter profilu portala Kamra. 
Pridobivanje vsebin in partnerjev 

- Objavili smo 30 novic (od tega 24 v MKL), 16 digitalnih zbirk (od tega 10 v MKL) in 579 
multimedijskih elementov (od tega 209 v MKL).  

- Dopolnili smo 3 že obstoječe digitalne zbirke. 
- Dodali smo 7 partnerskih organizacij (od tega 1 v MKL). 
 

Digitalne zbirke, objavljene v letu 2019: 
Mestna knjižnica Ljubljana 
1. Prvi ljubljanski županji: Tina Tomlje in Nuša Kerševan Zbirka je nastala v okviru projekta 

Znameniti ljubljanski župani in obravnava čas županovanja Tine Tomlje in Nuše Kerševan. 
2. Literatura v mestu: dr. Vanesa Matajc in Tadej Golob Digitalna zbirka predstavlja prvi 

dogodek iz cikla treh pogovornih večerov z literarno-domoznansko tematiko Literatura v 
mestu. Na prvem pogovornem večeru je bilo mogoče prisluhnili dr. Vanesi Matajc, redni 
profesorici na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani ter pisatelju, uredniku, novinarju in alpinistu Tadeju Golobu. Med 
drugim nas je zanimala vpetost avtorja v svoje lokalno okolje in vpliv, ki ga ima le-ta na 
njegovo ustvarjanje.  

3. Alojzij Vodnik (1868-1939), ugledni ljubljanski kamnosek in podpornik slovenske kulture 
Zbirka obravnava delo uglednega kamnoseka Alojzija Vodnika. Nastala je v okviru projekta 
Razvoj Ljubljane. 

4. Zgodbe mojega kraja: Spomini na praznovanja in običaje Zbirka je nabor nagrajenih 
prispevkov natečaja za najboljšo zgodbo z domoznansko vsebino. 

5. Josip Čemažar (1891-1959), ljubljanski tiskar in založnik Zbirka obravnava delo 
pomembnega tiskarja in založnika Josipa Čemažarja. Nastala je v okviru projekta Razvoj 
Ljubljane. 

6. Ljubljanske perice Zbirka, ki je nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju, 
govori o dobi ljubljanskih peric ter njenem zatonu. 

7. Stari ljubljanski tiskarji in tiskarne v knjižnični zbirki Slovanske knjižnice Digitalna zbirka 
predstavlja pomembnejše ljubljanske tiskarje in tiskarne do leta 1945, tiske katerih 
hranimo v Slovanski knjižnici. Nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

8. Literatura v mestu: Bronja Žakelj in dr. Miran Hladnik Digitalna zbirka predstavlja drugi 
dogodek iz cikla treh pogovornih večerov z literarno-domoznansko tematiko Literatura v 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zgodbe-mojega-kraja-spomini-na-praznovanja-in-obicaje.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/prvi-ljubljanski-zupanji-tina-tomlje-in-ana-nusa-kersevan.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/literatura-v-mestu-dr-vanesa-matajc-in-tadej-golob.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/alojzij-vodnik-znameniti-ljubljanski-kamnosek.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zgodbe-mojega-kraja-spomini-na-praznovanja-in-obicaje.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/josip-cemazar-1891-1959-ljubljanski-tiskarnar-in-zaloznik.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/ljubljanske-perice.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/stari-ljubljanski-tiskarji-in-tiskarne-v-knjiznicni-zbirki-slovanske-knjiznice.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/literatura-v-mestu-bronja-zakelj-in-dr-miran-hladnik.html


29 
 

mestu. 
9. Literatura v mestu: dr. Andrej Blatnik in dr. Tomo Virk Digitalna zbirka predstavlja tretji 

dogodek iz cikla treh pogovornih večerov z literarno-domoznansko tematiko Literatura v 
mestu. 

10. Šentjakobska knjižnica v Ljubljani Zbirka obravnava nastanek in delovanje Šentjakobske 
knjižnice v Ljubljani. Nastala je v okviru projekta Razvoj Ljubljane. 

 

Knjižnica Litija: 
1. Rastoča knjiga Primskovo Digitalna zbirka, ki je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v 

našem kraju, predstavlja zbirko ohranjenih predmetov iz bogate dediščine kraja, ki 
ohranja dragocen spomin na življenje in delo naših prednikov.  

 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik: 
1. Fotograf in podjetnik Peter Naglič Zbirka je nastala ob 60 letnici smrti Petra Nagliča, 

fotografa ter ščetarskega mojstra in tovarnarja iz Šmarce pri Kamniku in sicer v okviru 
projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

 

Knjižnica Domžale 
1. Homec: gradnja Društvenega doma in živahno življenje ob njem Digitalna zbirka, ki je 

nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju, govori o gradnji Društvenega doma 
na Homcu ter pestrem družabnem življenju ob njem. 

 

Knjižnica Medvode: 
1. Župnija Smlednik Zbirka obravnava cerkev sv. Urha v Smledniku ter podružnične cerkve 

župnije Smlednik. Nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 
 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika: 
1. Morje je lahko tudi manj slano Zbirka predstavlja raziskovalno nalogo učencev iz rakovške 

osnovne šole, ki so v njej raziskali kako so počitniški čas kot otroci in kasneje odrasli 
preživljali njihovi dedki in babice. Zbirka je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v našem 
kraju. 

2. Cankar za vsak dan: Cankarjevo leto 2018 na Vrhniki Digitalna zbirka obravnava niz 
dogodkov, s katerimi so se ustvarjalci kulturnega življenja na Vrhniškem spominjali 100. 
obletnice smrti Ivana Cankarja.  

 

Digitalne zbirke, ki so bile v letu 2019 dopolnjene: 
1. Zbirka starih razglednic Knjižnice Logatec (Knjižnica Logatec): 9 MME. 
2. Andrej Žigon (9.1.1952-16.7.2003) (Knjižnica Logatec): 9 MME. 
3. Kako so nekdaj praznike obhajali (Knjižnica Logatec): 1 MME. 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

13. 6. 2019 smo izvedli osvežitveno delavnico vnosa vsebin na portal Kamra za vnašalce iz 
Osrednjeslovenske regije. Udeležilo se jo je 5 vnašalcev. 

Promocija 

- 82 objav na Twitter profilu Kamre @PortalKamra, 37 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 Dnevniku, Delu, 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 predstavitev natečaja v oddaji Dobro jutro na RTV 
Slovenija. 

 
Datum:  14. 1. 2020 Pripravila: Anja Frković Tršan 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/literatura-v-mestu-dr-andrej-blatnik-in-dr-tomo-virk-2.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sentjakobska-knjiznica-v-ljubljani.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/rastoca-knjiga-primskovo.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/fotograf-in-podjetnik-peter-naglic.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/homec-gradnja-prostvetnega-doma.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zupnija-smlednik-zgodovina.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/morje-je-lahko-tudi-manj-slano.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/cankar-za-vsak-dan-cankarjevo-leto-2018-na-vrhniki.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zbirka-starih-razglednic-knjiznice-logatec.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/andrej-zigon-aleluja.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/kako-so-nekdaj-praznike-obhajali-2.html
https://twitter.com/PortalKamra
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PRILOGA 7:  Poročilo natečaja »Zgodbe mojega kraja: spomini na praznovanja in 
običaje« 2019 
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Poročilo: Natečaj »Zgodbe mojega kraja: spomini na praznovanja in običaje« 2019 
 
Cilji: 

• Povezovanje knjižnic z lokalno skupnostjo. 

• Spodbujanje starejših k ustvarjalnosti. 

• Zbiranje spominov na vsakdanje življenje nekoč. 

• 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: spomini na praznovanja in 
običaje, ki je potekal od 8. februarja do 15. aprila 2019. Namenjen je bil vsem, ki so dopolnili 
60 let in radi pišejo. Starejše smo povabili, da nam do 15. aprila 2019 pošljejo kratko, resnično 
zgodbo iz preteklosti svojega kraja, povezano s praznovanji in običaji, 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 na naslov Mestna knjižnica 
Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »za natečaj Zgodbe mojega kraja« ali v 
elektronski obliki na mojkraj@mklj.si. Prispevke je v aprilu in maju 2019 ocenjevala žirija in 
izbrala deset najboljših, ki so bili nagrajeni in objavljeni na spletni strani Mestne knjižnice 
Ljubljana (www.mklj.si) ter na portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin 
Kamra (www.kamra.si).  
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 60 zgodb iz celotne Slovenije. Žirija je imela nalogo izbrati 
10 najboljših zgodb, nato pa izmed teh določiti prve tri. Nagradili smo vseh 10 zgodb, 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 29. 5. 2019 v dvorani Knjižnice Otona 
Župančiča. 
 
Prvo mesto: Ivana Jana Cvirn (Sevnica) »Gregorjevo nekoč in danes«.  
Nagrada: 2 celodnevni vstopnici za obisk Term Snovik, knjiga založbe Modrijan. 
 
Drugo mesto: Albin Potisek (Hrastnik) »God svete Barbare«.  
Nagrada: 2 karti za vožnjo z ladjico po Ljubljanici, knjiga založbe Modrijan. 
 
Tretje mesto: Sonja Malovrh (Horjul) »Priprave na božič«.  
Nagrade: 2 vstopnici za obisk Arboretuma Volčji Potok, knjiga založbe Modrijan. 
 
Ostali nagrajenci, uvrščeni med deseterico, so prejeli paket naravne kozmetike podjetja Herba 
Slovenica (po naključnem vrstnem redu): 
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• Marija Mošnik (Laze v Tuhinju) »Stara kura ob rojstvu otroka« 

• Valerija Ravbar (Ivančna Gorica) »Predpust« 

• Magdalena Jazbec Maček (Ljubljana) »Šagra v Svetem« 

• Borka Slavica Kucler (Ljubljana) »Prvomajski pirhi« 

• Marko Nemec Pečjak (Ljubljana) »Mlini in golibe na Muri« 

• Bernadette Pojbič (Maribor) »Zgodbe mojega kraja: Spomini iz Prekmurja« 

• Darinka Pajenk (Ivančna Gorica) »Kako smo obirali hmelj« 
 
Natečaj so podprli: Arboretum Volčji Potok; Herba Slovenica; Modrijan založba d.o.o.; Rečni 
transport, promet po rekah d.o.o., Ljubljana in Terme Snovik. 
 
Promocija 
Objave: 
2019-05-30 Nagrajene zgodbe mojega kraja (Delo.si) 
2019-05-29 Spomini o tem, kakšno je bilo nekoč življenje (Delo) 
2019-03-01 Zgodbe našega kraja: natečaj Mestne knjižnice Ljubljana (TV Slovenija 1, Dobro 
jutro) 
2019-02-11 Natečaj za najboljšo zgodbo (Dnevnik) 
2019-02-11 Zgodbe mojega kraja (Delo) 
2019-02-10 Natečaj za najboljšo zgodbo (Dnevnik) 
2019-02-06 Zgodbe mojega kraja: spomini na praznovanja in običaje (Ljubljana.si) 
 
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, 
- na displejih LPP.  



161 

 

Trubarjeva hiša literature – poročilo za leto 2019 

 

1. PROGRAM IN ODPRTOST 

V letu 2019 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 2019 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 postala 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 2019 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 2019 gostili 297 prireditev in dogodkov, ki so bili namenjeni odraslim in otrokom. Za odrasle smo 

pripravili 271 različnih literarnih dogodkov, strokovnih predavanj, okroglih miz, glasbenih dogodkov, filmskih 

projekcij, gledaliških predstav, natečajev in tekmovanj. Postavili smo 8 razstav in izvedli 67 izobraževalnih delavnic 

ter tečajev. Skupno število ur trajanja delavnic in izobraževanj za odrasle je bilo 296. V prostorih THL smo izvedli 

tudi 4 prireditve in 15 izobraževalnih delavnic ter tečajev za otroke – število ur izobraževanj in delavnic je bilo 120. 

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 nizozemske kulture, Pomlad s knjigo, 

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 2019 
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smo gostili 17 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 

MKL 2017–2021.  

 

Kot soorganizator smo sodelovali pri: 

− izvedbi simpozija »Literatura in mladi« – Avstrijski kulturni forum; 

− izvedbi tečaja kreativnega pisanja – Leonora Flis; 

− izvedbi tečaja govora in pripovedništva – Barbara Pia Jenič; 

− izvedbi tečaja dramskega pisanja – Simona Semenič; 

− izvedbi tečaja dramske igre za otroke in odrasle – Dramska šola Satirikon; 

− izvedbi projekta Rast: Rastem – Društvo novi dijak; 

− izvedbi Tinte – festivala stripa Ljubljana;  

− izvedbi festivala Bobri 2019; 

− izvedbi 6. mednarodnega kritiškega simpozija: Umetnost kritike – LUD Literatura; 

− izvedbi programa Dagiba 2019 – tečaj in delavnice za osnovnošolce; 

− izvedbi 24-urnega branja poezije – Dejan Koban;  

− izvedbi projekta Super Hilda – galerija Kresija. 

 

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 2019 je bila THL skupno 

odprta 2.080 ur. V času med 1. 7. in 31. 8. 2019 je bila THL zaprta. V letu 2019 je prireditve in dogodke v THL 

obiskalo 8.035 obiskovalcev in obiskovalk. 

 

V primerjavi z letom 2018 ohranjamo enako število dogodkov in prireditev (leta 2018: 298 / leta 2019: 297), število 

obiskovalcev in obiskovalk pa se je zmanjšalo za 2 % (leta 2018: 8.207 / leta 2019: 8.035). Število prireditev 

ohranjamo na isti ravni, ker smo deloma omejili izvajanje dogodkov v času, ko je THL po urniku zaprta (sobote, 

nedelje in ponedeljki). Vzrok za rahlo zmanjšanje števila obiskovalcev je potrebno pripisati večjemu številu 

izobraževalnih tečajev, ki so v letu 2019 zavzeli 296 ur časovnega prostora v THL (leta 2018: 208 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 2019 namenjena posebna 

sredstva MOL.  

 

3. DELOVANJE HIŠE 
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THL je v letu 2019 nemoteno izvajanje programa zagotavljala z eno redno zaposleno osebo, enim občasnim 

sodelavcem iz MKL (opravi približno 40 ur mesečne prisotnosti v THL) in občasno študentsko pomočjo, ki 

predstavlja približno 100 ur mesečne prisotnosti. 

 

Stalno ponudbo 17 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 2019 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 52 dogodkov in 

prireditev ter posnetke objavili na YT kanalu MKL. Skrbno vzdržujemo FB profil THL, ki ima sedaj približno 7.400 

(2018: 6.930 in 2017: 6.400) sledilcev in sledilk. Tudi v letu 2019 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. Omenjeno društvo je v THL 

izvajalo redna mesečna srečanja in s tem dopolnilo program THL z 12 dogodki za mlade. 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. letom. Uspešno je bilo 

izvedenih tudi 12 dogodkov v okviru projekta Medijska pismenost za mlade, ki se je pričel izvajati v letu 2017. 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 2019 nadaljevali sodelovanje z Univerzo za tretje življenjsko obdobje. 

V letu 2019 so potekala tudi redna srečanja bralne skupine za starejše KKČ – Klub koprivastih čarovnic. THL se je 

programsko medinstitucionalno povezala z galerijo Kresija in soustvarila dejavnosti v projektu Super Hilda – 

projekt ozaveščanja o aktivnem staranju. V okviru projekta je THL izvedla štiri dejavnosti za ciljno skupino 

starejših: Slikarsko delavnico z Lauro Ličer, Delavnico pisanja poezije z Matejo Mahnič, Pogovor o aktivnem 

staranju z Manco Košir in predavanje dr. Ivana Bernika – Raziskovanje spolnega vedenja starejših žensk. Posebno 

pozornost smo namenili spodbujanju stripovske dejavnosti in izvedli eno razstavo stripov (Živel strip! Živela 

Animacija – Stripburger) ter organizirali 12 literarnih dogodkov, vezanih na vsebino stripa. 

 

Pripravil: 
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Rok Dežman, 

programski vodja Trubarjeve hiše literature                        

 

                                mag. Teja Zorko 

                                                                                                                             direktorica 

 

Prireditve za odrasle 2019 

Dogodek Datum Naslov prireditve Izvajalec 
Število 
udeležencev 

Literarni 
dogodki 

10.01.2019 
Zadnja plat: avtobiografski strip Perzepolis 
Marjane Satrapi Pia Nikolič 17 

15.01.2019 
Večer Slovenskega filozofskega društva: »Senca 
kot filozofska metafora« 

Slovensko 
filozofsko 
društvo 42 

15.01.2019 
Literarno novinarstvo – Miriam Drev in Leonora 
Flis Leonora Flis 34 

17.01.2019 
Jet Pack 9 – Amadej Kraljevič in Muanis 
Sinanović 

Muanis 
Sinanovič 15 

18.01.2019 
Migracije v brazilskem slikarstvu, glasbi, filmu in 
književnosti – dr. Paulo Ricardo Kralik Angelini Barbara Juršič 42 

22.01.2019 
Negotovosti navkljub – Katarina Gomboc in 
Jedrt Jež Furlan JSKD 17 

25.01.2019 Prostor v/in pesmi Petra Koršič 21 

28.01.2019 
DIHTIVIH 7 – predstavitev zbirke LGBT-poezije 
in proze Društvo DIH 24 

29.01.2019 Podarimo knjige 
Avstrijsko 
veleposlaništvo 53 

30.01.2019 Živeti kot človek 
Radoslav 
Parušev 21 

01.02.2019 Javno umiranje poletja  
Tajda Hladnik in 
Tjaša Breznik 17 

11.02.2019 Večer z grško poezijo, glasbo in filmom 

Društvo 
slovenskih 
pisateljev 21 

12.02.2019 
Literarno novinarstvo – Ervin H. Milharčič in 
Leonora Flis Leonora Flis 34 

13.02.2019 
Sociolog v dialogu – dr. Niko Toš in dr. Maca 
Jogan 

Slovensko 
sociološko 
društvo 42 

14.02.2019 Nismo še končali s Cankarjem! Aljoša Harlamov 14 

14.02.2019 
Življenje skozi umetnost – pogovor z Milčkom 
Komeljem KUD KDO? 25 

21.02.2019 
Sosed tvojega brega 2019: uvodna branja ob 
dnevu maternega jezik  JSKD 42 

21.02.2019 
Jet Pack 10: Jernej Terseglav in Muanis 
Sinanović 

Muanis 
Sinanovič 21 

22.02.2019 Pogovor s Tomažem Svetetom Petra Koršič 17 

25.02.2019 Julij avgusta (Zakavkazje) – Branko Gradišnik Založba Pivec 47 

26.02.2019 Za svet brez zidov  
Barbara 
Pogačnik 41 

27.02.2019 
Kaj sociologom_injam sporočajo dela Ivana 
Cankarja? 

Slovensko 
sociološko 
društvo 20 

28.02.2019 
Večer s pesmimi Valentina Vodnika – Matej 
Krajnc Matej Krajnc 18 
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28.02.2019 Pogovor z Nikom Grafenauerjem KUD KDO? 27 

01.03.2019 
Jana Unuk o pesniški knjigi Anne Świrszczyńske 
Baba sem Petra Koršič 21 

02.03.2019 Predstavitev knjige: Nedeljsko kosilo Miha Praprotnik 25 

05.03.2019 
Mesto bere … pripovedi iz Afrike: Mariama Bâ 
in Ama Ata Aidoo  Petra Meterc 15 

06.03.2019 Zadnja plat: Tintin Pia Nikolič 14 

08.03.2019 
Literarno branje in pogovor – Jure Jakob, 
nagrajenec Prešernovega sklada 2019 Petra Koršič 27 

11.03.2019 Etični obrat v literarni vedi – Tomo Virk Maja Jeremić 34 

12.03.2019 Nesmrtnost in neumrljivost – Valentin Hribar 

Slovensko 
filozofsko 
društvo 52 

12.03.2019 
Literarno novinarstvo – Boštjan Videmšek in 
Leonora Flis Leonora Flis 34 

13.03.2019 Bube II. dejanje Laura Ličer 28 

23.03.2019 Ko se srečamo / When we meet Darja Pavlič 32 

15.03.2019 
Prevod na oknu – izbor antologijskih prevodov 
v slovenščino Petra Koršič 24 

19.03.2019 
Predstavitev mladinskega romana Božiček v 
ušesu Cvetke Bevc Založba Pivec 27 

19.03.2019 Indijska filozofija in mistika Vikotrija Kos 53 

21.03.2019 Svetovni dan poezije '19 Dejan Koban 120 

22.03.2019 
Ad hoc likovna in glasbena improvizacija 
interpretirata poezijo Petra Košrič 41 

26.03.2019 
Vznemirljive spomladanske knjižne novosti KUD 
Sodobnost International 

KUD Sodobnost 
International 14 

27.03.2019 Religijski pojmovnik in Umetnost kamišibaja Založba Aristej 20 

29.03.2019 Poligonija: SCI-FI in konec prihodnosti  KUD Anarhiv 34 

02.04.2019 

V bližini tišine: izid prvega slovenskega 
leposlovnega dela v 170-milijonskem 
Bangladešu Glorjana Veber 20 

04.03.2019 
Na križiščih in razhajanjih – Varja Balžalorsky 
Antić, Sergej Harlamov in Muanis Sinanović 

Muanis 
Sinanovič 19 

05.04.2019 
Posebno slab ali samo navaden dan v 
Strasbourgu Ivo Vajgl 27 

05.04.2019 
Ad hoc likovna in glasbena improvizacija 
interpretirata poezijo Petra Košrič 38 

09.04.2019 Nad ledenikom in velemestnim šikom Janez Pirc 25 

09.04.2019 
Literarno novinarstvo – Andrej Stopar in 
Leonora Flis Leonora Flis 27 

10.04.2019 
Sociološke osti od božiča do velike noči – 
Marjan Smerke  Marjan Smerke 21 

11.04.2019 Manca Košir o branju in aktivnem staranju  Manca Košir 27 

11.04.2019 
Mesto bere ... pripovedi iz Afrike: Sundžata – 
Petra Meterc Petra Meterc 14 

11.04.2019 Literarni pogovor – Denis Poniž in Andrej Lokar  KUD KDO? 42 

12.04.2019 
Ad hoc likovna in glasbena improvizacija 
interpretirata poezijo Petra Koršič 37 

12.04.2019 Živel Strip! Živela Animacija Stripburger 51 

15.04.2019 Tanos Gogos / Θάνος Γώγος 

Dsruštvo 
slovenskih 
pisateljev 27 

18.04.2019 Tiskovna konferenca založbe Goga Založba Goga 17 

18.04.2019 
Mesto bere ... pripovedi iz Afrike: Jakubianova 
hiša, Alaa Al Aswani – Rok Govednik Zavod Vizo 4 

19.04.2019 
Ad hoc likovna in glasbena improvizacija 
interpretirata poezijo Petra Koršič 41 

24.04.2019 
Zaključni nastop udeležencev delavnice pisanja 
haikujev z Matejo Mahnič Mateja Mahnič 21 

24.04.2019 Točka preloma Tom Veber 12 
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25.04.2019 Na pesniškem tandemu s Petro Koršič Petra Košrič 24 

26.04.2019 
Poligonija: Do Androids Dream of Melting 
Watches? KUD Anarhiv 37 

30.04.2019 Božje paličice, Ousmane Sembène  Zavod Vizo 4 

07.05.2019 Poetry-Slam-Duell FF 29 

08.05.2019 

Med hlapci in revolucionarji: nastanek 
političnih idej in doktrin na Slovenskem – dr. 
Božo Repe in dr. Igor Lukšič. 

Slovensko 
sociološko 
društvo 31 

09.05.2019 Kako pisci občutimo kritiko? Tanja Tuma 57 

09.05.2019 
(Samo)upravljanje intelekta – Družbena kritika 
v poznosocialistični Sloveniji 

Založba 
Modrijan 28 

09.05.2019 
Predstavitev knjige Mikra theatrika 2 – Svetlana 
Slapšak in Petra Pogorevc Petra Pogorevc 43 

09.05.2019 Pogovor z Jankom Kosom KUD KDO? 35 

10.05.2019 
Ad hoc likovna in glasbena improvizacija 
interpretirata poezijo Petra Koršič 38 

13.05.2019 
Bralne uprizoritve besedil rezidenčnih 
dramatikov 49. TSD  Vzkrik 37 

15.05.2019 Vonj po soli Anita Šefer 34 

16.05.2019 
Jet Pack 12: Domen Mohorič in Muanis 
Sinanović 

Muanis 
Sinanovič 24 

17.05.2019 Predstavitev prevodov Djune Barnes Vesna Lipornik 27 

17.05.2019 
Prevod na oknu: izbor antologijskih prevodov v 
slovenščino – Tadeja Spruk in Petra Koršič Petra Koršič 31 

20.05.2019 Pogovor z Jano Bauer in Evaldom Flisarjem  Marlena Gruda 27 

20.05.2019 Gorica je naša Primož Sturman 34 

21.05.2019 
Literarno novinarstvo – Santiago Martín in 
Leonora Flis Leonora Flis 24 

23.05.2019 
Tiskovna konferenca Založbe KUD Sodobnost 
International 

KUD Sodobnost 
International 25 

23.05.2019 
Prevod na oknu – izbor antologijskih prevodov 
v slovenščino Petra Koršič 14 

24.05.2019 
Ad hoc likovna in glasbena improvizacija 
interpretirata poezijo Petra Koršič 29 

25.05.2019 Podelitev nagrad v okviru natečaja Panika Nina Stanojevič 25 

25.05.2019 Sosed tvojega brega 2019 JSKD 38 

27.05.2019 
Mlada poezija – Grčija in Slovenija / EU projekt 
»The Ulysses' Shelter 

Društvo 
slovenskih 
pisateljev 27 

28.05.2019 Zadnja plat: Ralf König: Prototip Pia Nikolič 18 

29.05.2019 Razsežnosti skrbstvenega dela 

Slovensko 
sociološko 
društvo 28 

30.05.2019 Biser se brusi v tišini Darja Avsec 29 

 
31.05.2019 

Prostor v/in pesmi – Marina Cernetig in Karmen 
Vidmar Petra Koršič 27 

 06.06.2019 
Predstavitev knjige Revolucija v Rožavi z 
Ercanom Aybogo Arne Zupančič 46 

06.06.2019 Rikverz: 13. literarni večer Novega zvona Novi Zvon 31 

 
07.06.2019 

Prostor v/in pesmi: Tanja Hohler in Bernarda 
Jelen Petra Koršič 14 

 11.06.2019 
Arhitektura moderne in das Unheimliche: 
Heidegger, Freud in Le Corbusier Mateja Kurir 37 

11.06.2019 
Pranger 2019 | Konceptualna razprava Poezija 
& vojna 

Goran Potočnik 
Černe 21 

 
14.06.2019 

Prostor v/in pesmi: Borut Petrovič Vernikov in 
Aleksandra Jelušič Petra Koršič 17 

 
17.06.2019 Nova različica Ad hoca s pesniško improvizacijo Petra Koršič 25 

 
18.06.2019 Strokovni posvet Sodobnosti 

KUD Sodobnost 
International 21 
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18.06.2019 
Človek - naša prva skrb, Rdeči križ na 
Slovenskem od začetkov do danes  

Rdeči križ 
Slovenije 19 

18.06.2019 Šudr Sara Vodopivec 19 

 
21.06.2019 Na pesniškem tandemu s Petro Koršič Petra Koršič 21 

 

27.06.2019 Ob izidu romana Sanje Pregl Izgubljene dvojine Sanja Pregl 15 

28.06.2019 Sodobni nomadi: Jasna Tuta Petra Koršič 18 

01.07.2019 Podoba knjige – Dragana Nikolić 
KUD Polica 
Dubova 20 

23.08.2019 Umetnikovanje besed Hana Bulatovič 18 

16.09.2019 Novinarska konferenca za Rožančevo nagrado 
Društvo Marjan 
Rožanc 12 

17.09.2019 Predstavitev pesniške zbirke Sergeja Harlamova Tonja Jelen 17 

 
19.09.2019 Jet pack 13 – Anja Zidar in Muanis Sinanović 

Muanis 
Sinanovič 24 

 
25.09.2019 Pogovor s Slavkom Preglom ob izidu knjige  

Založba 
Beletrina 25 

26.09.2019 Podeliteva nagrade za nagradno igro Vilenica 

Društvo 
slovenskih 
pisateljev 14 

 
27.09.2019 Nova knjiga skozi kritiko – Zalka Drglin: Amonit Petra Koršič 24 

 4.10.2019 
6. mednarodni kritiški simpozij Umetnost 
kritike LUD Literatura 40 

4.10.2019 
6. mednarodni kritiški simpozij Umetnost 
kritike LUD Literatura 47 

 
4.10.2019 

Nova knjiga skozi kritiko – Marko Matičetov: Na 
tleh je nastalo morje Petra Koršič 21 

 7.10.2019 Mária Ferenčuhová 
KUD Polica 
Dubova 24 

10.10.2019 Kabinet čudes – Ivana Myšková 
KUD Polica 
Dubova 17 

 
11.10.2019 Prevod na oknu: Vasja Bratina in Petra Koršič Petra Koršič 21 

 
15.10.2019 Knjižni klub  Tatjana Plevnik 14 

 
15.10.2019 

Literarno novinarstvo – Joe Valencic in Leonora 
Flis Leonora Flis 17 

 
17.10.2019 Pogovor z Jernejem Županičem ob izidu knjige 

Založba 
Beletrina 24 

 
17.10.2019 

Jet Pack z Igorjem Harbom in Muanisem 
Sinanovićem 

Muanis 
Sinanovič 31 

 
18.10.2019 Prevajanje poezije v portugalščino 

Veleposlaništvo 
Brazilije 34 

 
18.10.2019 Prevod na oknu Petra Koršič 25 

 

21.10.2019 Leto smrti Ricarda Reisa 
Gabrijela Droga 
Mazovec 27 

22.10.2019 Predstavitev knjig avtorice Katjuše Kosovel Tjaša Zorc 19 

23.10.2019 Enostavno preprosto – Sandi Horvat Sandi Horvat 37 

23.10.2019 Prvenke: Golob Grabner, Veber, Kraljevič Tom Veber 27 

24.10.2019 Spletni mediji  
Društvo 
založnikov 45 

24.10.2019 
Podelitev nagrade Kristine Brenkove 2019 za 
izvirno slovensko slikanico Zdravko Kafol 30 

 
24.10.2019 

Literatura in popularna kultura – Ven Jemeršić 
in Sara Špelec Sara Špelec 21 

 
24.10.2019 Furlanka je dvignila krilo KUD KDO? 40 

 
25.10.2019 

Nova knjiga skozi kritiko – Miljana Cunta: 
Svetloba od zunaj Petra Koršič 27 

 
29.10.2019 Vključujemo in aktiviramo Miljana Cunta 37 

 
7.11.2019 

Literatura in popularna kultura – Lila Prap in 
Sara Špelec Sara Špelec 21 

 7.11.2019 Ekvorna in Ivana – Dušan Enova in Vanja Osterc Vanja Osterc 37 

9.11.2019 Pogovor o Konstantinu Kavafisu Pavle Rak 38 
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12.11.2019 Knjižni klub  Tatjana Plevnik 12 

12.11.2019 Pesniški večer – Črtomir Clonsky Miran Možina 15 

 
12.11.2019 

Literarno novinarstvo – Sonja Merljak in 
Leonora Flis Leonora Flis 21 

 

13.11.2019 Kontemplacije Nastja Vidmar 23 

13.11.2019 Jeff Smith: Bone Pia Nikolič 12 

15.11.2019 
Jenkova nagrajenka Kaja Teržan s pesniško 
zbirko Krog Petra Koršič 20 

 
21.11.2019 

Literatura in popularna kultura – Jakob J. Kenda 
in Sara Špelec Sara Špelec 25 

 
21.11.2019 Jet Pack 15 – Petra Meterc in Muanis Sinanović 

Muanis 
Sinanovič 19 

 
22.11.2019 Prevod na oknu Petra Koršič 27 

 

23.11.2019 RAST  NODI 24 

23.11.2019 RAST  NODI 25 

27.11.2019 
Predstavitev slikanice Deklica te kliče – Vesna 
Kamenšek Tjaša Zorc 19 

27.11.2019 
Predstavitev pesniške zbirke Dnevi in noči – 
Petra Mlakar Tjaša Zorc 21 

28.11.2019 Umetnikovanje besede Hana Bulatovič 22 

28.11.2019 Literarni večer z Nežo Zajc in Aljažem Krivcem KUD KDO? 36 

29.11.2019 Poesias 
Veleposlaništvo 
Brazilije 41 

 
5.12.2019 

Literatura in popularna kultura – Klarisa 
Jovanović Sara Špelec 17 

 6.12.2019 Nenavadni primer navadne muhe s slabo karmo Mateja Mahnič 45 

6.12.2019 Pogovor o slovensko-makedonski navezi Petra Koršič 35 

 
6.12.2019 

Ad hoc likovna in glasbena improvizacija 
interpretirata poezijo Petra Koršič 51 

 9.12.2019 Pot do neba Srečko Čož 31 

10.12.2019 Knjižni klub  Tatjana Plevnik 14 

 
13.12.2019 

Nova knjiga skozi kritiko: Kristina Hočevar: 
Naval Petra Koršič 17 

 

17.12.2019 
Evropske trajnostne soseske - dr. Primož 
Medved 

Slovensko 
sociološko 
društvo 34 

 
19.12.2019 Jet Pack 16 – Simon Smole in Muanis Sinanović  

Muanis 
Sinanovič 11 

 
20.12.2019 

Nova knjiga skozi kritiko: Ivo Svetina: Iz 
kitajskega zvezka 2013 Petra Koršič 21 

Literarni 
dogodki - 

skupaj       4398 

Razstave 

01.02.2019 Javno umiranje poletja  Tadeja Hladnik 0 

01.03.2019 Bube II. dejanje Laura Ličer 0 

01.04.2019 Živel Strip! Živela Animacija Stripburger 0 

01.05.2019 »Pusti knjigi, da te odpelje« Tam-Tam 0 

01.06.2019 Eyes Wide open 
Veleposlaništvo 
Romunije 0 

01.09.2019 Aktivirajmo in vključujmo Miljana Cunta 0 

01.11.2019 Valovi Živa Agrež 0 

01.12.2019 Podlasica Timon Leder 0 

Razstave - 
skupaj       0 

 
 
 
 
 

09.01.2019 
Učitelj kot retorik, retorika kot poklic – Pi 
pogovori  

Pedagoški 
inštitut 25 

16.01.2019 
Moško, žensko, drugo in red stvarjenja – dr. 
Božidar Debenjak 

Slovensko 
protestantsko 
društvo 31 
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Strokovna 
predavanja 

17.01.2019 
Dvignimo Titanic z Lacanom – mag. Boštjan 
Miha Jambrek in dr. Nina Krajnik 

Slovensko 
društvo za 
lacanovsko 
psihoanalizo 37 

24.01.2019 
Lacan vs. dvojčka – dr. Nina Krajnik in mag. 
Boštjan Miha Jambrek 

Slovensko 
društvo za 
lacanovsko 
psihoanalizo 41 

25.01.2019 
Ali se monogamiji izteka čas? Okrogla miza o 
poliamoriji – Nodi 

Društvo 
ljubljanskih 
gimnazijcev 83 

29.01.2019 
Prikriti mehanizmi odnosa med spoloma – dr. 
Vesna Godina in dr. Matjaž Lunaček Matjaž Lunaček 57 

13.02.2019 
Radikalizacija, nasilni ekstremizem in konfliktna 
različnost – Pi pogovori 

Pedagoški 
inštitut 31 

20.02.2019 

Janž Znojilšek: slovenski reformator, 
protestantski pastor, pesnik in urednik – dr. 
Mihael Glavan  

Slovensko 
protestantsko 
društvo 23 

27.02.2019 
O svetlobi v umetnosti: od Courbeta do Van 
Gogha – Jošt Snoj Jošt Snoj 35 

05.03.2019 
Revolucionarni ženski subjekt: stereotipi in 
podobe – Klara Otorepec  KUD Anarhiv 24 

06.03.2019 
Zasebno je politično: kritične študije 
vsakdanjega življenja 

Slovensko 
sociološko 
društvo 37 

07.03.2019 
»Spoznanja nevroedukacije in pomoč otrokom 
in mladostnikom s SUT« – dr. Simona Tancig  

Društvo Bravo 
mi 32 

15.03.2019 
Kako (jezik) EU približati javnosti? – Peter 
Müller in Igor Evgen Bergant 

Društvo 
novinarjev RS 34 

21.03.2019 Otroci in mediji: Iskanje resnice v svetu novic 
Društvo 
novinarjev RS 24 

27.03.2019 
Kdo je črna ovca? – pogovor o oblikah 
zasmehovanja, marginalizacije in diskriminacije FF in ALU 42 

28.03.2019 Kdo je režiser_ka tvoje spolne vloge? Spol.si 34 

28.03.2019 
Težave s kanoni: med literarnimi zgodovinami 
in učnimi načrti – Pi pogovori 

Pedagoški 
inštitut 24 

29.03.2019 Poligonija: SCI-FI in konec prihodnosti  KUD Anarhiv 34 

02.04.2019 
Shizofrenija in vprašanje ženskega pogleda v 
ruskem kulturnem okolju – Anja Banko KUD Anarhiv 24 

04.04.2019 
Marko Marinčič – Quis ille: subjekt in identiteta 
v rimski književnosti KUD KDO? 42 

08.04.2019 
Izvor lepote: vesoljna harmonija v človeku in 
arhitekturi Anton Žižek 47 

10.04.2019 
Dijakinje in dijaki, študentke in študenti, vsi, ki 
to šele boste! 

Društvo Bravo 
mi 21 

17.04.2019 Raziskovanje spolnega vedenja starejših žensk dr. Ivan Bernik 32 

17.04.2019 
Usode izvodov Dalmatinove Biblije na 
Slovenskem 

Slovensko 
protestantsko 
društvo 27 

08.05.2019 
Podpiranje ranljivih otrok preko integriranih 
storitev – Pi pogovori 

Pedagoški 
inštitut 17 

13.05.2019 Kako bolje spoznati sebe? 
Rotaract klub 
Ljubljana 14 

14.05.2019 
Okrogla miza ob 130. obletnici rojstva Ludwiga 
Wittgensteina 

Slovensko 
filozofsko 
društvo 37 

14.05.2019 
Feminizem danes: Umetnost nadzorovalne 
inteligence – Nika Mahnič KUD Anarhiv 27 

15.05.2019 
Veličina začetka. Trubarjev katekizem 1550 kot 
prelomna knjiga 

Slovensko 
protestantsko 
društvo 21 

21.05.2019 
»Izzivi enakosti spolov v osnovnošolskem 
kariernem svetovanju« Mirovni inštitut 85 

21.05.2019 

Pomen umetniškega ustvarjanja za podporo 
otrokom s SUT: ustvarjanje animiranega filma – 
Polona Ješelnik 

Društvo Bravo 
mi 17 

23.05.2019 Evropske volitve 2019: nazaj k osnovam NODI 31 
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23.05.2019 Filovanje Legebitra 10 

29.05.2019 Svetloba Ivana Groharja Jošt Snoj 34 

04.06.2019 
Izbrisana zgodovina in prepovedana prihodnost 
ženskega dela – Anamarija Šiša  KUD Anarhiv 15 

05.06.2019 9. FiloZofanje: Feminizem Neža Ambrožič 25 

13.06.2019 Filovanje Legebitra 14 

17.06.2019 Duhovno življeni partnerski odnosi  Zlata Fon 47 

19.06.2019 Andrej Gosar 

Slovensko 
protestantsko 
društvo 20 

18.09.2019 
Klasično anglikanstvo in moderne kontroverze – 
dr. Jasmin Koso 

Slovensko 
protestantsko 
društvo 25 

19.09.2020 Filovanje Legebitra 10 

24.09.2019 

Znanstveniki in mistiki razkrivajo zavest – 
pogovor s prof. dr. Igorjem Kononenkom in 
Viktorijo Kos Vikotrija Kos 72 

25.09.2019 Podoba branja danes, knjiga branje, mesto Tatjana Pristolič 8 

01.10.2019 Feminizem danes: Rojene v plamenih KUD Anarhiv 24 

11.11.2019 Razpotja 36 Peter Karba 27 

15.10.2019 Filovanje Legebitra 14 

16.10.2019 
Kako mi pri bralnih in drugih težavah pomagajo 
barve?  Polone Kelava 27 

16.10.2019 
Novo o Primožu Trubarju in tržaškem škofu 
Petru Bonomu – dr. Lilijana Žnidaršič Golec 

Slovensko 
protestantsko 
društvo 24 

18.10.2019 Astro kavarna NODI 31 

22.10.2019 
Okrogla miza ob 130. obletnici Heideggerjevega 
rojstva 

Slovensko 
filozofsko 
društvo 47 

05.11.2019 
Poti obvladovanja uma po tibetanskem 
budizmu – Stjepan Palajsa 

Društvo Nova 
akropola 37 

05.11.2019 Ekofeminizem v romanih Ursule Le Guin KUD Anarhiv 21 

06.11.2019 Urbanizem v Ljubljani  

Univerza za 
tretje življenjsko 
obdobje 37 

14.11.2019 Učenje mladostnikov 
Društvo Bravo 
mi 21 

18.11.2019 
ETTECEC – skupaj rastemo: Izzivi vključevanja 
otrok z avtizmom v predšolsko vzgojo Pi pogovori 27 

19.11.2019 
Večer SFD: Pogovor z dr. Luko Trebežnikom o 
Derridaju 

Slovensko 
filozofsko 
društvo 37 

20.11.2019 Verski motivi v Andersenovih pravljicah 

Slovensko 
protestantsko 
društvo 20 

23.11.2019 RAST  NODI 40 

24.11.2019 RAST  NODI 27 

27.11.2019 Intermedijska umetnost in kulturna politika Asta Vrečko 37 

02.12.2019 
Metahaven: nizozemski dvojec sodobne 
umetnosti 

dr. Nataša 
Ivanović  6 

03.12.2019 
Holandsko slikarstvo 17. stoletja: ves svet v 
podobah 

dr. Rebeka 
Vidrih 11 

 

03.12.2019 
Feministični seminar: Sodobni feministični 
mediji KUD Anarhiv 19 

10.12.2019 Enostavna ideja: univerzalni temeljni dohodek  
UL Fakulteta za 
socialno delo 28 

11.12.2019 Čarobna piščal Mojca Orel 27 

12.12.2019 Ob stoletnici ustanovitve Kominterne in KPJ ZRC Sazu 37 

16.12.2019 100 letnica Univerze v Ljubljani Klara Ermenc 42 
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17.12.2019 
Kritična teorija danes: Večer SFD ob 50. 
obletnici smrti Adorna 

Slovensko 
filozofsko 
društvo 39 

18.12.2019 

Vprašanje zla v krščanskih teologijah v presojah 
znanih sociologov. In memoriam Peter Berger 
(1929-2017) – dr. Marko Kerševan  

Slovensko 
protestantsko 
društvo 21 

19.12.2019 
»LGBT spletni mediji« – Eva Gračanin in 
Katarina Majerhold 

Katarina 
Majerhold 10 

Strokovna 
predavanja - 

skupaj       2108 

Glasbene 
prireditve 

03.04.2019 
Boštjan Perovšek in Bio, Industrial Acoustica – 
Impro Zavod Saeta 43 

03.06.2019 Sabizmi 

Saba Selassie, 
Maja Matič in 
Doroteja Pukšič 52 

13.06.2019 Uvodni koncertni dogodek festivala Free Forms Zavod Saeta 30 

13.06.2019 Nastop udeležencev tečaja Maje Matič Maja Matič 52 

06.11.2019 
Free Forms – Roozbeh Nafisi, Chiao-Hua 
Chang in Marton Palatinszky Free Forms 31 

14.11.2019 Elvis Šahbaz Elvis Šahbaz  

Glasbene 
prireditve - 

skupaj       244 

Filmske 
predstave 

19.02.2019 Sveta gora (The Holy Mountain, 1973) NODI 35 

04.03.2019 To so gadi Erasmus pisarna 42 

22.05.2019 
Fant pobratim smrti 1 in 2 ter pogovor z Majo 
Weiss  Inna Domenko 24 

03.10.2019 Filmski večer - UL 
Univerza v 
Ljubljani 34 

08.10.2019 Družinica  

Društvo 
študentov 
psihologije 47 

23.11.2019 RAST  NODI 37 

04.12.2019 Finn Marko Lakovič 15 

05.12.2019 Soof  Marko Lakovič 17 

Filmske in 
video 

projekcije - 
skupaj       251 

Gledališke  
predstave 

10.06.2019 Hotelska soba  Mitja Lovše 30 

13.06.2019 Prostor med nama je najin odnos  Anja Mejač 30 

11.11.2019 Čudovita Goga – bufonska predstava 
KUD 
Transformator 52 

27.11.2019 Krikmachine KUD Krik 41 

20.12.2019 Kako je nastal svet? KUD Ljud 31 

Gledališke 
predstave - 

skupaj       184 

Drugo 
 
 
 
  

18.01.2019 Sestanek Društva knjižnih založnikov Nataša Detič 15 

21.01.2019 Bralna skupina Anja Radaljac 12 

26.01.2019 Bralna skupina Anja Radaljac 14 

13.02.2019 Sestanek DBL Tanja Tavzelj 10 

23.05.2019 Sestanek Društva knjižnih založnikov Nataša Detič 15 

24.05.2019 Kritika  Tatjana Jamnik 18 

06.06.2019 Ženske in povojne tranzicije: Nasilje FF 45 

07.06.2019 Ženske in povojne tranzicije: Nasilje FF 28 

13.06.2019 Novinarska konferenca festivala Free Forms  Zavod Saeta 17 
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05.09.2019 Sestanek Društva knjižnih založnikov Nataša Detič 21 

23.10.2019 Tom telefon ZPMS 46 

14.11.2019 Sestanek Društva knjižnih založnikov Nataša Detič 10 

12.12.2019 Sestanek Društva literarnih kritikov Maja Šučur 17 

17.12.2019 Sestanek Društva knjižnih založnikov Nataša Detič 21 

Drugo - 
skupaj       289 

SKUPAJ 
PRIREDITVE       7474 

 

Izobraževanje za odrasle 2019 

Dogodek Datum 
Naslov 

izobraževanja 
Izvajalec Število ur 

Izvajalec 
izobraževanja 0 - 

NE ali 1 - DA 
Število 

udeležencev 

zunanji 
notranj

i 

Vodeni obiski 
knjižnice 

27.05.2019 Vodenje po THL Rok Dežman 1 0 1 7 

17.06.2019 Vodenje po THL Rok Dežman 1 0 1 3 

23.09.2019 Vodenje po THL Rok Dežman 1 0 1 25 

24.09.2019 Vodenje po THL Rok Dežman 1 0 1 40 

18.11.2019 Vodenje po THL Staša Kumše 1 0 1 31 

13.12.2019 Vodenje po THL Rok Dežman 1 0 1 45 

Vodeni obiski 
knjižnice - skupaj       6 0 6 151 

Tečaji (daljša 
izobraževanja, več 
srečanj za iste 
udeležence) 

04.01.2019 Ostrenje pogleda Revija Kino 60 1 0 20 

20.01.2019 
Tečaj dramskega 
pisanja KD Integrali 40 1 0 20 

05.03.2019 
Tečaj govora in 
pripovedništva 

Barbara Pia 
Jenič 45 1 0 20 

04.06.2019 
Tečaj kreativnega 
pisanja Leonora Flis 28 1 0 15 

20.06.2019 
Tečaj gledališke 
režije 

Barbara Pia 
Jenič 12 1 0 20 

01.07.2019 Delavnica igre Vanja Slapar 40 1 0 25 

08.07.2019 Delavnica igre Vanja Slapar 40 1 0 25 

Tečaji - skupaj       265 7 0 145 

Izobraževalne 
delavnice (krajša 
izobraževanja za 
različne 
udeležence) 

19.01.2019 Dramska platforma 
Simona 
Semenič 6 1 0 15 

16.02.2019 Dramska platforma 
Simona 
Semenič 6 1 0 15 

16.03.2019 Dramska platforma 
Simona 
Semenič 6 1 0 12 

20.03.2019 
Drzne ženske na 
poti uspeha Ana Berce 4 0 1 40 

12.04.2019 
Likovna delavnica z 
Lauro Ličer Laura Ličer 2 1 0 10 

23.11.2019 RAST NODI 1 1 0 14 

Izobraževalne 
delavnice - 

skupaj    6 1 0 15 

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA    296 12 7 402 

 

Prireditve za otroke 2019 

Dogodek Datum 
Naslov 

izobraževanja 
Izvajalec 

Izvajalec izobraževanja 
0 - NE ali 1 - DA 

Število 
udeležencev 

zunanji 
no

tranji 
 

Literarni dogodki 

22.01.2019 
Poetično v 
umetnost Tomaž Lapajne Dekleva 1 0 21 

29.01.2019 

Plesno 
spoznavanje 
literature 

Polona Ješelnik in Jana 
Kovač 1 0 10 
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07.02.2019 Pravljična gibalnica Ida Mlakar Črnič 1 0 19 

22.05.2019 
Popotovanje po 
Ukrajini  Društvo Rokavička + DSP 1 0 34 

Literarni dogodki -
skupaj       4 0 84 

SKUPAJ 
PRIREDITVE        4 0 84 

 

Izobraževanje za otroke 2019 

Dogodek Datum 
Naslov 

izobraževanja 
Izvajalec 

Število 
ur 

Izvajalec izobraževanja 
0 - NE ali 1 - DA 

Število 
udeležencev 

zunanji notranji  

Tečaji (daljša 
izobraževanja, več 
srečanj za iste 
udeležence) 

01.07.2019 Delavnica igre Vanja Slapar 40 1 0 25 

08.07.2019 Delavnica igre Vanja Slapar 40 1 0 25 

26.08.2019 
Dagiba - zgodbe 
in slike 

Dagiba - Timon 
Leder 40 1 0 25 

19.08.2019 Delavnica igre Vanja Slapar 40 1 0 25 

Tečaji - skupaj       120 3 0 75 

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA        120 3 0 75 
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