
Letno poročilo MKL 2020

fe
br

ua
r 2

02
1

mestna knjižnica ljubljana



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSLOVNO POROČILO 
 

ZA LETO 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, februar 2021 



2 

 
KAZALO VSEBINE 
0 UVOD .......................................................................................................................................... 4 
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ........................................................................... 7 
2 FUNKCIJE KNJIŽNICE ............................................................................................................... 9 
3 DOLGOROČNI CILJI MKL ....................................................................................................... 10 
4 LETNI CILJI MKL ...................................................................................................................... 12 
5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .............................................. 15 
5.1 Organizacija in interni akti ......................................................................................................... 15 
5.1.1 Izvajanje strateškega načrta in interni akti ................................................................................ 15 
5.1.2 Zakonodaja in interni akti knjižnice ........................................................................................... 16 
5.1.3 Strokovna dejavnost knjižnice .................................................................................................. 17 
5.1.4 Knjižnična mreža in prostor ...................................................................................................... 18 
5.1.5 Odprtost knjižnic in dostopnost knjižničnih storitev .................................................................. 21 
5.2 Dejavnosti knjižnice .................................................................................................................. 22 
5.2.1 Razvoj in območnost ................................................................................................................ 22 
5.2.2 Upravljanje knjižnične zbirke .................................................................................................... 27 
5.2.3 Pridobivanje gradiva, bibliografska obdelava in zaščita gradiva .............................................. 28 
5.3 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev ................................................................. 30 
5.3.1 Članstvo .................................................................................................................................... 33 
5.3.2 Obisk ......................................................................................................................................... 34 
5.3.3 Izposoja gradiva ........................................................................................................................ 35 
5.3.4 Medknjižnična izposoja ............................................................................................................. 37 
5.3.5 Posredovanje informacij in informacije o uporabi in poslovanju knjižnice ................................ 37 
5.3.6 Prireditve ................................................................................................................................... 38 
5.3.7 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov ................................................... 40 
5.4 Izobraževanje ........................................................................................................................... 54 
5.4.1 Izobraževanje uporabnikov ....................................................................................................... 56 
5.4.2 Učni center ................................................................................................................................ 59 
5.4.2.1 Izobraževanje zaposlenih v MKL .............................................................................................. 59 
5.4.2.2 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in druge strokovne javnosti ............................ 61 
5.4.3 Mentorstvo ................................................................................................................................ 61 
5.5 Domoznanska dejavnost .......................................................................................................... 62 
5.6 Projekti ...................................................................................................................................... 65 
5.7 Sodelovanje in promocija .......................................................................................................... 75 
5.8 Sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih strokovnih telesih ................................... 79 
5.9 Bibliografija zaposlenih v MKL v 2020 ...................................................................................... 81 
5.10 Knjižnica v medijih .................................................................................................................... 85 
5.11 Nagrade in priznanja ................................................................................................................. 93 
6 NASTANEK NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU 

PROGRAMA DELA .................................................................................................................. 93 
7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z 

DOSEŽENIMI CILJI IZ PRETEKLEGA LETA .......................................................................... 94 
8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ......................................... 96 
9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA ........................ 96 
10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI ............... 97 
11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE NA DRUGA PODROČJA ............................. 98 
12 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE .......................................................... 100 
13 POROČILO O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU, INVESTICIJAH IN NAKUPU OPREME 101 
13.1 Javna naročila ......................................................................................................................... 101 
13.2. Investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, DI in IKT ............................................................... 101 
14 ZAKLJUČEK ........................................................................................................................... 103 
Priloga 1: ODPRTOST KRAJEVNIH KNJIŽNIC MED LETOM IN POLETI ........................................... 105 
Priloga 2: ZALOGA GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI GRADIVA) .................. 107 
Priloga 3: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI GRADIVA) ................. 108 
Priloga 3a: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (po UDK in krajevnih knjižnicah) ...... 109 
Priloga 4: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – STROKA / LEPOSLOVJE)

 ................................................................................................................................................ 110 
Priloga 5: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – ZA OTROKE / ZA 

ODRASLE).............................................................................................................................. 111 



3 

Priloga 6: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – NAČIN NABAVE ............... 112 
Priloga 7: ODPIS GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI GRADIVA) ..................... 113 
Priloga 8: ČLANSTVO PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH .......................................................................... 114 
Priloga 9: OBISK PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH .................................................................................. 115 
Priloga 10: IZPOSOJA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH ......................................................................... 116 
Priloga 11: ŠTEVILO REZERVACIJ IN NAROČIL V KRAJEVNIH KNJIŽNICAH ................................. 117 
Priloga 12: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA ODRASLE ......................................................... 118 
Priloga 13: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA OTROKE ........................................................... 121 
Priloga 14: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE ......................................................................... 124 
Priloga 15: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA OTROKE ........................................................................... 125 
Priloga 16: PREGLED SODELOVANJA POSAMEZNIH KNJIŽNIC, SLUŽB IN CENTROV ................. 127 
Priloga 17: TEMATSKI SKLOPI ............................................................................................................. 144 

 
  



4 

0 UVOD  
 
 
Leto 2020, ki je za nami, se je na mnogih področjih izkazalo kot posebno obdobje, ki je s pomembnimi 
spremembami okoliščin vplivalo na vse segmente družbe in seveda tudi javnih ustanov. Leto je 
zaznamovala pandemija koronavirusne bolezni covid-19 in ob omejitvah, s katerimi se kot družba 
soočamo od marca 2020 naprej, smo bile knjižnice, kot mnoge druge inštitucije, predvsem postavljene 
na test gibčnosti pri improvizacijah in takorekoč na meritve odzivnega časa.  

 
Uvodoma moramo poudariti, da smo v Mestni knjižnici Ljubljana skladno z odloki vlade zaprli vrata vseh 
enot za nezanemarljiv del leta, kar se odraža v vseh naših številčnih kazalnikih, ki so pričakovano padli, 
vendar nikakor ne za toliko, kot bi lahko. Če sodimo po ocenah uporabnikov in njihovih številnih izrazih 
zadovoljstva, smo se v Mestni knjižnici Ljubljana v letu, zaznamovanem z bojem proti virusni okužbi, 
odrezali res dobro. Naše letno poročilo kaže precej manjši padec kazalnikov od pričakovanega glede 
na izjemnost razmer v letu 2020. Kar pomeni, da so naši zaposleni pri delu z uporabniki, pa tudi pri 
oblikovanju in izvajanju različnih storitev in dejavnosti, bili s srcem pri stvari, najbrž pa smo v slovenskih 
knjižnicah kot stroka tudi relativno hitro dosegli miselni premik in novo paradigmo: brez stika, virtualno, 
kombinirano.  

 
V MKL smo podprli tiste dejavnosti, ki smo jih sicer že vzpostavili v predkoronskem času, a so se v novi 
realnosti uporabe knjižnice razcvetele – možnost vpisa preko spleta je v letu 2019 prinesla 370, v letu 
2020 pa skoraj 2.000 novih članov MKL. Podobno velja za možnost vračila gradiva v katerikoli od naših 
enot, na ta način je v preteklem letu zaokrožilo preko 55.000 kosov gradiva. Našo v prejšnjih letih zgolj 
poletno akcijo Maček v žaklju (vnaprej pripravljeni paketi več knjig, ki si jih uporabnik izposodi »na 
presenečenje«) smo ponujali skoraj celo leto in je v času brezstičnega delovanja dobro naslavljala 
probleme uporabnikov, ki bi nekaj brali, pa ne vedo točno, kaj. Bralcem smo tako »podtaknili« okroglo 
22.500 vnaprej pripravljenih vrečk bralnih »mačkov« in v njih 87.411 kvalitetnih, morda tudi starejših 
knjig, ki bi jih sicer sami na policah zlahka prezrli. Razvil se je model nove uporabniške navade naroči 
– prevzemi; rezervacije prostega gradiva (omogočali smo jih v posebej za to pripravljenem spletnem 
obrazcu) so v primerjavi s predkoronskim letom narasle za 90 %, seveda pa so povsem pričakovano 
narasle tudi izposoje e-knjig (Biblos) in zvočnih knjig (Audibook), ki so se v preteklem letu povečale za 
skupno 184 % glede na leto pred tem. To rast smo podprli tudi sami s še intenzivnejšim nakupom licenc 
za dostopanja naših članov do e-knjig, tako da je sedaj uporabnikom MKL na voljo 3.354 naslovov 
leposlovja in deloma strokovnega gradiva v on-line obliki za odrasle in mladino v slovenskem jeziku. 
Skupna izposoja je v kovidnem letu padla skoraj za tretjino, ponovno pa je vključitev digitalnih storitev 
odpomogla v toliko, da beležimo porast izposoje v digitalni obliki za skoraj trikrat glede na leto 2019 in 
znaša 98.113 enot. Na padec izposoje se veže posledično tudi zmanjšanje števila transakcij in obrata 
gradiva. Vendar pa, posebnostim leta 2020 primerno, beležimo tudi ogromen porast dostopov do 
naročenih elektronskih virov (155 %) in dostopov na daljavo (359 %) glede na leto 2019. 

 
Glede na okoliščine pričakujem, da bo trend intenzivnega oddaljenega dostopanja do knjižnice ostal 
tudi potem, ko se bo plima epidemije in njenih ukrepov umaknila, da bo osvežil in dopolnjeval naše 
klasične storitve. V preteklem letu smo v MKL objavili 195 naših lastnih videoposnetkov (leto pred tem 
»le« 67) in pospešeno posodobili našo snemalno in drugo tehnično opremo, da bi zadostili potrebam 
prenosa načrtovanih dogodkov v virtualno okolje. Trud se je obrestoval, saj beležimo v letu 2020 veliko 
več udeležencev fizičnih in virtualnih kulturnih ter izobraževalnih dogodkov MKL (skupno 98.233 
udeležencev) kakor smo leto poprej imeli obiskovalcev naših fizičnih prireditev (2019: skupno 51.263 
udeležencev).  

 
Nadejam se, da smo med njimi dosegli tudi siceršnje neuporabnike knjižnice, ki bodo v nadaljevanju 
morda zavili ne le na naš FB ali Youtube kanal, ampak tudi v naše prostore. In da bo torej en način 
uporabe, kot se je to že pokazalo tudi kdaj v preteklosti, podpiral drugega. Vsekakor doseženega nivoja 
dogodkov in siceršnje udeležbe knjižnice v virtualnem okolju ne bomo več opustili, temveč ga imamo 
namen uravnotežiti in vzdrževati vzporedno s klasičnim. Slednji ima seveda po drugi strani tudi svoj 
nabor nenadomestljivih pozitivnih učinkov, z obema hkrati pa lahko nagovarjamo širši nabor ciljnih 
skupin. 
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Naša prizadevanja prejšnjih let glede različnih e-storitev v trenutnih razmerah kažejo pozitivne učinke. 
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 smo beležili 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. V letu 2020 je vse teste rešilo dodatnih 87 zaposlenih, s čemer so mnogi tudi učinkovito 
zapolnili čakanje na delo. V letu 2020 smo e-učilnico uspešno nadgradili še s segmentom e-učilnice za 
uporabnike, ki je od začetka delovanja v maju doživela že 16.593 aktivnosti.  

 
V spremenjenih razmerah je, kolikor so predpisi dopuščali, omejen dostop do čitalniškega gradiva nudila 
naša Slovanska knjižnica, vsaj tistim, ki obiskujejo knjižnico zaradi vpogleda v knjižnično gradivo za 
raziskovalne namene, in s tem prispevala k vzdrževanju minimalne raziskovalne dejavnosti v mestu. 
Delo za vzdrževanje našega temelja – knjižnične zbirke v letu 2020 ni zastajalo in je potekalo v okviru, 
primerljivem s prejšnjimi leti: zbirko smo povečali za 14.513 naslovov (2019: 14.665) oz. za skupno 
70.158 enot (2019: 72.660), povečali pa smo letni vnos novih bibliografskih zapisov na dobrih 7.000 (v 
letu 2019 3.400).  

 
Tudi v letu 2020 smo intenzivno delovali navzven in našteli 812 različnih oblik sodelovanj z različnimi 
organizacijami, društvi in posamezniki. 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 2020 
bibliografija objavljenih strokovnih in informativnih člankov, neobjavljenih referatov in predstavitev ter 
drugih publicističnih prispevkov zaposlenih v MKL šteje 80 vpisov, objavili smo 5 publikacij. 

 
Poleg številnih sodelovanj na lokalnem in nacionalnem nivoju še naprej vzpostavljamo in negujemo čim 
bolj pester nabor vključevanj, sodelovanj in izmenjav s tujino; sodelovanje z IBBY 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), sodelovanje z IJB München, 
sodelovanje z Univerzo v Celovcu, Inštitutom za slavistiko, sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije 
za šolstvo pri pripravi strokovnega srečanja za napotene in nenapotene učitelje dopolnilnega pouka 
slovenščine v tujini (MEGA kviz), sodelovanje z učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (Nemčija, 
Bosna in Hercegovina ter Italija) pri izvedbi projekta Poletavci in NajPoletavci, v letu 2020 smo zastavili 
novo sodelovanje v ERASMUS+ mednarodnem projektu TECH.LIBRARY s še šestimi partnerji iz petih 
evropskih držav (Regionalna narodna biblioteka Petko P. Slaveykov – Bolgarija, Gradska knjižnica 
Rijeka – Hrvaška, Mazsalaca Municipality – Latvija, Biblioteca nationala a Romaniei – Romunija in Argo 
di Donda Andrea e C. snc in Unione della Romagna Faentina – Italija), 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 Dublin Literary Award z vsakoletnim predlogom v angleščino prevedenega slovenskega 
romana za nagrado, obiski in ogledi knjižnic v mreži MKL s strani tujih knjižničarjev in strokovnjakov z 
drugih področij – v letu 2020 smo izvedli petdnevno mobilnost Erasmus+ dveh knjižničarjev iz Gradske 
knjižnice »Ivan Goran Kovačić« Karlovac, udeležba na mednarodnih posvetovanjih v virtualni obliki: 
COBISS Meet 2020, Generation Code 2020: Born at the Library, Occupy Library, sodelovanje s 
knjižnicami, članicami mednarodnega gibanja zelenih knjižnic (Let's go green), MKL je nacionalna 
predstavnica v NAPLE Forum (National Authorities on Public Libraries in Europe), 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), MKL je članica IFLA 
(International Federation of Library Associations) in je ena izmed aktivnih podpornic v letu 2020 
ustanovljene IFLA sekcije za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice (IFLA Environment, Sustainability and 
Libraries Section – ENSULIB), v njeno delovanje se aktivno vključujemo preko odbora sekcije, poleg 
tega je MKL tudi članica dveh mednarodnih bibliofilskih društev: Miniature book society, San Diego, 
California, ZDA, in Sammlerkreis miniaturbuch e.V. Stuttgart, Nemčija. 

 
Menim, da smo v Mestni knjižnici Ljubljana v več pogledih posebno leto 2020 dobro prebrodili in da smo 
marsikatero posebnost obrnili v naš prid – v dobro naše javne službe in naših uporabnikov. Vsi člani 
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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.  

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 2013-2021 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 s 
spremembami) 

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 s spremembami in dopolnitvami) 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 s spremembami in 
dopolnitvami), Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03), Pravilnik o 
razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 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 s spremembami in dopolnitvami) 
5. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 s spremembami in 

dopolnitvami) 
6. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami) 
7. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) 

 
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 s spremembami in dopolnitvami)  
3. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami in dopolnitvami) 
4. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami in dopolnitvami) 
5. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, s spremembami in dopolnitvami) 
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. 56/02 s spremembami in 

dopolnitvami) 
11. 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 s spremembami z dopolnitvami 
3. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL, 2009 s spremembami z 

dopolnitvami 
4. Pravilnik o poslovanju MKL, 2020 
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, 2017 
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 (pooblaščenec za mobing) 
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15. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2011 s spremembami in dopolnitvami 
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 2020–2023  
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. Javnomnenjska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki slovenskih splošnih knjižnic 

(2020) 
7. Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019–2028 
8. 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. SIST 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 (295.504 

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

občine Ljubljana: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice 
in Velike Lašče (58.394 prebivalcev) s 14 krajevnimi knjižnicami.  

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (587.674 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 in Knjižnica Medvode, za katere izvaja štiri območne 
naloge (zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, 
strokovna pomoč knjižnicam na območju, koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja 
domoznanskega gradiva in usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja). 

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

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

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

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

delujejo njene organizacijske enote, knjižnice mestnih območij in krajevne knjižnice. 
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3 DOLGOROČNI CILJI MKL 
 
 
Dolgoročni cilji MKL poudarjajo že dosežene rezultate iz tradicije delovanja vseh njenih enot, 
hkrati pa prednostno zasledujejo razvoj združene knjižnice na podlagi sodobnih strokovnih 
konceptov in poslanstva splošnih knjižnic, ki želijo biti prepoznavne kulturne in informacijske 
institucije v lokalnem okolju (Strateški načrt MKL za obdobje 2017–2021).  
 
»POVSOD V MESTU« 
Povzetek strateškega načrta Mestne knjižnice Ljubljana 
 
Mestna knjižnica Ljubljana bo v naslednjem strateškem obdobju 2017–2021 v svojem lokalnem okolju 
uresničevala kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo ter s tem aktivno sooblikovala 
kakovost življenja prebivalcev, ob tem pa tudi slovenski knjižnični sistem.  
 
Kot osrednja območna knjižnica bo spodbujala sodelovanje splošnih knjižnic v osrednjeslovenski regiji, 
predvsem s ponudbo dobrih praks za knjižnice območja na področju novih tehnologij 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 2020 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). 
 
Nova stvarnost, ki jo je prinesel koronavirus (covid-19) v delovanje MKL, se nanaša predvsem na pravila 
dostopa do knjižničnih prostorov in storitev, osebne varnosti, socialne razdalje in higienske zaščite 
gradiva. Pravila in omejitve so povezani z nacionalnimi zdravstvenimi predpisi in priporočili, trenutno 
zdravstveno situacijo v državi ter velikostjo in prostorsko organiziranostjo posamezne knjižnice v mreži 
MKL. V MKL smo za delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah pripravili interni dokument 
»Delovanje Mestne knjižnice Ljubljana v spremenjenih razmerah« s primeri dobrih praks. Spremenjene 
razmere delovanja v letu 2020 so vplivale na uresničevanje zadanih letnih ciljev in izvajanje storitev v 
načrtovanem obsegu. MKL je prilagajala storitve v fizičnem okolju in razvijala nove storitve v virtualnem 
okolju. MKL je delovala v spremenjenih razmerah z različnimi omejitvami (od popolne zaprtosti do delne 
dostopnosti posameznih storitev) od 13. 3. 2020 do 31. 12. 2020.  
Čas delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah smo izrabili za bolj poglobljeno strokovno delo 
(strokovna izhodišča, smernice) ter inventuro gradiva in opremo gradiva z RFID v osmih knjižnicah – 
oba procesa sta potekala istočasno (Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica Zadvor, Knjižnica Glinškova 
ploščad, Knjižnica Grba, Knjižnica Črnuče, Knjižnica Rudnik, Knjižnica Fužine in Knjižnica Jurij Vega, 
Dol pri Ljubljani). 
 
Izposoja gradiva 
Izposoja gradiva poteka preko novih in prilagojenih oblik (izposoja po pošti, brezstična izposoja). 
Poudarjena je ponudba bralnih paketov Maček v žaklju, e-knjig in zvočnih knjig. Promocija branja poteka 
v hibridni obliki, s poudarki na uporabi spletnih poti do bralcev (spletne bralne skupine, spletno 
svetovanje).  
Posredovanje informacij  
Referenčni pogovor in svetovanje za branje na daljavo potekata z uporabo orodij za spletno svetovanje, 
zaposleni v MKL so usposobljeni za prilagojen način komunikacije. 
Uporaba prostorov 
Uporaba prostorov knjižnice se prilagaja priporočilom NIJZ, dostop do čitalniških mest, e-točk in osebnih 
računalnikov je pogojen z omejevanjem fizičnega dostopa. Poudarek je na mešanici fizičnega in 
virtualnega, s spodbujanjem spletnih oblik dogodkov, predavanj in izobraževanj. Slednje se tudi načrtno 
snema v prostorih knjižnice, ki tako postajajo pomemben vir nove ponudbe kakovostnih vsebin, 
dostopnih na daljavo.  
Prireditve in izobraževanja  
Izvedbe prireditev in izobraževanj so prilagojene manjšim skupinam udeležencev, s pozornostjo ob izbiri 
izvajalcev (butični dogodki) in ciljno izbrano publiko. V virtualno okolje se ob zaprtosti knjižnic selijo vsi 
večji dogodki (posvetovanja, predstavitve, zaključki projektov) ter vse prireditve in izobraževanja. 
Projekti  
Komunikacija z aktivnimi udeleženci bralnih projektov poteka prek bralnih skupin, paketov gradiva in 
družbenih omrežij. Kot učno okolje sta v ospredju e-učilnica in spletno učenje. Izpostavljena je aktivna 
udeležba uporabnikov in zaposlenih v natečajih in kvizih, pri pripravi virtualnih razstav in digitalnih 
zgodb. 
Promocija 
Promocija knjižnice in njenih dejavnosti je načrtna ter ciljno usmerjena. Poleg založniškega dela je 
poudarek na medijski ter e-promociji ter promociji knjižnice preko zagovorništva zaposlenih in zunanjih 
predstavnikov javnosti.  
 
 
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 
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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: 
- odprtje nove Knjižnice Polje (maj 2020); 
- vključitev Knjižnice Jurij Vega (Dol pri Ljubljani) v mrežo MKL (1. 1. 2020); 
- izboljšana dostopnost knjižničnih storitev za vse prebivalce (oddaljeni vpis v knjižnico, izposoja e-

knjig in zvočnih knjig, izvedba spletnih dogodkov in izobraževanj, oprema gradiva z RFID v mreži 

knjižnic in delovanje 12 knjigomatov, nadgradnja in širitev e-obveščanja, promocija storitev preko 

spletnega iskalnika Google);  

- postavitev nove intranetne strani za zaposlene ter izbira izvajalca in priprava nove spletne strani 
MKL (delovanje v prvi polovici 2021); 

- priprava dokumentov: »Digitalna knjižnica Mestne knjižnice Ljubljana« in »Izhodišča za vzpostavitev 
centra za promocijo branja odraslih v Mestni knjižnici Ljubljana«; 

- začetek aktivnosti za pripravo novega strateškega načrta MKL 2022–2026; 
- bienalni dogodek Knjižnica, srce mesta (zelena knjižnica) je prestavljen v leto 2021; 
˗ 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);  

˗ možnost izvedbe prireditev in izobraževanj, ki niso prostorsko in številčno omejeni (virtualno okolje);  
˗ izvajanje storitev in projektov za dve prioritetni ciljni skupini: mladi (pet projektov, literarni natečaj, 

programi za mlade v THL) in starejši (dva 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, za starejše smo izvedli 11 delavnic za 
urjenje spomina, v skupnem obsegu 24 ur za 135 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); 
˗ 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 (srečanja na spletu); 
˗ 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 (13 projektom iz prejšnjega leta se je v letu 2020 pridružil en nov); 
˗ 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);  

˗ uveljavljanje v mednarodnem prostoru (nacionalni zastopnik v predsedstvu NAPLE foruma in 
članstvo v izvršnem odboru nove sekcije IFLA za zelene knjižnice ENSULIB);  

˗ sodelovanje v mednarodnih projektih (TECH.LIBRARY in G-BOOK 2);  
˗ 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.);  

- z brezstičnim prevzemom gradiva na ustrezno omejenem številu čitalniških mest je bila v veliki 

čitalnici Slovanske knjižnice omogočena minimalna raziskovalna dejavnost v mestu; 

˗ 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 podnebnih sprememb in 
pandemije koronavirusa); 
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˗ 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 (štirje prostovoljci); 
˗ nadaljevanje dela na novem pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest MKL; 
˗ poudarjena promocija spletnega video/avdio centra MKL s posnetki dogodkov in izobraževanj ter 

povečana prisotnost na družbenih omrežjih; 
˗ izvedba internih del in postopkov, ko je knjižnica delovala v spremenjenih razmerah (inventura 

gradiva in preoprema gradiva z RFID v osmih knjižnicah); 
˗ z nakupom avdio-video opreme za snemanje in licenc za spletno aplikacijo ZOOM je bilo 

omogočeno delovanje knjižnice v virtualnem okolju. 
 
 

  

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 2020 smo nadaljevali z izvajanjem strateških usmeritev iz SN 2017–2021. Zaradi delovanja 
knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus) smo prilagodili delovne procese, storitve in dejavnosti 
(izposoja gradiva preko novih in prilagojenih oblik, komunikacija z uporabniki s pomočjo IKT tehnologije, 
povečana ponudba spletnih vsebin, izvedba prireditvenih in izobraževalnih dejavnosti v virtualnem 
okolju, nudenje učnega okolja preko e-učilnic). V letu 2020 so knjižnica in njeni zaposleni prejeli eno 
nagrado. 
 
V okviru posameznih strateških področij smo zabeležili nekatere dobre rezultate, npr.: 
- V knjižnično mrežo MKL je od leta 2020 vključena Knjižnica Jurij Vega (Dol pri Ljubljani). 
- V letu 2020 je pričela v novih prostorih delovati Knjižnica Polje. 

- Nadaljevali smo s pregledom gravitacijskih območij krajevnih knjižnic MKL in načrtovanjem mreže 
MKL na podlagi prostorske analize mreže (PAM). Nadgradili smo teoretična in praktična izhodišča 
za evalvacijo ustreznosti knjižnične mreže MKL. 

- Posodobljena sta bila idejna načrta za Knjižnico Fužine in Knjižnico Rog (izhodišča za uvajanje 
vizualne pismenosti v splošno knjižnico), ter idejni načrt za preureditev prostorov Knjižnice Prežihov 
Voranc. 

- Za ljudi z različnimi oblikami oviranosti smo omogočili izboljšanje dostopa do knjižničnih storitev 
(uskladitev spletne strani knjižnice z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij v 
največji možni meri). 

- Za ciljno skupino mladi smo v večji meri izvedli načrtovane aktivnosti: Oddaj na natečaj v MKL 
(kratke zgodbe, poezija, drama, strip), programi za mlade v Trubarjevi hiši literature (projekt 
počitniškega varstva osnovnošolskih otrok v sodelovanju z zavodom Dagiba), medijska pismenost, 
Instrumentarij (glasbeno opismenjevanje), Nova frekvenca (glasbeni pogovori) in Igrive poteze 
(kvalitetno preživljanje prostega časa, medvrstniško in medgeneracijsko povezovanje). 

- Za ciljno skupino starejši smo v večji meri izvedli načrtovane aktivnosti: regijski natečaj za najboljšo 
domoznansko zgodbo (nadgrajen s ciklom oddaj na nacionalnem radiu, kjer so avtorji sami 
predstavljali nagrajene zgodbe), projekt 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!, delavnice urjenja spomina). 

- Knjižna polička na delovnem mestu je inovativen projekt, ki je namenjen zaposlenim v gospodarskih 
organizacijah, v letu 2020 sta se projektu pridružili dve organizaciji. Prvotno namero o sodelovanju 
so izkazali v več podjetjih, vendar so sodelovanje tik pred začetkom preklicali zaradi negotove 
situacije zaradi epidemije koronavirusa (covid-19). 

- Razvijamo knjižnične zbirke za etnične skupine (povečan nakup gradiva za ciljne skupine) in 
skrbimo za njihovo vključevanje v družbo (Multi-kul-praktik). 

- Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah smo pričeli usklajeno pripravljati in izvajati 
prireditvene in izobraževalne dejavnosti v virtualnem okolju (pretočne vsebine, v živo dostopne 
preko družbenih profilov Facebook in Youtube MKL in njihova kasnejša dostopnost v spletnem 
arhivu vsebin MKL), zasnovali smo nove oblike promocije nekaterih projektov (predstavitve 
kakovostnih otroških in mladinskih knjig s pomočjo videoprispevkov – Berimo zlate hruške). 

- Posebno pozornost smo namenili uram pravljic za otroke in delu bralnih skupin. Kljub dejstvu, da so 
bile v večjem obsegu prenesene v virtualno okolje, so bile med uporabniki zelo dobro sprejete. 

- Izvajali smo bogat program promocije branja v okviru Ljubljana: mesto literature (predvsem preko 
aktivnosti v spletni obliki), ter se vključili v pripravo kandidature Mestne občine Ljubljana za Evropsko 
prestolnico kulture 2025. 

- Pripravili smo strokovne podlage za novo storitev samostojnega prevzema rezervacij v mreži 
knjižnic MKL. 

- Pripravljena so bila strokovna izhodišča za razvoj sistema vrednotenja književnosti za odrasle za 
potrebe splošnih knjižnic.  
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- Pripravljena so bila izhodišča za vzpostavitev Centra za promocijo branja odraslih v Mestni knjižnici 
Ljubljana. 

- Pripravljene so bile smernice za evalvacijo prireditev in izkušnje obiskovalcev v slovenskih splošnih 
knjižnicah. 

- Pripravljena so bila izhodišča za delovanje digitalne knjižnice Mestne knjižnice Ljubljana. 
- Promovirali smo blagovne znamke MKL (zlate hruške, Poletavci, Ciciuhec). 
- Na področju digitalizacije smo izvedli sklop digitalizacije posebne zbirke starih pravilnikov, hišnih 

redov, pravil, navodil, poslovnikov in statutov, ter objavili digitalne zgodbe na portalu Kamra v obliki 
11 zbirk z 231 multimedijskimi elementi. 

- Učni center MKL se je s svojim konceptom in programom izobraževanj na nacionalni ravni uveljavil 
kot izobraževalni center za knjižničarje iz splošnih in drugih vrst knjižnic. 

- Organizirali smo petdnevno mobilnost Erasmus+ dveh knjižničarjev iz Gradske knjižnice »Ivan 
Goran Kovačić« Karlovac v Mestni knjižnici Ljubljana. 

- Vključili smo se v dva evropska projekta: ERASMUS+ KA2 projekt TECH.LIBRARY – Enhance 
public library services for visually impaired users through ICT tools and training (IKT izobraževanje 
zaposlenih za delo s slepimi in slabovidnimi) in Creative Europe projekt G-BOOK 2 – European 
teens as readers and creators of gender-positive narratives (promocija mladinske literature, ki je 
brez predsodkov o delitvi vlog glede na spol). 

- MKL je bila ena izmed podpornic v letu 2020 ustanovljene IFLA sekcije za okolje, trajnostni razvoj 
in knjižnice (IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section – ENSULIB), v njeno delovanje 
se aktivno vključujemo preko odbora sekcije kot model dobre prakse na področju zelenih knjižnic. 

- MKL je postala nacionalna predstavnica v NAPLE Forum (National Authorities on Public Libraries 
in Europe). 

- Nadaljevali smo uveljavljeno publicistično dejavnost (zbirka Kulturna dediščina za družine, Ljubljana 
med nostalgijo in sanjami, Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Promocijsko poročilo 
MKL za leto 2019, metaFORA, poHAIKUj, preDRAMI se, S3p: Nagrajeni prispevki 2019/20). 

- Storitve in projekte smo oblikovali in izvajali prek delovanja delovnih skupin (v letu 2020 je bilo 
ustanovljenih sedem novih DS in koordinacijska skupina za koordinacijo aktivnosti v času 
pandemskega obolenja). 

- S čipi smo opremili gradivo za RFID izposojo v osmih knjižnicah in kupili 12 knjigomatov. 
- Uporabnikom knjižnice smo med prvimi v slovenskem okolju ponudili dostop do platforme Audibook 

za izposojo zvočnih knjig v slovenskem jeziku, ter razširjen izbor naslovov elektronskih knjig preko 
platforme Biblos. Uporaba elektronskih knjig in izposoja e-vsebin na različnih platformah 
(PressReader, Kanopy, Kamra, dLib) se je zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah 
občutno povečala.  

- Centralizacijo postopkov nabave in obdelave knjižničnega gradiva za splošne knjižnice (projekt MKL 
in Mestne knjižnice Grosuplje), ki je v omejenem obsegu redna dejavnost knjižnice, smo nadgradili 
z izvedbo skupnega razpisa za RFID nalepke in zaščitno folijo s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, 
Mestno knjižnico Grosuplje in Knjižnico Domžale. 

- Potekale so aktivnosti na področju usklajevanja predloga 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 2020 sestal na 31 sejah) smo posodobili ali pripravili in 
sprejeli naslednje interne pravilnike oz. dokumente: posodobili in dopolnili smo Načrt MKL za delovanje 
v razmerah pandemskega obolenja s kriznim načrtom in z dopolnili glede izvedbe prireditev v času 
epidemije, izdajali smo sprotna navodila zaposlenim glede upoštevanja varnostih ukrepov za zaščito 
pred koronavirusom (covid-19), glede dela z uporabniki v teh razmerah in glede protokolov upravljanja 
z gradivom. Pripravili smo in po potrebi uveljavili različne protokole uporabe knjižnice (brezstični način, 
pultni način), pošiljanja gradiva po pošti, uporabe čitalnic in dogodkov, pripravili smo dokument z 
osnovnimi navodili za ravnanje ob ponovnem odpiranju knjižnic. Pripravili smo načrt izvajanja prireditev 
na spletu kot del redne dejavnosti in pregled celotne tehnične opreme v mreži. Pripravili smo plan izrabe 
letnih dopustov in sprotno preglednico izvedbe delovnega procesa vseh zaposlenih v MKL (delo na 
terenu, delo od doma ali čakanje na delo) ter sprotno, skladno z zakonodajo, vročevali odločbe za 
čakanje na delo. 
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Pripravili smo načrt pospešenega preopremljanja knjižničnega gradiva z RFID v času zaprtosti 
knjižničnih enot. Prenovili smo idejne načrte za novo Knjižnico Rog ter za prenovljeno knjižnico v novem 
centru Fužine, zastavili smo idejni načrt prenove interiera knjižnice na Viču. Pripravili smo nov obsežen 
interni dokument Delovanje digitalne knjižnice MKL, smernice za evalvacijo prireditev ter izhodišča za 
vzpostavitev Centra za promocijo branja odraslih. 

V času dela v spremenjenih razmerah smo veliko pripravljenih protokolov, obrazcev, tiskovin in pravnih 
razlag delovnopravne zakonodaje, ki smo jih kot največja splošna knjižnica v Sloveniji pripravili za svojo 
rabo, preko Združenja splošnih knjižnic podelili z vsemi splošnimi knjižnicami v Sloveniji in jim tako 
olajšali delo. 

Prenovili smo vprašalnik za letni razgovor z delavci in letne razgovore v letu 2020 tudi v celoti izvedli z 
vsemi zaposlenimi.  

Direktorica je osebno izvedla obhod vseh krajevnih knjižnic v mreži in preverila njihovo delovanje na 
splošno in glede na takratne epidemiološke razmere, prav tako je za boljšo seznanitev z razmerami na 
terenu aktivno delovala v izposoji dveh večjih enot celoten delovnik.  

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 2016 2017 2018 2019 2020 % 
indeks 

5 let 

Število članov 84.647 84.853 84.592 83.293 78.163 -6,16 -5,95 

Število novo vpisanih 
članov 

10.793 9.702 12.821 14.123 9.751 -30,96 -14,75 

- od tega v virtualnem 

okolju 
- - 241 375 1.925 413,33 127,27 

Število obiskov 2.361.454 2.365.513 2.384.793 2.520.838 1.791.295 -28,94 -21,60 

- od tega v virtualnem 

okolju 
- - - - 77.260 - - 

Izposoja 5.004.779 4.713.419 4.366.802 4.288.782 2.916.675 -31,99 -31,50 

- od tega v digitalni 

obliki 
- - 26.385 34.512 98.113 184,29 - 

Medknjižnična izposoja 2.338 2.001 1.714 1.880 1.579 -16,01 -17,00 

Transakcije  5.052.238 4.756.471 4.371.421 4.293.763 2.974.844 -30,72 -30,65 

Posredovanje informacij 279.209 220.104 252.616 219.063 - - - 

Prireditve in izobraževanje 3.897 3.804 3.798 3.698 1.594 -56,90 -52,53 

- od tega v virtualnem 

okolju 
- - - - 191 - - 

Ure odprtosti enot 60.630,0 60.053,0 60.303,0 61.187,0 44.430,50 -27,39 -22,49 

Zaloga knjižničnega 
gradiva 

1.722.091 1.739.869 1.760.196 1.787.931 1.793.851 0,33 1,88 

Prirast gradiva 68.879 71.546 70.794 72.660 70.158 -3,44 -0,92 

Obrat gradiva 3,02 2,709 2,481 2,399 2 -32,39 -33,69 

Povprečna cena (€) 18,41 19,18 19,30 19,59 20 4,34 5,45 

Število naročenih 
elektronskih virov  

6 6 7 7 7 0,00 6,06 

- od tega dostopnih na 

daljavo 
6 6 7 7 7 0,00 6,06 

Število dostopov do 
naročenih elektronskih 
virov 

26.941 26.382 27.270 28.449 72.559 155,05 99,78 

- od tega dostopov na 

daljavo 
14.661 14.537 15.527 15.058 69.129 359,08 168,12 
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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. 

Za leto 2020 lahko ugotovimo, da smo zastavljene cilje dosegali v okviru danih možnosti delovanja 
Mestne knjižnice Ljubljana v izrednih razmerah razglašene epidemije v dveh valih, zaprtosti vseh 
knjižničnih enot v prvem valu v prvi polovici leta ter močno omejenega dovoljenega obsega opravljanja 
osnovne dejavnosti (izvajanje izposoje in vračila gradiva na brezstičen način v nekaterih enotah v 
knjižnični mreži, tako da uporabniki niso vstopali v prostor knjižnice) v drugem valu v drugi polovici leta. 
Skladno z navodili vlade in NIJZ smo torej morali za zagotavljanje varnosti zaposlenih in uporabnikov 
naših enot v celoti ali bistveno okrniti našo dejavnost v trajanju cca 40 % leta. V vmesnem obdobju med 
obema valoma smo se z našim delom prilagajali hitrim spremembam vladnih odlokov, izvajali 
prireditveno dejavnost v fizični obliki v skoraj povsem omejenem obsegu, skrbeli za varno ravnanje in 
upravljanje z vrnjenim gradivom in le zelo kratek čas lahko omogočali uporabnikom prost dostop do 
knjižničnega gradiva na policah. Številčni podatki, prikazani v zgornji razpredelnici, odražajo ta 
dogajanja. 

Število aktivnih članov je v primerjavi z letom 2019 manjše za 6 %, kar je glede na spremembe v načinu 
delovanja pričakovano, novih članov imamo glede na leto pred tem 30 % manj, vendar pa je možnost 
vpisa v knjižnico v virtualnem okolju veliko odtehtala. Preko spletnega vpisa smo pridobili 1.925 novih 
članov, kar je velik porast glede na leto pred tem. V letu 2020 smo tako imeli 20 % novovpisanih preko 
spleta, medtem ko je bil ta delež v letu 2019 3 %.  

Skupni obisk je bil v letu 2020 zaradi delovanja v spremenjenih razmerah za 29 % nižji od predhodnega 
leta, obisk zaradi izposoje je bil za 11,5 % nižji. Skupni obisk udeležencev prireditev in izobraževanj pa 
je bil v letu 2020 višji kakor leto poprej, namreč za 37 %, kar lahko pripišemo naši skrbi za čimbolj 
učinkovit prenos dogodkov v virtualno okolje. Prav tako je visoko naraslo število obiskovalcev naših 
družbenih omrežij, vsa štiri skupno beležijo 26.312 sledilcev. 

Čeprav smo si glede izposoje gradiva prizadevali članom omogočiti uporabo čimveč alternativnih poti 
do knjižničnega gradiva (pošiljanje gradiva po pošti, omogočanje celoletne izposoje sicer zgolj poletne 
akcije »paketov presenečenja« Maček v žaklju, omogočanje brezstične izposoje brez vstopa uporabnika 
v knjižnični prostor), seveda izposoja v teh razmerah ni mogla beležiti porasta: skupna izposoja je v 
kovidnem letu padla skoraj za tretjino, ponovno pa je vključitev digitalnih storitev odpomogla v toliko, da 
beležimo porast izposoje v digitalni obliki za skoraj trikrat glede na leto 2019 in znaša 98.113 enot. Na 
padec izposoje se veže posledično tudi zmanjšanje števila transakcij in obrata gradiva. Posebnostim 
leta 2020 primerno beležimo tudi ogromen porast dostopov do naročenih elektronskih virov (155 %) in 
dostopov na daljavo (359 %), glede na leto 2019. 
 
 

5.1.4 Knjižnična mreža in prostor 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju knjižnične mreže in prostora 
V letu 2020 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: 
- Selitev Knjižnice Polje v nove prostore na lokaciji Polje 383 je bila izvedena konec februarja 2020. 

Zaradi razglasitve epidemije je knjižnica za uporabnike začela poslovati v maju, uradno odprtje 
knjižnice pa je bilo 4. septembra. Največje prostorske pridobitve so v večji površini (685 m2), 
možnosti dostopa za gibalno ovirane ter v ločenih prostorih za učenje, izvedbo pravljic, prireditvene 
in ustvarjalne dejavnosti (kreativnica). 

- V mrežo MKL je bila vključena Knjižnica Jurij Vega iz Občine Dol pri Ljubljani (s tem se je uredil 
pravni status knjižnice), ki je del lokalne mreže Knjižnice Bežigrad. 

- V letu 2020 se niso nadaljevale aktivnosti za novo Knjižnico Brdo. 
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- V letu 2020 smo nadaljevali sodelovanje z RogLabom (MGML), ki je nosilec vsebinske zasnove 
novega Centra Rog, pri pripravi skupnih izhodišč (Knjižnica Rog kot nosilka vizualnega 
opismenjevanja). 

- V letu 2020 je bil pripravljen osnutek idejnega načrta za Knjižnico Fužine (Naslednjih petintrideset: 
nova Knjižnica Fužine) v Centru Fužine. 

- V letu 2020 je bil pripravljen idejni načrt za Knjižnico Prežihov Voranc, ki vsebuje dodatna 
uporabniška mesta, novo knjižnično pohištvo, vključno z novim izposojevalnim pultom in umestitvijo 
knjigomatov in vračalnika gradiva v prostor. 

- V letu 2020 Občina Dobrova - Polhov Gradec ni uspela najti nadomestne lokacije za dotrajane in 
nevarne prostore Knjižnice Dobrova. 

- Knjižnico Škofljica smo bili primorani 11. 12. 2020 do nadaljnjega zapreti, ker je bilo ugotovljeno, da 
prostori, v katerih se nahaja knjižnica, nimajo uporabnega dovoljenja za izvajanje knjižnične 
dejavnosti. 

 

Kazalnik 2019 2020 

Število obiskovalcev MKL 2.520.838 1.791.295 

Število novih članov 14.123 9.751 

Delež včlanjenega prebivalstva 24,2 % 22,1 % 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2019 in 2020: 
Glede na delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus) v letu 2020 in omejene dostopnosti 
knjižničnih storitev je v primerjavi z letom 2019 padec števila obiskovalcev za 28 % in novih članov za 
30 % (delež včlanjenega prebivalstva ostaja na približno enaki ravni) pravzaprav majhen, kar kaže na 
veliko prilagodljivost knjižnice in njeno zmožnost oblikovati inovativne storitve za uporabnike, predvsem 
v virtualnem okolju. 
 
 
Knjižnična mreža 
 
Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 20 knjižnic v MOL (pet knjižnic mestnih območij s 15 krajevnimi 
knjižnicami) in 14 krajevnih knjižnic v osmih 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 Jurij Vega, Videm 17, Dol pri Ljubljani 

- Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška 61, Ljubljana  

• Knjižnica Fužine, Preglov trg 15, Ljubljana  

• Knjižnica Jarše, Clevelandska 17–19, Ljubljana 

• Knjižnica Polje, Polje 383, Ljubljana 

• 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, Podpeška c. 2, Brezovica 

• Knjižnica Notranje Gorice, Podpeška c. 380, Notranje Gorice  

• Knjižnica Podpeč, Jezero 21, Preserje 

• Knjižnica Rakitna, Rakitna 66, Preserje 

• Knjižnica Dobrova, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova 

• Knjižnica Polhov Gradec, Polhov Gradec 61, Polhov Gradec 

• Knjižnica Šentjošt, Šentjošt nad Horjulom 13, Horjul 
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• Knjižnica Horjul, Slovenska c. 17, Horjul 

• Knjižnica Ig, Banija 4, Ig 

• Knjižnica Škofljica, Ob pošti 29, Škofljica 

• Knjižnica Frana Levstika, Stritarjeva c. 1, Velike Lašče 

• Knjižnica Rob, Rob 2, Rob 

- Knjižnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana  

• Knjižnica Gameljne, Srednje Gameljne 50, Ljubljana – Šmartno  

• Knjižnica Šentvid, Prušnikova 106, Šentvid  

• Knjižnica Vodice, Škofjeloška c. 7, 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 in oprema 
 
Ker ima MKL veliko knjižnično mrežo z okrog 18.800 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.  
Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah smo v vseh knjižnicah prilagodili način poslovanja 
v skladu z NIJZ priporočili. Za neposredno delo z uporabniki, ko je to zdravstvena situacija dopuščala, 
smo ustrezno prilagodili naše prostore: urejene so bile t. i. čiste in nečiste poti gradiva, nameščene so 
bile pleksi pregrade na pultih, prostori so bili ustrezno opremljeni s podajalniki za razkužila, na vidna 
mesta smo izobesili obvestila na temo umivanja in razkuževanja rok, higiene kašlja ter pravilne 
namestitve mask, poskrbeli smo za ustrezne talne označbe za spoštovanje ohranjanja zadostne 
medosebne razdalje med uporabniki.  
V nadaljevanju je pregled večjih del, ki smo jih za redno vzdrževanje opravili v letu 2020: 
 
Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Bežigrad in Slovanska knjižnica 
V stavbi smo zamenjali iztrošeni hladilni agregat, ki se ga ni dalo več popraviti. Izvedli smo pregled in 
popravilo ravne strehe. Zaradi zamakanja smo zamenjali žleb. Prebelili smo javne prostore v prvem 
nadstropju. Zamenjali smo dva konvektorja ter elektromagnetne ventile. 
Knjižnica dr. France Škerl 
V Knjižnici dr. France Škerl je bila narejena prenova sanitarij za uporabnike s previjalno mizo.  
Knjižnica Glinškova ploščad 
Zaradi prehoda na RFID izposojo smo zamenjali varnostna vrata, hkrati smo uredili tla v preddverju, 
zamenjali vhodna vrata in položili novo talno oblogo. 
Knjižnica Črnuče 
Prebelili smo polovico knjižnice. Namestili smo svetlobni napis za boljšo prepoznavnost knjižnice. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Izvedeno je bilo beljenje stopnišča v treh etažah in obnovljena je bila stopniščna ograja. Uredili smo 
previjalni kotiček. S strani investitorja MOL je bila prenovljena fasada stavbe Centra kulture Španski 
borci, v tem okviru je bil prenovljen tudi zunanji vhod v Bralnico. 
Depo  
Po selitvi v nove prostore je bil sklenjen dogovor s Centrom za socialno delo Ljubljana – Skupnostnim 
programom za mlade o souporabi prostora nekdanje Knjižnice Polje na Zadobrovški 1. Pregrajen in 
prenovljen prostor bo tako v uporabi dveh zavodov, namenjen delu z mladimi ter težko pričakovanemu 
depoju za gradivo in druge pripomočke za knjižnice mestnega območja MKL.  
Knjižnica Jarše 
Izvedena je bila prenova nadstreškov nad vhodoma v knjižnico, prebeljeno zunanje vhodno stopnišče 
in sanirana stopniščna ograja. Izvedena je bila izolacija odtočnih cevi, prenova internega prostora in 
kuhinje, namestitev dvojih vrat ter menjava pulta ter čitalniških miz.  

http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php
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Knjižnica Zadvor 
Izdelana je bila dodatna razstavna vitrina v avli pred knjižnico ter opravljeno delno beljenje knjižničnih 
prostorov.  
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Otona Župančiča 
Izvedli smo sanacijo cevnih instalacij po celi stavbi na Kersnikovi 2.  

 
Knjižnica Prežihov Voranc.  
Knjižnica Frana Levstika  
Zaradi prehoda na izposojo z RFID sistemom smo zamenjali del izposojevalnega pulta in dokupili nekaj 
knjižničnega pohištva. 
Knjižnica Škofljica  
Nakupili smo dva večja knjižna regala, namenjena sta za postavitev knjižnih uspešnic in za različne 
projekte. Na nov manjši knjižni regal smo postavili rezervirane knjige za mladino, obojestranski knjižni 
regal pa smo dokupili zaradi natrpanosti gradiva na mladinskem oddelku. 
Knjižnica Podpeč  
Poleti smo v vetrolovu stara in dotrajana kovinska klasična vrata zamenjali s sodobnimi avtomatskimi 
drsnimi vrati, ki olajšajo vstop.  
Knjižnica Horjul  
Dokupili smo tri poševne regale za slikanice ter premični regal na koleščkih. 
Knjižnica Brezovica  
Nadgradili smo korita za slikanice na mladinskem oddelku, za postavitev slikanic manjšega formata. 
Dokupili smo tudi dva regala s policami, ki smo ju namestili na oddelku za odrasle. 
 
Knjižnica Šiška 
V letu 2020 smo obnovili vhod v knjižnico; v vetrolovu smo izrabljeno tekstilno talno oblogo zamenjali s 
kvalitetno čistilno talno oblogo v ploščah, nad vhodom smo obnovili svetlobni napis, prav tako smo 
obnovili vse folije z napisi in oznakami na vhodu v knjižnico. 
Čas, ko je bila knjižnica zaprta, smo izkoristili za različna obnovitvena dela; na novo smo oblazinili vse 
stole iz študijske čitalnice in nekaj stolov za uporabnike. 
V pritličju knjižnice smo na vhodu v sanitarije težka enokrilna vrata, ki so invalidom in fizično šibkejšim 
osebam povzročala težave pri odpiranju, zamenjali z avtomatskimi drsnimi vrati, ki se odpirajo z Urbano. 
 
 

5.1.5 Odprtost knjižnic in dostopnost knjižničnih storitev 

 
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). 
 
Zaradi delovanja MKL v spremenjenih razmerah v letu 2020 smo dinamiko odprtosti knjižnic in 
dostopnosti knjižničnih storitev sproti prilagajali vladnim odredbam in priporočilom NIJZ. Število knjižnic 
v mreži, ki so bile odprte ali so omogočale dostopnost knjižničnih storitev v posameznih časovnih 
obdobjih, smo prilagajali potrebam uporabnikov in kadrovski razpoložljivosti. 
 
- Od 1. 1. do 12. 3. so bile knjižnice odprte po letnem delovnem času. 
- Od 13. 3. do 3. 5. so bile vse knjižnice v mreži MKL zaprte. 
- Od 3. 5. do 22. 6. so bile knjižnice odprte po letnem delovnem času (omogočen prost dostop do 

gradiva, zaprte čitalnice in e-točke). 
- Od 22. 6. do 22. 8. so bile knjižnice odprte po poletnem delovnem času (omogočen prost dostop 

do gradiva, v omejenem obsegu odprte čitalnice in e-točke). 
- Od 23. 8. do 16. 10. so bile knjižnice odprte po letnem delovnem času (omogočen prost dostop do 

gradiva, do oktobra v omejenem obsegu odprte čitalnice in e-točke). 
- Od 19. 10. do 31. 10. so knjižnice omogočale dostopnost knjižnične storitve brezstične izposoje in 

vračanja gradiva. 
- Od 2. 11. do 13. 11. so bile knjižnice odprte po letnem delovnem času. 

http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php
http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php
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- Od 16. 11. do 31. 12. so knjižnice omogočale dostopnost knjižnične storitve brezstične izposoje in 
vračanja gradiva. 

 
V času delovanja v spremenjenih razmerah (koronavirus) v letu 2020 je bila MKL odprta ali je omogočala 
različen dostop do storitev 44.430,5 ur (brezstična izposoja gradiva, pošiljanje gradiva po pošti), kar je 
le za 27,38 % manj kot v letu 2019 (61.187 ur).  
 
Priloga 1: Odprtost krajevnih knjižnic med letom in poleti 
 
Potujoča knjižnica 
Urnik obiska postajališč Potujoče knjižnice je pripravljen za celotno koledarsko leto po vnaprej 
določenem razporedu. Skupno število postajališč, ki jih obiskujemo od ponedeljka do petka popoldan, 
je 47, povprečen čas postanka na posameznem postajališču je približno 60 minut. Postajališča 
obiskujemo v popoldanskem terminu, dopoldne pa obiskujemo prijavljene skupine vrtcev v okviru 
projektov Ciciuhec in Bobri. Skupno je bila Potujoča knjižnica za uporabnike odprta približno 452 ur. 
Zaradi popolne zapore ceste v času vzdrževalnih del je odpadel obisk postajališč Podkraj v Občini Ig in 
Trnovec v Občini Medvode. Uporabnike smo preusmerili na bližnji postajališči v Tomišlju in Sori, kjer 
smo tisti dan podaljšali čas obratovanja. Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah 
(koronavirus) Potujoča knjižnica ni obratovala v naslednjih časovnih intervalih: od 12. 3. do 11. 5., od 
24. 10. do 2. 11. ter od 16. 11. do konca leta.  
 
 

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 2021, letno poročilo 2019, polletno poročilo 2020), zbrala in obdelala je statistične podatke in 
opravila analize anket.  

- Nudila je strokovno podporo pri prilagoditvah delovnih procesov, storitev in dejavnosti zaradi 
delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah. 

- 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. 
- 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 pri pripravi strokovnega posvetovanja Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica. 
- Izvajala je program OOK 2020 (digitalizacija gradiva, objava digitalnih zgodb na portalu Kamra, 

skupni projekti z ostalimi slovenskimi OOK) in sodelovala pri vključevanju knjižnic 
osrednjeslovenske regije v projekte MKL. 

- Sodelovala je pri inventurnem popisu gradiva in opremi gradiva z RFID v osmih knjižnicah.  
 
 
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. 
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Naloga SRO je priprava temeljnih dokumentov MKL. V letu 2020 smo pripravili: letno poročilo o delu 
2019, polletno poročilo o delu 2020 (priprava nove predloge zaradi delovanja knjižnice v spremenjenjih 
razmerah) in program dela 2021. 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 2020 smo v SRO izvajali dejavnosti in vodili projekte:  
- Zaradi delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah od marca 2020 smo pripravili interni dokument 

»Delovanje Mestne knjižnice Ljubljana v spremenjenih razmerah« s primeri dobrih praks.  
- Priprava ciljev MKL za Strategijo razvoja kulture v MOL 2020–2023 in poročilo o izvajanju ciljev za 

Strategijo MOL za mlade 2016–2025. 
- Priprava strokovnih izhodišč za nadaljnjo profesionalizacijo amaterskih knjižnic (lokacije premične 

zbirke). 
- Sodelovali smo pri pripravi sistema naročanja gradiva po pošti in za brezstični prevzem gradiva pred 

knjižnicami, ter ureditvi sporazuma o izvajanju poštnih storitev s Pošto Slovenije zaradi delovanja 
knjižnice v spremenjenih razmerah. 

- V letu 2020 smo nadaljevali s pregledom gravitacijskih območij krajevnih knjižnic MKL in 
načrtovanjem mreže MKL na podlagi prostorske analize mreže (PAM). Nadgradili smo teoretična in 
praktična izhodišča za evalvacijo ustreznosti knjižnične mreže MKL. 

- Sodelovali smo pri posodobitvi idejnega načrta za Knjižnico Fužine in Knjižnico Rog (izhodišča za 
uvajanje vizualne pismenosti v splošno knjižnico).  

- Pripravili smo dokument »Digitalna knjižnica Mestne knjižnice Ljubljana. Izhodišča za delovanje« z 
ustreznimi teoretičnimi in praktičnimi izhodišči, ter predlogi razvoja spletnih vsebin in storitev MKL v 
prihodnjem strateškem obdobju delovanja knjižnice. 

- Delovna skupina (nosilec Oddelek za informatiko) je vodila pripravo nove interne spletne strani MKL 
(intranet MKL), ki je bila objavljena septembra 2020. Izveden je bil cikel predstavitev za zaposlene 
MKL v vseh petih knjižnicah mestnih območij, ter izobraževanje za administratorje in vnašalce. 

- Pripravili smo uskladitev stare spletne strani in izhodišča za uskladitev nove spletne strani MKL z 
določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. 

- Izdelali smo novo spletno stran za projekt Poletavci (poletavci.si). 
- Uredili smo e-učilnico na naslovu https://eucenje.mklj.si/, ki od maja 2020 uporabnikom knjižnice 

nudi 11 predmetov s področja IKT in prostočasnih dejavnosti. Polna uporabniška izkušnja je mogoča 
članom MKL, ki se prijavijo z uporabo številke članske izkaznice in gesla storitve Moja knjižnica. 

- Sodelovali smo pri pripravi novosti in implementaciji nekaterih rešitev za spletno stran MKL in pri 
izbiri zunanjega izvajalca postavitve nove spletne strani MKL, ki bo zaživela v letu 2021.  

- 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).  

- Pripravili smo strateški dokument z izhodišči za vzpostavitev Centra za promocijo branja odraslih v 
Mestni knjižnici Ljubljana. 

- V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na FF UL smo 
pripravili dokument »Smernice za evalvacijo prireditev in izkušnje obiskovalcev«. 

- Sodelovali smo v DS za pripravo mednarodnega strokovnega posveta »Knjižnica, srce mesta: 
zelena knjižnica 2020«, ki pa je bil zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah prestavljen 
v leto 2021.  

- Sodelovali smo v delovni skupini za pripravo strategij pridobivanja novih članov v MKL (v 
sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na FF UL). 

- Pripravili smo interna učna gradiva za zaposlene: navodila za delo z neželeno pošto, navodila za 
uporabo tiskalnika Toshiba 2309A, navodila za uporabo oblačne storitve shranjevanja podatkov za 
potrebe MKL, navodila za uporabo računalnikov Lenovo z operacijskim sistemom Windows 10, nova 
navodila za uporabo storitve Libroam, navodila za spremembo gesla za prijavo v sistem MKL. 

- Izvajali smo izobraževanja za uporabnike: Individualni nasveti za nakup računalniške opreme, 
delavnica osnov elektronike »Kul elektronika« za osnovnošolce, Google Zemljevidi, delavnice 3D-
tiska – Bobri. 

- Pripravili in izvedli smo izobraževanja za zaposlene: SketchUp, Uvod v uporabo e-učilnice, ZOOM 
za organizatorje e-dogodkov, Uporaba spletnih učilnic in izobraževanje izobraževalcev za pripravo 
izobraževanj preko spletnih učilnic, 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 

https://poletavci.si/
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mentorje za bibliotekarski izpit, Usposabljanje za uporabo CMS orodja WordPress, Načrtovanje 
letnega nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja obrazcev 
Ministrstva za kulturo. 

- 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. 

- Skrbeli smo za podporo prehodu delovanja knjižnice na komunikacijo preko virtualnih poti 
(administriranje videokonferenc preko orodij ZOOM in Microsoft Teams za sestanke s kolegi znotraj 
knjižnice in z zunanjim partnerji, usklajevanje nakupa licenčne opreme ZOOM). 

- 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 2020 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 projekta Razvoj Ljubljane 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 
sodelovali pri koordinaciji in promociji aktivnosti za starejše v MKL (projekt Modra leta).  

- Sodelovali smo v delovni skupini za novo storitev samostojnega prevzema rezervacij v mreži 
knjižnic MKL. 

- V povezavi z nacionalnim projektom »Finančno opismenjevanje v splošnih knjižnicah«, ki ga 
koordinira Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski center NUK, smo za kolege iz 
drugih OOK Učnega centra MKL pripravili izobraževanje za uporabo spletnih učilnic (postavitev e-
učilnice, priprava in uporaba gradiv na platformah Moodle). 

- Zaključeno je bilo delo na dokumentu Strokovna izhodišča za vzpostavitev kompetenčnih centrov 
(sprejet na seji Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost 1. 12. 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 območja. 

- Koordinirali in evalvirali smo beleženje informacij, ki je bilo v letu 2020 izvedeno le trikrat zaradi 
delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus). 

- Pripravljali in posredovali smo podatke za izterjavo finančnih dolgov in gradiva ter pripravljali 
preglede transakcij za pojasnitev spornih primerov.  

- Sodelovali smo v delovni skupini za pripravo izhodišč za naročanje gradiva na drugo lokacijo. 

- Kot nacionalni predstavnik smo zastopali slovenske splošne knjižnice v predsedstvu NAPLE 
Foruma, mednarodnem nevladnem združenju, katerega namen je skrb za promocijo načel in 
strategij politik na področju splošnih knjižnic v Evropi, pripravili novo spletno stran združenja na 
domeni naple.eu, aktivno sodelovali pri projektu NAPLE Sister Libraries (objave). 

- Sodelovali smo v strokovnih telesih na nacionalni ravni (Ministrstvo za kulturo, ZBDS, Združenje 
splošnih knjižnic). 

- SRO je koordinirala prijave na lokalne in nacionalne razpise.  
- Sodelovali smo v delovni skupini za izvajanje ERASMUS+ mednarodnega projekta 

TECH.LIBRARY, kjer MKL kot partnerica sodeluje s še šestimi partnerji iz petih evropskih držav. 
 
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 MKL beležimo zelo raznolike oblike strokovnih obiskov in izvajanja mentorstva.  
V letu 2020 smo pripravili programe za različne skupine: 
 
- Študenti: praksa študentov bibliotekarstva (7); opravljeni so bili uvodni razgovori s študenti 

bibliotekarstva za pripravo nalog na teme, ki jih je razpisala MKL. 



25 

- V okviru Erasmus+ mobilnosti za zaposlene smo sodelovali pri pripravi enotedenskega strokovnega 
programa za knjižničarja (2) iz Gradske knjižnice »Ivan Goran Kovačić« Karlovac. 

- V okviru strokovne izmenjave z Mariborsko knjižnico smo strokovni obisk dveh zaposlenih iz 
Mariborske knjižnice zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus) prestavili v 
leto 2021. 

 
V SRO poteka koordinacija, prijava na razpise in priprava javnih naročil za vse projekte digitalizacije 
MKL. MKL je do 31. 12. 2020 na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije objavila 114.845 (2019: 
114.546, 2018: 114.450, 2017: 114.375, 2016: 114.251) polnobesedilnih dokumentov (od tega 114.184 
posameznih člankov, 613 monografskih publikacij, 32 naslovov zgodovinskega časopisja in 16 naslovov 
znanstvenega časopisja), kar je predstavljalo 14 % celotne zbirke besedil na dLib.si. V letu 2020 je bilo 
vpogledov vanje 297.962 (v letu 2019 77.699). Vpogledov v metapodatke je bilo v letu 2020 1.003.071 
(v letu 2019 749.999). Vir: dLib eSTATISTIKA. 
 
V sodelovanju s konzorcijem COSEC smo skrbeli za pogajanja s ponudniki elektronskih virov za potrebe 
MKL, osrednjeslovenskega območja in slovenskih OOK. V letu 2020 smo pripravili predlog modela 
dostopa do zakupljenih e-virov preko konzorcija COSEC, predvideno bo z vsemi deležniki usklajen 
spomladi 2021. 
 
Zaposleni v SRO smo se aktivno udeleževali strokovnih posvetovanj, a v virtualni obliki. Udeležili smo 
se: COBISS Meet 2020 (spletna izvedba), Generation Code 2020: Born at the Library (spletna izvedba), 
Occupy Library 2020 (spletna izvedba), Domfest 2020 (spletna izvedba), strokovno srečanje DBL "So 
knjižnice dostopne?" (spletna izvedba). 
V času delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah smo se intenzivno posvetili pripravi smernic in 
strokovnih izhodišč. 
 
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); 

- izbira in nakup elektronske opreme za Kreativnico Polje 
- 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 novozaposlene, 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; 
- 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; 
- podpora programov Vasco in Time&Space, administracija uporabnikov v teh programih; 
- tehnična podpora na prireditvah; 
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- priprava inventur, podpora in priprava statistik pri inventuri gradiva; 
- 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; 
- podpora delovanju najetih tiskalnikov podjetja TIFT 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 IKT opreme v Knjižnici Polje na novo lokacijo; 
- selitev strežniškega okolja na novejše operacijsko okolje; 
- selitev odjemalcev na Windows 10; 
- selitev Intraneta na nov strežnik/platformo (Wordpress); 
- vzpostavitev MKL servis strežnika in priprava Laravel/Bootstrap okolja; 
- izdelava MKL servis aplikacije T&S kartice; 
- izdelava MKL servis aplikacije Helpdesk; 
- izdelava MKL servis aplikacije Info galerije; 
- izdelava spletne strani Poletavci.si; 
- sodelovanje pri pripravi nove strani www.mklj.si; 
- priprava Wordpress strežnikov naple.mklj.si, kreativnica.mklj.si; 
- nakup in vzpostavitev novih hrbteničnih stikal; 
- popis celotne IKT opreme v knjižnicah. 

 
Projekti: 
- vzpostavitev RFID tiskalnika v Službi za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva; 
- sodelovanje pri načrtovanju novih knjižnic: Knjižnica Fužine; 
- izdelava nove interne spletne strani, migracija in izdelava novih aplikacij za spletno platformo MKL 

servis; 
- e-učilnica za uporabnike (omogočen poln dostop uporabnikom z majem 2020, posodobitev na 

različico Moodle 3.10, izobraževanje izvajalcev); 
- e-učilnica za zaposlene (posodobitve gradiv ob prehodu na operacijski sistem Windows 10 in Office 

2019, odprava težav s prijavami, izobraževanje zaposlenih, planiranje prenove in selitev vsebin v 
novo učilnico). 

 
V letu 2020 je Oddelek za informatiko rešil 942 tehničnih težav, prijavljenih na Helpdesk, in za to porabil 
433 delovnih ur (v letu 2019: 1.124 tehničnih težav, 489 ur). 
 
Območnost  
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge območnosti 
za osem splošnih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, 
Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica in Knjižnica Medvode): 
- zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij; 
- strokovna pomoč knjižnicam območja; 
- koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva; 
- usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja. 
MKL aktivno sodeluje z devetimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri nacionalnih projektih in 
koordinaciji nalog območnosti na nacionalnem nivoju. 
 
V SRO smo v okviru izvajanja nalog območnosti pripravili letno poročilo 2019 in program 2021, izvajali 
in koordinirali smo vnos vsebin za regijski portal KAMRA in izvajali program 2020 s sledečimi poudarki: 
- Omogočali smo dostop na daljavo do podatkovnih zbirk, za katere je razvidno, da je ob upoštevanju 

uporabe in vsebinskega področja njihovo ohranjanje pomembno. 
- Zagotavljali smo brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva 

uporabnikom knjižnic območja. 

http://www.mklj.si/
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- Sodelovali smo z Mestno knjižnico Grosuplje pri nabavi in obdelavi knjižničnega gradiva, ter s 
Cankarjevo knjižnico Vrhnika in Knjižnico Domžale pri skupnem razpisu za RFID nalepke in zaščitno 
folijo. 

- Svetovali smo knjižnicam območja na vseh področjih dejavnosti MKL, še zlasti pri nudenju podpore 
delovanju obstoječih in uvajanju novih storitev v digitalnem okolju knjižnic (zvočne knjige Audibook), 
tudi zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah. 

- Izvajali smo izobraževanja za koordinatorje nalog območnosti za nove naloge v knjižnicah po 
konceptu in programu Učnega centra MKL, s poudarkom na znanjih za izvajanje mentorskega dela 
pri pisnih nalogah bibliotekarskih izpitov kandidatov iz splošnih knjižnic, usposabljanju za uporabo 
spletnih storitev Arnesa, predvsem pri izgradnji lastnih spletnih mest s pomočjo WordPress CMS 
predlog, kakor tudi samega CMS orodja WordPress; ponudili smo praktično usposabljanje za 
uporabo spletnih učilnic in spletnih vsebin za podporo izvajanju nacionalnega projekta Finančne 
pismenosti preko splošnih knjižnic, ki od leta 2019 poteka pod okriljem NUK. 

- Vodili smo aktivnosti na področju zagotavljanja dostopa do elektronskih vsebin, pripravili predlog 
modela dostopa do zakupljenih e-virov preko konzorcija COSEC. 

- Kljub delovanju knjižnic v spremenjenih razmerah smo uspeli izpeljati nacionalni projekt na področju 
spodbujanja bralne kulture za otroke (Poletavci) ter mladostnike (NajPoletavci), pri projektu je 
sodelovalo šest splošnih knjižnic iz osrednjeslovenskega območja. 

- Nudili smo vsebinsko in uredniško podporo delovanju vsem skupnim portalom slovenskih splošnih 
knjižnic (Kamra, Knjiznice.si, Dobreknjige.si); s poudarkom na izvajanju redakcije, organizacije in 
koordinacije dela na portalu Kamra za potrebe območja. 

- Pripravili smo natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja za ciljno skupino starejših na temo 
preživljanja počitnic nekoč. Izmed prejetih 69 zgodb smo izbrali deset najboljših, jih nagradili ter 
opremljene s fotografijami objavili na portalu Kamra (podelitev nagrad je potekala na spletu). 

- V okviru projekta »Bilo je nekoč v našem kraju« smo skupaj s knjižnicami regije na portalu Kamra 
objavili sedem digitalnih zbirk, povezanih z lokalno zgodovino ter prebivalci posameznega kraja. 

- V sodelovanju s knjižnicami regije smo uporabnikom ponudili 18 digitalnih zbirk (11 iz MKL) s 532 
multimedijskimi elementi (231 iz MKL). 

- Izvedli smo sklop digitalizacije posebne zbirke starih pravilnikov, hišnih redov, pravil, navodil, 
poslovnikov, statutov in podobno. 

- Sodelovali smo pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega gradiva 
(digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižnice območja, ter postopkih za 
prilagoditev (lokaliziranje) vsebin, ki jih objavljamo knjižnice območja na portalu Digitalne knjižnice 
Slovenije. 

 
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 2020 zagotovila 8.353 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 14.513 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 2020 obsega skupno 70.158 enot knjižničnega gradiva, od tega z nakupom 61.697 enot. S tem 
je dosežen obseg 174 enot nakupa na 1.000 prebivalcev, skupno z drugimi načini pa je dosežen prirast 
198 enot na 1.000 prebivalcev. 
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Knjižnica tudi v letu 2020 ohranja visok nivo ponudbe časopisja, pridobili smo 818 naslovov v osrednji 
knjižnici, z nakupom 229 naslovov. Skupno je bilo v vseh enotah mreže na voljo 3.057 letnikov serijskih 
publikacij, z nakupom 2.016. 
 

Kazalnik 2019 2020 

Prirast na 1000 prebivalcev 210 198 

Razmerje med nakupom naslovov leposlovja in stroke (v 
odstotkih) 

34-66 37-63 

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

25-75 23-76 

Obrat knjižnične zbirke 2,399 1,622 

Odstotek odpisa v odnosu do prirasta 69,7 88,3 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2019 in 2020: 
Padec prirasta na 1.000 prebivalcev kaže na financiranje knjižničnega gradiva pod normativi, kazalnik 
je v primerjavi s prejšnjim letom nižji zaradi nekoliko nižjega obsega sredstev za nakup (6.673 EUR) in 
povečane povprečne cene knjige, prej 19,59 EUR, v letu 2020 20,44 EUR. 
Razmerje med nakupom naslovov leposlovja (37 %) in stroke (63 %) ustreza razmerju standardov za 
splošne knjižnice, ki v večjih knjižnicah predvideva višji odstotek naslovov strokovnega gradiva v odnosu 
do leposlovja. 
Razmerje med nakupom naslovov za mladino in odrasle (23 % – 76 %) odstopa od optimuma po 
priporočilih za splošne knjižnice (30 % – 70 %), zaradi založniške produkcije kakovostnih mladinskih 
izdaj, ki ne dosega potreb MKL kot največje splošne knjižnice. 
Nižji obrat knjižničnega gradiva je odraz nepričakovanih omejitev v poslovanju knjižnice z uporabniki v 
spremenjenih razmerah (koronavirus). 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva je bila v okviru knjižnične dejavnosti 2020 med tistimi 
redkimi, kjer epidemija ni povzročila izpada dejavnosti. Realiziran je bil ves predviden obseg dopolnitve 
knjižnične zbirke MKL. 
Služba je tako opravila izbor 8.353 novih naslovov, oziroma 61.697 enot knjižničnega gradiva. Za 
izposojo je opremila in zaščitila pred obrabo 65.086 enot. 
Služba je v ta namen izdala 2.034 naročil 330-im dobaviteljem v skupnem obsegu 1.249.722,49 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 18 % njenega letnega prirasta. 
Bibliografska obdelava rednega prirasta poteka v Službi za obdelavo knjižničnega gradiva in oddelku 
za domoznanstvo v Slovanski knjižnici – katalogizatorji so v sistemu COBISS v letu 2020 za potrebe 
prirasta kreirali 7.953 bibliografskih zapisov ter redaktirali 9.938 bibliografskih zapisov, od tega za 
potrebe sistema Biblos 755 bibliografskih zapisov 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. 2020 obsegala 1.793.851 
enot gradiva. 
 

Zaloga gradiva po tipih gradiva (izvodi) 

Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

1.530.439 205.243 58.169 1.793.851 

Priloga 2: Zaloga po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva)  
 
Inventurni popisi in odpis knjižničnega gradiva 
V letu 2020 je bil opravljen inventurni popis knjižničnega gradiva v desetih knjižnicah: Knjižnica Prežihov 
Voranc, Knjižnica Zadvor, Knjižnica Glinškova ploščad, Knjižnica Grba, Knjižnica Črnuče, Knjižnica 
Rudnik, Knjižnica Fužine, Knjižnica Šentvid, Slovanska knjižnica in Knjižnica Jurij Vega, Dol pri Ljubljani. 
V te popise je bilo vključenih 559.134 enot knjižničnega gradiva, to je 31 % knjižnične zbirke. Inventura 
ostale zbirke je razporejena v petletnem planu inventurnih popisov 2020–2024. 



29 

Knjižnica je na podlagi inventur in drugih rednih pregledov knjižnične zbirke v letu 2020 odpisala 61.948 
enot knjižničnega gradiva, kar predstavlja 3,5 % knjižnične zbirke, oziroma 88,3 % prirasta gradiva v 
letu 2020: 
- 12.361 enot odpisa (19,95 %) predstavlja zastarelo gradivo, izločeno zaradi neaktualnosti; 
- 45.847 enot (74,01 %) je bilo odpisanih zaradi obrabe in uničenja; 
- 3.740 enot (6,04 %) je bilo odpisanih zaradi ugotovljenega primanjkljaja inventurnih popisov in 
pregledov zbirke. 
Pri izločanju zaradi neaktualnosti knjižnica en izvod trajno ohrani v repozitoriju po kriterijih iz Pravilnika 
o repozitoriju MKL. V letu 2020 je bilo v repozitorij preusmerjenih 176 naslovov neaktualnega gradiva. 
 
 
 

Odpis knjižničnega gradiva (izvodi – tipi gradiva) 

Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

48.283 9.885 3.780 61.948 

Priloga 7: Odpis gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva) 
 
E-knjige in zvočne knjige 
 
V letu 2020 je knjižnica poleg on-line izposoje e-knjig (Biblos) zagotovila tudi izposojo on-line zvočnih 
knjig novega ponudnika Audibook.  
V ta namen je zakupila 2.671 licenc, izbranih po kriterijih nabavne politike MKL. Uporabnikom je tako 
na razpolago 3.354 naslovov leposlovja in deloma strokovnega gradiva v on-line obliki za odrasle in 
mladino v slovenščini. 
Opažamo razveseljivo rast uporabe tega gradiva: izposoja si ga že 11,7 % aktivnih članov MKL (2019: 
3,6 %). 
 

 E-knjige in zvočne knjige 

 E-knjige Zvočne knjige SKUPAJ 

Število zakupljenih licenc 2.334 337 2.671 

 
 
Prirast knjižničnega gradiva (po zvrsteh): 
 

Prirast izvodov po tipih gradiva 

Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

55.648 11.453 3.057 70.158 

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

 Prirast po UDK     

0 1 2 3 5 6 7 8 8L 9 Skupaj 

4.714 3.399 652 3.561 2.361 3.927 11.076 1.862 34.828 3.778 70.158 

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

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – stroka / leposlovje 

Stroka Leposlovje SKUPAJ 

7.069 7.444 14.513 

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

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – za otroke / za odrasle 

Za otroke Za odrasle SKUPAJ 

3.061 11.452 14.513 

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

 Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Knjige 49.204 1.445 4 4.995 55.648 

Neknjižno gradivo 10.477 73 0 903 11.453 

Serijske publikacije 2.016 687 3 351 3.057 

SKUPAJ 61.697 2.205 7 6.249 70.158 

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

Število novih bibliografskih zapisov  7.290 

Število redaktiranih zapisov 12.100 

 

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 2020 smo si zastavili cilje, ki bodo 
uporabnikom in obiskovalcem knjižnic zagotovili: 

- Mesto bere, gleda in posluša: s skrbno nabavo in obdelavo gradiva si prizadevamo oblikovati 
obsežno in aktualno knjižnično zbirko za prebivalce in obiskovalce Ljubljane in primestnih občin. 

- Knjižnica za vse: odgovarjamo na potrebe prebivalcev in obiskovalcev z oblikovanjem novih storitev 
tako v fizičnem kot v virtualnem svetu. 

- Knjižnica na daljavo: omogočamo uporabnikom dostop do določenih e-storitev, kjerkoli in kadarkoli: 
samostojen spletni vpis v knjižnico, izposoja e-gradiv in oddaljen dostop do elektronskih 
podatkovnih zbirk. 

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

- Vidna knjižnica: gradimo in razvijamo partnerstva ter sodelovanja z različnimi dejavniki v lokalnem, 
regionalnem in nacionalnem okolju. Z načrtno promocijo utrjujemo svojo vidnost in prepoznavnost. 

 
 
 

Kazalnik 2019 2020 

Število novih članov 14.123 9.751 

Število obiskovalcev 2.520.838 1.791.295 

Število obiskov na prebivalca 7,3 5,1 

Število sledilcev na družbenih omrežjih 20.517 26.312 

Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj 71.718 98.233 

Izposoja gradiva na dom na člana 51,5 37,3 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2019 in 2020: 
V luči razumevanja leta 2020, zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah (koronavirus) in 
razglašene epidemije, ko knjižnice niso imele možnosti ves čas delovati na običajen način, so podatki 
razumljivi in pričakovani. Kljub vsem omejitvam, s katerimi smo bili soočeni, smo se v MKL odlično znašli 
in svojo ponudbo in komunikacijo prestavili v največji možni meri v virtualno okolje in hkrati ugotovili, 
kako prilagodljiva je naša osnovna dejavnost in poslanstvo. Ob nezmanjšanih potrebah in odzivih 
uporabnikov pa, kako pomembne so knjižnice, knjige in branje za družbo in posameznika – v takih in 
drugačnih razmerah. 
Izpostaviti gre predvsem samostojni spletni vpis za nove člane, na ta način se je vpisalo 1.925 novih 
članov (2019: 375), ter porast obiskovalcev prireditev in izobraževanj, katere smo že spomladi, ob prvi 
razglašeni epidemiji, prestavili v virtualno okolje in v tej obliki nadaljevali skozi celo leto. Povečano 
število predstavlja in odkriva možnosti, ki jih prej nismo izkoriščali v tolikšni meri, možnosti, ki niso 
prostorsko in številčno omejene.  
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Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 

- Samostojno izposojo gradiva smo podprli z novimi knjigomati v Knjižnici Polje, Knjižnici Savsko 
naselje in Knjižnici Prežihov Voranc.  

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

- Izvedli smo testno okolje in pripravili vse potrebno za uvedbo nove storitve naročanja gradiva v drugi 
knjižnici, pričetek storitve bo predvidoma v letu 2021. 

- Na področju dela s pritožbami, pohvalami in informativnimi vprašanji, ki smo jih prejeli v obrazec na 
spletni strani, smo pripravili 435 odgovorov (2019: 388) ter odgovorili na 33 prošenj za oglaševanje 
v prostorih knjižnice (2019: 55). Na informativni naslov info@mklj.si, ki je namenjen uporabnikom 
za vse vrste vprašanj, smo prejeli 2.702 vprašanj (v letu 2019: 388). Na zasebna sporočila na 
Facebook profilu MKL smo prejeli 183 vprašanj uporabnikov (2019: 31).  

- Šestnajst knjižničarjev in bibliotekarjev je pripravilo 1.035 vsebinskih in slikovnih predstavitev 
gradiva: knjige, glasbo, filme, igrače. Priporočeno gradivo objavljamo na spletni strani in ustvarjamo 
katalog priporočenega gradiva. Pet sodelavcev je priporočila objavilo na portalu Dobreknjige.si. 

- Pri storitvi Knjiga na dom, dostava in odvoz gradiva na dom starejšim, bolnim in invalidnim, smo 
redno obiskovali dvanajst članov (2019: 15), opravili 70 obiskov (2019: 90) ter izposodili 448 enot 
gradiva (2019: 484). Storitev opravlja pet zaposlenih. 

- Pripravili smo in poslali po pošti 21.322 obvestil o poteku izposoje gradiva članom, ki so prekoračili 
rok za vračilo izposojenega gradiva (2019: 35.074). 

- Nadaljevali smo z izterjavo finančnih dolžnikov in dolžnikov gradiva. V predsodno izterjavo smo 
predali 1.323 članov (2019: 2.559). Dolgove je poravnalo 519 članov (2019: 1.569). V postopku 
sodnih izterjav ni bilo. 

- V skladu z ZVOP in brisanjem neaktivnih članov smo iz baze podatkov brisali 9.382 neaktivnih 
članov (2019: 11.975), ki več kot eno leto niso uporabljali knjižnice in njenih storitev. 

- Članom ponujamo možnost vračila izposojenega gradiva v katerikoli knjižnici proti plačilu. Zabeležili 
smo 55.023 vrnjenih enot gradiva (2019: 46.696).  

- V skladu z ZVOP smo izvajali mesečni nadzor zaposlenih pri delu z bazami osebnih podatkov v 
sistemu Cobiss in opravili pregled pri 60 naključno izbranih zaposlenih (2019: 60). 

- Od marca 2018 ponujamo možnost samostojnega vpisa na daljavo, na ta način se je v 2020 vpisalo 
1.925 novih članov (2019: 375). 

- Pri ponudbi izposoje filmov in ogleda na daljavo ponudnika Kanopy smo zabeležili 19.802 obiskov 
(2019: 5.643), 6.048 predvajanih videov (2019: 1.455) in 833 uporabnikov (2019: 228). 

- Na e-obvestila o prireditvah smo zabeležili 3.796 naročnikov (2019: 3.554) ter 258 naročnikov na e-
obvestila o priporočenem gradivu (2019: 197). 

 
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 8.499 otrok iz 413 vrtčevskih skupin (2019: 8.423 
otrok iz 431 skupin). Zaradi izrednih razmer smo za vzgojitelje izvedli le eno od treh načrtovanih 
izobraževanj, vse zaključne aktivnosti v knjižnici so odpadle, v vrtcih so otrokom medalje in pohvale 
podelili vzgojitelji. 

- Poletavci – poletni bralci, kjer je poleti bralo 2.397 otrok (2019: 2.538). Z novo celostno grafično 
podobo, novo spletno stranjo in aktivnejšo spletno promocijo z ambasadorjem Nikom Škrlecem smo 
obeležili deseto leto izvajanja poletnega bralnega projekta. Nagradno žrebanje smo posneli in 
predvajali na FB MKL profilu in k sodelovanju povabili Poletavce in mentorje branja iz tujine. 

- NajPoletavci, 205 najstnikov (2018: 203), starih od 13 do 16 let, je med počitnicami bralo in delilo 
svoje zapise o prebranem.  

- Že utečene ure pravljic smo ponekod obogatili z gibanjem (Pravljična gibalnica in Ura pravljične 
joge), otrokom od dveh let naprej smo namenili igralne ure s knjigo. Od junija naprej smo 
pripovedovanje pravljic preselili v virtualno okolje in jih popestrili z animacijami in kamišibaji; otroci 
skupaj s starši so si jih lahko premierno ogledali vsako soboto ob 11. uri na FB profilu MKL. 

- 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. Opravili 

mailto:info@mklj.si
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smo nakup nahrbtnikov tudi za krajevne knjižnice, ki bodo možnost tovrstne izposoje ponudile 
spomladi 2021. 

- 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.  

- Festival Bobri je bil posvečen tehnologiji in znanosti; v mreži knjižnic MKL smo izvedli enajst 
dogodkov ter gostili 170 otrok iz VVZ in OŠ. Pripravili smo seznam knjig za rubriko Bober bere dobre 
knjige v katalogu Bobri. 

- Pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo promoviramo branje, predstavljamo knjižnico in 
dejavnosti. V šolskem letu 2019/20 nas je obiskalo 627 osnovnošolcev (7. razred) in 1.514 
srednješolcev (1. letnik) (2018/19: 164 skupin s 4.522 dijaki, 113 skupin z 2.815 sedmošolci). Izvedli 
smo 68 obiskov v skupnem trajanju 96,5 ur, zaradi epidemije je bilo nekaj izvedb opravljenih v šolah 
(obisk knjižničarja). 

- 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 12 kvizov, od tega tri v sodelovanju s 
projektom Multi-kul-praktik na temo Brazilije. Vprašalnike je rešilo 43 reševalcev. Zaključne 
prireditve zaradi epidemije nismo organizirali. 

- 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 šolskem letu 2019/2020 je potekal štirinajsti cikel MEGA kviza, s katerim smo zbrali 
11.369 rešitev. Zaradi izrednih razmer smo reševanje cikla (in spremljajoči likovni natečaj) podaljšali 
do 1. septembra 2020.  

- V želji, da bi spodbudili kreativno ustvarjanje pri mladih med 15. in 25. letom, smo razpisali literarne 
natečaje na temo proze, poezije, dramatike in stripa pod skupnim imenom Oddaj na natečaj v MKL. 
Prejeli smo 24 kratkih zgodb, 46 haikujev s fotografijami, pet dramskih del in en strip (2019: 44 
kratkih zgodb, 100 haikujev s fotografijami in šest dramskih del). Zaključna prireditev in razglasitev 
zmagovalcev je bila izvedena v virtualnem okolju preko video posnetka. 

- Šestnajst bralnih skupin se je redno srečevalo na trinajstih lokacijah v knjižnicah MKL in v spletnem 
okolju, vodene so bile s strani zaposlenih in zunanjih sodelavcev. Delovale so tudi bralne skupine, 
kjer je bil pogovorni jezik angleščina, nemščina in francoščina. 

- Mesto bere … zgodbe iz Avstralije in Oceanije, akcija branja za odrasle. Na bralni seznam smo 
uvrstili 60 avtorjev Avstralije in Oceanije. Sodelovalo je 405 bralcev (2019: 356), napisali in oddali 
so 2.707 mnenj o prebranih knjigah (2019: 2.233). 

- Med 8. septembrom in 8. novembrom 2020 smo s četrto sezono bralnega projekta Sodobni 
slovanski romani, Naokrog po slovanskem svetu, izpostavili slovansko literaturo v slovenskih 
prevodih. Med 35 prejetimi obrazci s strani bralcev smo izžrebali dobitnike knjižnih nagrad. 

- Sicer poletna bralna akcija Maček v žaklju, paketna izposoja na prvi pogled skritih kvalitetnih knjig, 
je v letu 2020 zaradi enostavnosti osebnega prevzema trajala izjemoma od maja do decembra. 
Izposodili smo 22.458 paketov in 87.411 knjig (2019: 8.318 paketov, 33.321 knjig). 

- Izdali smo priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, O črtah in luknjah, in podelili najboljšim 
izbranim knjigam, izdanim v letu 2019, znake zlata hruška. Priznanj nismo podelili. 

- 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. 

- Dan slovenskih splošnih knjižnic (20. 11.) smo obeležili s 24/7 brezplačnim samostojnim vpisom v 
knjižnico. Vpisalo se je rekordno število (724) novih članov. 

- Za tiste, ki se dogodkov v naših knjižnicah niso mogli udeležiti in zaradi preusmeritve dogodkov v 
virtualno okolje, smo objavili 195 lastnih video posnetkov (2019: 67), od tega na Youtubu 83, 
Facebooku 96 in na Instagram TV 16.  

- Tradicionalnih prireditev ob zaključkih projektov Poletavci in NajPoletavci, Mesto bere, Oddaj na 
natečaj, Zgodbe mojega kraja in Sodobni slovanski romani zaradi delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah (koronavirus) in razglašene epidemije nismo izvedli. Iz istega razloga nismo 
obeležili posebnih kulturnih dogodkov, pomembnih za knjižničarstvo, sejmi in festivali v mestu in 
državi, kjer vsako leto sodelujemo, iz istih razlogov niso bili izvedeni.  
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5.3.1 Članstvo 

 
Po pričakovanju glede na delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah beležimo negativno rast števila 
aktivnih članov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019, in sicer za 6 %. Deleži posameznih kategorij so 
večinoma na podobni ravni kot prejšnja leta, z izjemo nekoliko večjih razlik v kategoriji predšolskih otrok, 
kjer se je število zmanjšalo za 21 %, v kategoriji nezaposlenih za 18 % ter študentov za 15 %. Število 
dijakov med aktivnimi člani je bilo leta 2020 za 2 % višje kot leta 2019.  
 
Skupno število novo vpisanih članov v 2020 je bilo glede na spremenjene razmere delovanja 
pričakovano nižje kot prejšnja leta. Pomenljiva sprememba se je pokazala v načinu dostopanja do 
knjižničnih storitev, kjer je dobilo pomembno veljavo dostopanje do knjižničnih storitev v virtualnem 
okolju; v to domeno sodi tudi povečanje števila spletnih vpisov v knjižnico. Na celoletni ravni je število 
vpisov v virtualnem okolju v letu 2020 pomenilo pomemben delež, in sicer 20 %, medtem ko je bil ta 
delež v letu 2019 3 %, njihovo število se je namreč povečalo od 375 članov, ki so se vpisali v virtualnem 
okolju leta 2019, na 1925 članov, ki so se vpisali v virtualnem okolju v letu 2020. Glede na okoliščine 
lahko tudi v prihodnje pričakujemo podoben način uporabe knjižnice v virtualnem okolju. 
 
Glede na vse potencialne člane (prebivalci občin, kjer deluje MKL) je aktivnih članov 22 %, če 
upoštevamo podatke o prebivalstvu na dan 1. 1. 2020; delež se je v letu 2019 znižal za dve odstotni 
točki. Delež včlanjenih prebivalcev MOL je bil 18 %.  
 
Podatki kažejo, da že vpisani člani dobro sprejemajo mrežo knjižnic MKL, vsak aktivni član je v letu 
2020 obiskal več kot le eno knjižnico MKL. 
 

Članstvo 

 2019 2020 SKUPAJ 

 otroci odrasli otroci odrasli 2019 2020 

aktivni 18.094 69.488 16.120 65.578 83.293* 78.163* 

novo vpisani 3.562 10.561 1.888 7.863 14.123 9.751 

- od tega v virtualnem okolju- 375 1.925 
*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 2.700 3,30 

002-osnovnošolci 13.420 16,43 

003-srednješolci 8.566 10,48 

004-študenti (redni) 7.647 9,36 

005-študenti (izredni, ob delu) 121 0,15 

006-zaposleni 30.317 37,11 

007-svobodni poklici 86 0,11 

008-samostojni obrtniki/podjetniki 83 0,10 

009-kmetje 4 0,00 

010-gospodinje 39 0,05 

011-upokojenci 9.471 11,59 

012-nezaposleni 4.714 5,77 

013-tuji državljani 48 0,06 

015-zaposleni na univerzi 1 0,00 

017-častni člani 91 0,11 

020-podiplomski študenti 82 0,10 

099-ostali 3.738 4,58 

124-organizacijske enote ustanove 31 0,04 

125-pravne osebe-zun. ustanove 536 0,66 

Drugo 3 0,00 
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5.3.2 Obisk 

 
Obisk zaradi izposoje gradiva 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 je bil v letu 2020 zaradi delovanja v spremenjenih razmerah za 29 % 
nižji kot leta 2019. Obisk zaradi izposoje je bil v letu 2020 za 11,5 % nižji kot leta 2019; število obiskov 
mlajših od 15 let je bilo za 16 % nižje kot v letu 2019, število obiskov odraslih pa je bilo nižje za 11 %. 
Na podlagi meritev uporabe čitalniških mest, ki jih izvajamo vsakih pet let (zadnje leta 2018), in 
upoštevanja metodologije ISO 2789, glede na delovanje v spremenjenih razmerah, za leto 2020 ne 
moremo zagotoviti primerljivih podatkov.  
 
Primerjava podatkov o obisku v odnosu s številom prebivalcev kaže, da je vsak prebivalec območja, 
kjer deluje MKL, v letu 2020 5-krat obiskal knjižnico. 
 
Skupno število obiskovalcev prireditev in izobraževanj je bilo v letu 2020 višje kot leto poprej (za 37 %), 
in sicer zaradi prenosa številnih dogodkov v virtualno okolje. Odločitev za prenašanje dogodkov v živo 
ter za omogočanje ogleda posnetih dogodkov se je izkazala za smiselno v času spremenjenih razmer, 
ki so vplivale na delovanje knjižnice. 
 

Obisk 

 otroci  odrasli  SKUPAJ 

 2019 2020  2019 2020  2019 2020 

obisk zaradi 
izposoje 

189.835 159.204  1.218.095 1.086.388  1.407.930 1.245.592 

obisk 
prireditev in 
izobraževanj 

34.490 35.902  37.228 62.331  71.718 98.233 

- od tega v 

virtualnem 

okolju 
- 25.002  - 52.258  - 77.260 

uporaba 
interneta 
(MyPC in 
Libroam)* 

- -  - -  1.034.726 443.179 

servisi - -  6.464 4.291  6.464 4.291 

SKUPAJ 224.325 195.106  1.261.787 1.153.010  2.520.838 1.791.295 

* - Podatke o uporabi MyPC in prijavah v Libroam zbiramo skupno in jih ne delimo na otroke in odrasle.  
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Priloga 9: Obisk po krajevnih knjižnicah 
 
Skupno število obiskov zaradi uporabe interneta se je v letu 2020 ob delovanju v spremenjenih razmerah 
prepolovilo.  
 
Obisk spletnega mesta smo v letu 2020 merili z orodjem Google Tags Manager. Podatki za leto 2020 
niso primerljivi zaradi poteka standardnega vzdrževanja in posodabljanja spletne strani, v sklopu 
katerega izpostavimo zamenjavo Google Analytics kode (tudi računa), implementacijo Google Tags 
Manager kode in posodobitve delovanja piškotkov. 
 
 

Obisk spletnega mesta knjižnice 

 2019 2020* 

Število obiskov 271.670 144.681 

- od tega izven prostorov knjižnice 184.082 119.444 

Število ogledov strani 642.474 391.582 

Število unikatnih obiskovalcev 77.139 41.992 

Povprečen čas obiska strani 0:03:15 00:02:53 

* Podatki o obisku spletnega mesta MKL za leto 2020 so pomanjkljivi zaradi zamenjave Google Analytics 
računa. V tem času smo posodabljali kodo za analitiko in popravljali delovanje piškotkov za analitiko. 
Zaprtje javnih ustanov zaradi razglašene epidemije je dodatno vplivalo na testiranje. Podatkov 
posledično ne moremo primerjati. Testiranje je bilo zaključeno s potrjeno kodo v drugi polovici aprila 
2020. Zanesljivi podatki obsegajo približno dve tretjini leta in njihove vrednosti presegajo polovične 
vrednosti podatkov za leto 2019, iz česar lahko ocenjujemo, da se je obisk spletnega mesta knjižnice 
dejansko povečal. 
 
 

Način dostopa število odstotek 

Direkten obisk 49.265 34,1 % 

Obisk prek spletnih iskalnikov (Google, Najdi.si) 79.221 54,8 % 

Obisk prek strani s povezavo na www.mklj.si 6.498 4,5 % 

 
 

Družbena omrežja 

 2019 2020 

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

Facebook 1.554 17.387 2.871 22.308 

Twitter 334 1.345 262 1.487 

Youtube 196 268 83 383 

Instagram 205 1.517 214 2.134 

 
 

5.3.3 Izposoja gradiva 

 
Podatki o izposoji gradiva na dom v letu 2020 so zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah 
pričakovano nižji. Upad se najbolj kaže pri izposoji gradiva za otroke, ne glede na nosilec. Delež gradiva 
za otroke, ki je bil v letu 2019 33 %, je v letu 2020 dosegel 14 %. Celoletna izposoja je bila za tretjino 
nižja kot v letu 2019. Glede na obliko izposoje gradiva (brezstična izposoja prek naročila in pošte) ter 
načina izbire gradiva, ki je pri otrocih v največji meri odvisen od fizičnega predpregleda gradiva, je trend 
v letu 2020 pričakovan. 
Podrobnejši pregled deležev izposoje v letu 2020 kaže, da so si bralci v veliki meri izposojali knjige (87 
%), delež izposoje neknjižnega gradiva je bil 11 %, serijskih publikacij pa 2 %. Izposoja je bila 8 enot 
gradiva na prebivalca območja, kjer deluje MKL. 
 
Pomenljivo se je povečala izposoja e-knjig in zvočnih knjig. V primerjavi z letom 2019 je narasla za 184 
%. Od maja 2020 so poleg e-knjig (Biblos) uporabnikom na voljo tudi zvočne knjige (Audibook). V letu 
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2020 smo zabeležili 1.533 izposoj prek platforme Audibook ter 96.580 izposoj e-knjig prek platforme 
Biblos. 
 
 

 

Izposoja gradiva na dom 

knjige serijske p. neknjižno g. SKUPAJ 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

otroci 1.292.802 363.818 5.496 1.682 153.768 34.823 1.452.066 400.323 

odrasli 2.424.492 2.187.559 75.987 54.118 336.237 274.675 2.836.716 2.516.352 

SKUPAJ 3.717.294 2.551.377 81.483 55.800 490.005 309.498 4.288.782 2.916.675 

- od tega e-knjige in zvočne knjige 34.512 98.133 

Priloga 10: Izposoja po krajevnih knjižnicah 
 
 
Knjižnica je v času delovanja v spremenjenih razmerah zaradi epidemije omogočala uporabnikom 
naročanje gradiva prek spletnega obrazca za osebni brezstični prevzem v knjižnici (10.496 paketov) ter 
za prevzem po pošti (1.080 paketov). Skupno je bilo pripravljenih 11.576 paketov. 
V času delovanja v spremenjenih razmerah zaradi ukrepov je bilo izposojenih 132.633 enot knjižničnega 
gradiva. 
 
 

Izposoja na platformah v letu 2020 
 

PressReader Kanopy Kamra dLIB 

173.595 6.048 330.320 1.301.033 

 
Uporaba pretočnih vsebin na spletnih platformah se je leta 2020 v primerjavi s celotnim letom 2019 
občutno povečala, predvsem zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus). Na 
večini platform porast uporabe sovpada z zaprtjem knjižnic v obdobju korona krize, pri vseh pa se je 
trend povečane uporabe vsaj deloma nadaljeval tudi po obdobju ponovnega odpiranja knjižničnih 
prostorov in omogočanju dostopa do fizičnega knjižničnega gradiva.  
V letu 2020 je bilo na platformi PressReader izposojenih 173.595 (2019: 21.983) e-časnikov in e-
časopisov, kar predstavlja 689,68% povečanje izposoje v primerjavi z enakim obdobjem lani. V letu 
2020 smo tako zabeležili 36.855 dostopov do platforme, v letu 2019 pa 12.192 (ob samem vstopu si je 
nato posamezni uporabnik lahko izposodil več publikacij). 
Uporabniki platforme Kanopy, ki omogoča dostop do video vsebin, so v letu 2020 izvedli 6.048 
predvajanj videov, uporaba se je tako povečala za 315,67 %, saj smo v celotnem letu 2019 zabeležili 
1.455 predvajanj. 
Domoznanski portal Kamra je zabeležil 330.320 vpogledov v vsebinske enote (kreirane v MKL), v letu 
2019 pa 201.333, kar predstavlja 64% povečanje uporabe vsebin. 
Na portalu dLib je bilo v celotnem letu 2020 zabeleženih 297.962 vpogledov v polna besedila 
(digitalizirano v MKL), v preteklem letu 77.699. Podobno je pri metapodatkih, tako smo v letu 2020 
zabeležili 1.003.071 vpogledov, v letu pred tem pa 749.999. Skupno beležimo 57% povečanje uporabe 
vsebin. 
 
Beleženje uporabe gradiva v čitalnicah MKL 
Glede na priporočeno metodologijo smo v MKL med 19. in 24. 11. 2018 beležili uporabo gradiva v 
čitalnicah in na čitalniških mestih v 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 obiskov zaradi uporabe gradiva v čitalnicah in 495.235 izposoj gradiva. 
Podatki na letni ravni za leto 2020 zaradi delovanja v spremenjenih razmerah ne morejo biti primerljivi, 
čitalnice so bile v MKL večji del leta zaradi ukrepov zaprte. Čitalnica Slovanske knjižnice je v 
spremenjenih razmerah nudila omejen dostop do čitalniškega gradiva. Uporabnikom čitalnic Slovanske 
knjižnice, ki obiskujejo knjižnico zavoljo vpogleda v knjižnično gradivo za raziskovalne namene, je 
knjižnica omogočila glede na ukrepe brezstični prevzem gradiva na ustrezno omejenem številu 
čitalniških mest; na ta način je knjižnica prispevala pri vzdrževanju minimalne raziskovalne dejavnosti v 
mestu. Študijska mesta za študij lastnega gradiva ob delovanju v spremenjenih razmerah niso mogla 
biti na voljo. 
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5.3.4 Medknjižnična izposoja 

 
Nižje število izposoj v letu 2020 je posledica delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah ob epidemiji. 
Medknjižnična izposoja je bila za osem tednov (marec, april, oktober) tudi povsem ukinjena, kar pomeni, 
da bi rezultati lahko bili primerljivi s tistimi v letu 2019, če ne bi bilo izrednih razmer ter omejitev v 
poslovanju. 
 

Medknjižnična izposoja 

 pasiva aktiva SKUPAJ 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Število fizičnih enot 334 276 1.465 1.220 1.799 1.496 

Število elektronsko posredovanih dokumentov  15 6 66 77 81 83 

SKUPAJ 349 282 1.531 1.297 1.880 1.579 

 
 

5.3.5 Posredovanje informacij in informacije o uporabi in poslovanju knjižnice 

 
Za beleženje informacij uporabljamo lastno računalniško aplikacijo. Med delovanjem v spremenjenih 
razmerah nekatera predvidena beleženja niso mogla biti izvedena, zato tudi podatki na letni ravni niso 
relevantni. Na osnovi pregleda obiska in izposoje je za beleženje izbranih šest tednov, in sicer tri z 
visoko frekvenco obiska, dva s srednjo in en 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.  
 
V letu 2020 so bila izvedena le tri beleženja, zato lahko na tem mestu poročamo le o primerjavi med 
temi beleženji in tistimi, ki smo jih v podobnih terminih izvedli v letu 2019. Beleženja so bila v letu 2020 
izvedena februarja, septembra in oktobra. Rezultat prvega beleženja je v primerjavi z beleženjem 
februarja 2019 relativno na podobni ravni. Septembra 2020 smo kot posledico izrednih razmer med 
marcem in majem ter po poletnih mesecih zaznali manjše število posredovanih informacij kot v enakem 
obdobju 2019. Beleženje oktobra 2020 je z višjim rezultatom napovedovalo normalizacijo dejavnosti v 
podobnih okvirih kot leta 2019, vendar zadnjega beleženja nismo mogli izvesti zaradi ponovno 
razglašene epidemije. 
 

Beleženje informacij 1. beleženje 4. beleženje 5. beleženje 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

št. uporabniških imen 122 113 99 86 116 112 

vsi dogodki 4.937 4.584 4.154 2.872 5.233 5.816 

informacije 4.644 4.311 3.888 2.737 4.917 5.513 

 
MKL sodeluje v Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja; v letu 2020 smo odgovorili na 82 referenčnih 
vprašanj. 
 
Glede na delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah velja omeniti tudi spremenjeno uporabniško 
navado, ki jo kaže podatek o rezervacijah izposojenega gradiva in naročilih prostega gradiva. Uporabniki 
so v času delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah prosto gradivo naročali prek spletnega obrazca 
in nato gradivo brezstično prevzeli na dogovorjen termin, s čimer je knjižnica zagotovila varno brezstično 
poslovanje ob upoštevanju varnostnih ukrepov. Naročanje prostega gradiva prek sistema Cobiss Moja 
knjižnica je bilo v času razglašene epidemije sistemsko onemogočeno, posledično je tudi število 
naročenih izvodov naraslo v manjši meri, kakor bi lahko pričakovali. Zato beležimo večje število 
neposrednih rezervacij prostega gradiva, kar kaže na model nove uporabniške navade »naroči – 
prevzemi«. 
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Aktivnost 2019 2020 % 

rezervacija neprostega gradiva 46.036 35.452 -22,99% 

rezervacija neprostega gradiva preko 
COBISS+ in mCOBISS 

73.489 54.719 
-25,54% 

rezervacija prostega gradiva 28.334 54.084 90,88% 

rezervacija prostega gradiva preko 
COBISS+ in mCOBISS 

143.208 147.195 
2,78% 

vračilo gradiva v drugi knjižnici 49.696 55.023 10,72% 

 
Priloga 11: Število rezervacij in naročil v krajevnih knjižnicah 
 
V času delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah je mnogo članov povpraševalo o načinu poslovanja 
knjižnic MKL. Na ta vprašanja smo odgovarjali po različnih komunikacijskih kanalih in v ta namen poslali 
15.381 odgovorov na vprašanja o uporabi in poslovanju knjižnice. 
 
 

5.3.6 Prireditve 

 
Prireditve za odrasle 
 
Leto 2020 je bilo za prireditveno dejavnost Mestne knjižnice Ljubljana specifično saj je bilo zaradi 
pandemije covida-19 in posledične zaprtosti knjižnice izvedeno bistveno manj prireditvenega programa 
kot v preteklih letih. 
 
Pri izvedbi prireditvenih dogodkov sicer 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. 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 je tudi v letu 2020 ostal naš osrednji projekt, ki je namenjen literarnim vsebinam in dogodkom 
in kjer s pomočjo bralnih skupin promoviramo branje kvalitetne domače in tuje literature. V ospredju tega 
bralnega projekta je bila v njegovi deveti sezoni sodobna literatura izbranih knjig avtorjev in avtoric iz 
Avstralije in Oceanije, ki smo ga poimenovali Mesto bere ... zgodbe iz Avstralije in Oceanije. Namen 
tega bralnega projekta je aktivno sooblikovanje razvoja bralne kulture in bralnih navad prebivalcev 
Ljubljane in širše. 
 
Pomlad s knjigo, ki sicer ostaja eden izmed naših pomembnejših projektov v oziru širjenja bralne kulture, 
je žal sovpadal z zaprtostjo knjižnice zaradi globalne pandemije. V obdobju od 21. marca do konca 
aprila, ko se zvrstijo najpomembnejši mednarodni literarni dnevi (Slovenski dnevi knjige, Svetovni dan 
poezije, Mednarodni dan knjig za otroke oz. Svetovni dan mladinske književnosti, Svetovni dan knjige 
in Noč knjige), je bilo tako predstavljenih samo nekaj spletnih dogodkov.  
 
V letu 2020 smo v okviru tematskega sklopa Soočenja – podnebne spremembe v povezavi z različnimi 
ustanovami in strokovnjaki skušali na različne načine približati in osvetliti aktualna soočenja človeštva 
in del dogodkov seveda tudi navezali na problematiko globalne pandemije in vseh njenih zdravstvenih, 
socialnih in političnih posledic. Nekaj izmed njih je bilo tudi zelo dobro obiskanih virtualnih dogodkov.  
 
V projektu Svet med nami/World among us v MKL vsako leto izvedemo teden kulturnih in izobraževalnih 
dogodkov, posvečenih posameznim državam. V letu 2020 smo v sodelovanju z veleposlaništvom Ruske 
federacije naredili bogat program Tedna ruske kulture, ki pa je bil zaradi pandemije odpovedan. 
Aktivnosti v projektu bodo izvedene v letu 2021. 
Dogodkov, ki so sicer namenjeni starejšim, mladini in posebnim skupinah, je bilo v preteklem letu 
izvedeno manj, saj so zlasti starejši in ostale ranljive skupine prebivalcev še posebej ogroženi zaradi 
globalne pandemije. Zaradi tega je bilo izvedeno samo 14 dogodkov za starejše s 139 udeleženci in 6 
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dogodkov za mladino z 211 udeleženci. Zaradi številčne omejitve obiska posameznih prireditev v času 
pandemije smo bistveno okrepili število spletnih literarnih dogodkov, pogovorov, strokovnih predavanj 
itd. Zaradi potreb snemanja in predvajanja virtualnih dogodkov smo poskrbeli za dodaten nakup 
tehnične opreme, ki bo namenjena tej dejavnosti. Tudi naši načrti in trendi prireditvene dejavnosti bodo 
v prihodnosti namenjeni krepitvi tovrstnih spletnih oziroma kombiniranih dogodkov. V letu 2020 je bilo 
od 523 dogodkov kar 86 dogodkov virtualnih ali kombiniranih, ki si jih je preko spleta (ZOOM, Facebook 
itd.) ogledalo kar 51.671 udeležencev. 
 
Število kulturnih prireditev za odrasle (po področjih: bralni večeri, koncerti, razstave itn.):  

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 196 25.854 

Razstave 97 685 

Strokovna in poljudna predavanja 117 21.901 

Potopisna predavanja 40 3.171 

Glasbene prireditve 18 5.333 

Filmske predstave 10 221 

Gledališke predstave 2 52 

Ustvarjalne delavnice 19 129 

Natečaji in tekmovanja 1 0 

Drugo 23 1.539 

SKUPAJ 523 58.885 

- od tega v virtualnem okolju 86 51.671 

Priloga 12: Število kulturnih prireditev za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 

Ciljna skupina Število prireditev Število udeležencev 

Vsi 503 58.535 

Mladina 6 211 

Starejši 14 139 

Posebne skupine 0 0 

SKUPAJ 523 58.885 

 
Prireditve za otroke 
Primerjava izvedenih prireditev za otroke v letu 2020 z letom 2019 ni smiselna, zaradi dlje časa trajajoče 
prepovedi izvajanja prireditev v preteklem letu in zaradi omejitev, ko so se le-te deloma lahko izvajale. 
Načrt prireditev za otroke, ki smo ga pripravili za leto 2020, smo realizirali le za slabo polovico (45,8 %). 
Največji upad v primerjavi s planom beležimo pri literarnih dogodkih (37,5% realizacija) in urah pravljic 
(39,9% realizacija). Najbolj smo se številu načrtovanih dogodkov približali pri predstavah (95,0% 
realizacija), katerih ogled smo zaradi predvajanja posnetkov v virtualnem okolju omogočili večjemu 
številu uporabnikov, predvsem družinam.  
Slabo desetino (8,2 %) vseh prireditev smo izvedli v virtualnem okolju, ki omogoča dostop vsebin 
širšemu krogu uporabnikov. Delež uporabnikov, ki so do vsebin dostopali v virtualnem okolju, znaša 
77,9 %. Predvidevamo, da bo število dogodkov v virtualnem okolju v letu 2021 še naraslo.  
 
Število kulturnih prireditev za otroke (po področjih: literarni dogodki, razstave itn.):  

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 18 6613 

Razstave 17 0 

Ure pravljic, bralne ure 307 16.159 

Predstave  19 5.542 

Ustvarjalne delavnice 74 903 

Uganke, kvizi 111 1.217 

SKUPAJ 546 30.434 

- od tega v virtualnem okolju 45 23.719 

Priloga 13: Število kulturnih prireditev za otroke po krajevnih knjižnicah 
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5.3.7 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 

 
Naše osnovno poslanstvo je skrb za zbirko gradiva, zato posebej izpostavljamo, kako smo skupaj in v 
posameznih knjižnicah ravnali z gradivom. Temu sledijo dejavnosti za odrasle, otroke in mlade. 
 
Redno delo z zbirkami 
- V letu 2020 smo v času delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah (koronavirus) delo z gradivom 

in zbirkami prilagodili: 

o Uvedli smo novo storitev spletnega naročanja gradiva za osebni brezstični prevzem pred 
knjižnico in za naročilo po klasični pošti. 

o Vrnjeno gradivo smo puščali v karanteni in ga po določenem obdobju razdolžili pri članih. 
o Za varno izposojo smo promovirali izposojo pripravljenih paketov – Maček v žaklju. 
o Promovirali smo spletno ponudbo: e-knjige, e-zvočne knjige, e-filme in ostale vire. 
o Razmahnila se je uporaba spletnega vpisa novih članov in spletno plačevanje ter urejanje 

članstva. 
o V času, ko čitalnice niso delovale, smo izposojali zadnje številke serijskih publikacij. 
o Rok izposoje zgoščenk in filmov na nosilcih smo poenotili z ostalim knjižnim gradivom. 
o Beležili smo izjemno povečan obseg telefonskih klicev, e-pošte članov in drugih iskalcev 

informacij ter reševanja težav, ki so nastale kot posledica delovanja knjižnic v spremenjenih 
razmerah. 

o Ažurno smo obveščali o vseh spremembah pri delu s člani na spletu in družbenih omrežjih ter 
v medijih. 

- 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 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. 
- Promovirali in aktivirali smo gradivo z rednimi priložnostnimi knjižnimi razstavami in s pripravo 

priporočilnih seznamov. 
- 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 smo priporočali na spletni strani pod razdelkom Priporočamo, sodelovali smo na 

vseslovenskem portalu Dobreknjige.si. 
- Članom smo na portalu Biblos omogočali izposojo e-knjig, na portalu Audibook izposojo e-zvočnih 

knjig in na Kanopy ogled filmov na daljavo. 
- Ob dogodkih smo obiskovalce s seznami opozarjali na gradivo – pri Mesto bere ter Sodobni 

slovanski romani ter pri literarnih srečanjih, kot so bralne skupine. 
- Z nalepkami smo označevali gradivo, namenjeno projektom: Mesto bere, Ciciuhec, beremo z 

malčki, Sodobni slovanski romani, zlata hruška. 
- V sodelovanju s Kinodvorom smo nadaljevali z označevanjem kvalitetnih filmov in risank za otroke 

in mlade. 
- Odpisane knjige prodajamo po ugodnih cenah, v več knjižnicah smo prodajali odpisano in darovano 

gradivo. 
- Gradivo smo ob posebnih dogodkih podarjali društvom, zavodom, šolam, knjižnicam ter 

posameznikom.  
- V vseh knjižnicah smo redno izbirali in pripravljali knjige za naš skupni repozitorij. 
- V nekaterih knjižnicah imamo posebne zbirke gradiva, ki smo jim tudi v letu 2020 namenjali 

pozornost: kinološka zbirka, miniaturne knjige, zbirka zdravstvenega kotička, kitajska zbirka, 
Igroteka, samostojni popotnik, zbirka nemškega leposlovja v sodelovanju z Goethe-Institut Ljubljana 
idr. 

- Zaposleni so se sproti seznanjali z novim gradivom in izbor občasno predstavili sodelavcem. 
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- 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 za tiste, ki sami v knjižnico več ne zmorejo, obisk in izposoja sta v porastu. 

- Za ljubljanske vrtce in nekatere domove za starejše občane smo pripravljali kolekcije knjig, v Domu 
starejših Bežigrad 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 inventurnimi popisi gradiva in opremljanjem gradiva z RFID nalepkami. 
 

Dejavnosti za odrasle 
V letu 2020 smo kulturne dogodke zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah (koronavirus) in 
razglašene epidemije izvedli v klasični oziroma spletni obliki ali pa opustili. 
- Literarna srečanja s predstavitvami avtorjev in knjig. 
- Bralne skupine, za vse vrste bralcev, tudi v angleškem, nemškem in francoskem jeziku.  
- Knjižne razstave nagrajenih del in avtorjev za slovenske literarne nagrade (Kresnik, Rožančeva 

nagrada, Dnevnikova fabula, Veronika, Desetnica idr.). 
- 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, poljudna ter potopisna predavanja. 
- Slikarske in fotografske razstave ter domoznanske razstave. 
- Tečaji za računalniško opismenjevanje ter delavnice tujih jezikov. 
- Literarni natečaji. 
- Ustvarjalne delavnice ročnih spretnosti. 
- Mentorstvo na točkah vseživljenjskega učenja. 
- 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 ter v tujih jezikih. 
- Knjižne razstave 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 in osnovnošolcev.  
- Literarni 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 z VVZ.  
- Izvajanje poletnega spodbujanja branja s projektom Poletavci – poletni bralci. 
- Promocija in ogled bibliobusa za skupine predšolskih in šolskih otrok. 
- Program v knjižnicah v času festivala Bobri.  
 
Dejavnosti za mlade 
- Rastem s knjigo, obiski sedmošolcev in srednješolcev (projekt JAK).  
- Poletni bralni projekt za spodbujanje branja NajPoletavci. 

- Natečaj kreativnega pisanja – Oddaj na natečaj v MKL. 
- Izvedba in promocija MEGA kviza. 
- Spletni kviz Robinzonijada na domači strani knjižnice. 
- Promocija in ogled Trubarjeve hiše literature za osnovnošolce in dijake. 
- Igranje šaha in družabnih iger ter glasbene delavnice. 
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V letu 2020 v knjižnicah, centrih in servisih mreže MKL izpostavljamo: 

 
Knjižnica Bežigrad 
Redno delo z zbirkami 

- Odpisali smo 10.332 enot gradiva, 3.000 enot ob pripravi na RFID v Knjižnici Črnuče. Novejše 
poškodovano gradivo smo nadomeščali z darovi in dokupom. Povečali smo odpis neknjižnega 
gradiva v krajevnih knjižnicah. 

- Z RFID nalepkami smo opremili gradivo v Knjižnici Glinškova ploščad in Knjižnici Črnuče ter opravili 
inventuro gradiva. 

- Vpisali smo 145 novih igrač. Od tega 73 za Igroteko v Knjižnici dr. F. Škerl, 72 za druge knjižnice. 

- Spomladi smo prejeli 3.776 darov knjig s strani uporabnikov. Del gradiva smo umestili v zbirko, 
prodali v antikvarni prodaji ali podarili obiskovalcem v Mini bukvarnah. Knjige smo oddajali tudi: OŠ 
Jela Janežiča, Društvu za nenasilno komunikacijo in vrtcem. Skupaj okoli 300 knjig. 

- Popravili smo 2.007 enot gradiva, v vezavo smo dali 224 knjig. 

- Za Dom starejših Bežigrad smo pripravili kolekcijo knjig, večinoma slovenskih avtorjev. 

- V antikvarni prodaji smo prodali okoli 1.500 knjig. 

- Večino leta smo zaradi omejitev pri izposoji pripravljali pakete gradiva Maček v žaklju. Pripravili smo 
3.299 paketov in izposodili 13.292 enot gradiva. 

- Za posebne zbirke: Igroteko, Platoteko in Zbirko Kristine Brenkove pripravljamo promocijske letake, 
priporočila in jih promoviramo ob rednih dejavnostih in posebnih dogodkih. 

- Redno pripravljamo anotacije za spletno stran, v letu 2020: 115 anotacij. Pripravili smo pet anotacij 
za portal Dobreknjige.si. 

 
Dejavnosti za odrasle 

- Pripravili smo dvanajst predavanj, ki jih je obiskalo 333 udeležencev, trinajst literarnih dogodkov, 
osem potopisnih predavanj ter druge prireditve. Vsebinsko smo sledili zastavljenim tematskim 
ciklom. Izpostavili bi: 
o Cikel Okolje Zemlja Človek, v katerem izpostavljamo okoljske tematike. 
o Pripovedovalski večer je namenjen odraslim in mladini. 
o Bralni skupini Knjižna doživetja in Knjiga prebuja moj notranji svet. 
o Cikel predavanj Zdravje. 
o Cikel predavanj PoPOTtništvo, s katerim smo nadomestili klasična potopisna predavanja. 
o Za starejše pripravljamo tudi delavnice vaj za spomin Besednica. 
o Glasbene delavnice Prišla bo pomlad. Jeseni smo preko spleta gostili Dušico Kunaver. 
o Delavnice V Savskem pletemo in kvačkamo v sodelovanju z Društvom invalidov Ljubljana 

Bežigrad. 
o Spletno predavanje o skoptičnem sindromu. 
o Pri spodbujanju medgeneracijskega branja sodelujemo z Gimnazijo Bežigrad. 

- Marca smo nekatere dejavnosti in promocijo gradiva ter delo informatorja iz fizičnega prostora 
preselili na FB profil Knjižnice Bežigrad. Izpostavljamo objavljene cikle: 
o Razgibani ponedeljki – teden pričnemo z miselno ali fizično dejavnostjo v povezavi s knjigo. 
o Poetični petki – predstavimo pesnika/-co, delo in dostopnost gradiva. 
o Knjižničarke in knjižničarji priporočamo z lastnim izborom priporočenega gradiva. 
o Beethovnovo leto – pripravili smo spletno razstavo, spletni kviz in seznam literature. 
o Igroteka predstavlja igro meseca – vsak mesec predstavimo drugo igro in filmček z navodili za 

igranje. 
- Na področju izobraževanja bi izpostavili: 

o Cikel delavnic PoVEZana za starše z najmlajšimi otroki. 
o Jezikovne tečaje v sodelovanju s SSU v Knjižnici dr. France Škerl. 
o Cikel Matura'19, namenjen maturantom. 

- V avli KB smo pripravili šestnajst razstav, pet tudi na spletu.  

- Na Glinškovi ploščadi v prostoru, ki smo ga zaprli za lažje izvajanje dejavnosti, pripravljamo ure 
pravljic in potopisna predavanja. Poleti knjižnico razširimo na vrt. 

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

- Na FB profilu smo pripravili Popoldan z Igroteko v Knjižnici dr. France Škerl. 

- Sodelovali smo na prireditvi ČS Posavje. 

- V storitvi Knjiga na dom smo obiskovali devet članic, skupaj smo izpeljali 53 obiskov in izposodili 
209 knjig. 
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- V okviru Borze zdravja smo pripravili štiri predavanja, z ZD Bežigrad smo pripravili zgibanko na 
temo sladkorne bolezni. Na strokovnem oddelku skrbimo za informativno točko s področja zdravja. 
Dokupili smo tujejezično strokovno gradivo s področij skrbi za zdravje. 

- V Knjižnici Bežigrad deluje TVŽU, izvajamo individualna svetovanja za uporabo Biblosa in 
Libroama. 

- Izvedli smo mentorstvo za študentko bibliotekarstva. 

- V knjižici skrbimo za spominsko zbirko dr. Kristine Brenkove in predstavitev njenega dela. Zbirko in 
razstavo smo predstavili na domoznanskem festivalu Domfest. 

 
Dejavnosti za otroke 

- Pripravili smo literarni dogodek in v sklopu Pripovedovalskega festivala pripovedovali in poslušali 
zgodbe. 

- Izobraževalne delavnice – izobraževalne četrtke smo pripravili v Knjižnici Bežigrad: Lego delavnice, 
Stripovsko štafeto, izdelovanje robotov ter Križci in krožci delavnico. 

- V vseh enotah tedensko potekajo ure pravljic. Pripravili smo 59 ur pravljic, za 643 otrok.  

- Praktično celo leto smo pripravljali pakete Maček v žaklju za otroke, 1.720 paketov.  

- V Knjižnici dr. France Škerl smo izvedli izobraževalne delavnice z naslovom Pridi se igrat! in 
delavnice izdelave igrač Recigrača za promocije Igroteke. Igrače smo izposojali tudi v paketih 
Maček v žaklju. Poleti smo pripravili redne ustvarjalne delavnice in igranje družabnih iger (Društvo 
Gumb, Igrolog) pred knjižnico, ki so bile zelo dobro obiskane. 

- V Knjižici Savsko naselje smo izvedli štiri delavnice francoščine za otroke. 

- Vsako leto pripravimo priporočilne sezname bralne značke za predšolske otroke in osnovnošolce. 
Za vrtce pripravljamo kolekcije knjig. 

- V vseh enotah otroci rešujejo Malo uganko in Robinzonijado ter Megakviz. 

- V okviru projekta Ciciuhec nas je obiskalo oz. smo obiskali 58 skupin iz bežigrajskih vrtcev (794 
otrok). Gostili smo njihove razstave. 

- Organizirali smo predstavo Krof v izvedbi Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani. 

- Knjižnico Glinškova ploščad in Knjižnico dr. France Škerl obiskujejo skupine vrtcev, ki uporabljajo 
tudi pravljično sobo. 

- Izvedli smo Pravljični prestol – glasno branje na 1. februar, dan glasnega branja. 

- V projektu Poletavci je sodelovalo 124 bežigrajskih otrok. 

- Za MKL Youtube kanal smo pripravili intervju z Boštjanom Gorencem – Pižamo. 

- Za RTVSLO oddajo Izodrom smo pripravili filmček o načinih izposoje gradiva v spremenjenih 
razmerah. 

- Lutkovno predstavo Gledališča Beži Zrcalce smo izvedli v Knjižnici Otona Župančiča in Knjižnici 
Brezovica. 

- Na mladinskem oddelku smo oblikovali Kamišibaj kotiček, namenjen gradivu za izposojo. 

- Pripravili smo izbor iger za otroke in mladino za uporabo v knjižnici ter oblikovali katalog iger.  
 
Dejavnosti za mlade 
- V sklopu projekta Rastem s knjigo za SŠ in predstavitve Igroteke nas je obiskalo dvanajst skupin, 

skupaj 330 dijakov.  
- Pripravljali smo pakete počitniškega branja Maček v žaklju. Za mladostnike smo pripravili 368 

paketov Najst in novost Crossover. 
- Soustvarjali smo v projektu Oddaj na natečaj 2020. 
- Maturantom smo namenili cikel delavnic Matura'20. 

 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Redno delo z zbirkami  
- Februarja smo v Polju s stare na novo lokacijo knjižnice preselili 45.000 enot gradiva. Del otroškega 

gradiva so v novo knjižnico simbolično prenesli šolarji iz OŠ Polje. V novi knjižnici je gradivu 
namenjenega dovolj prostora in je smiselno postavljeno po namembnosti, vrsti gradiva in UDK, na 
posebej za to namenjenih nosilcih je dovolj prostora za izpostavljeno priporočeno gradivo. 

- Za novo Knjižnico Polje smo začeli načrtno graditi zbirko o ustvarjalnem preživljanju prostega časa.  
- Aprila smo izvedli inventuro knjižničnega gradiva v Knjižnici Zadvor, decembra pa v Knjižnici Fužine. 

Ob tem smo z nalepkami za RFID izposojo preopremili skupno okoli 49.900 enot gradiva. 
- V vezavo smo dali 95 enot knjižnega gradiva, sami pa popravili 871 enot. 
- Skrbeli smo za odpis glede na standarde, obrat in letni prirast gradiva in odpisali 7.751 enot gradiva. 
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- S projektom Kaj pa vas zanima? smo promovirali posamezne skupine strokovnega gradiva in 
uporabnike seznanjali z univerzalno decimalno klasifikacijo gradiva. Na podlagi tematskih razstav 
smo izdelali sedem priporočilnih seznamov aktualnega gradiva. 

- Izvajali smo izposojo na domu za starejšo uporabnico. 

- V mediateki smo promovirali neknjižno gradivo, posebej izpostavljamo obsežnejšo razstavo otroških 
filmov po izboru znaka Kinobalon ter razstavo filmov slovanskih avtorjev. 

- Konec leta smo v Knjižnici Zadvor postavili namizni knjigomat za samostojno izposojo gradiva. 
 

Dejavnosti za odrasle 
Zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah so bili v večji meri izvedeni dogodki pred nastopom 
teh razmer in v vmesnem obdobju, pa tudi tisti, ki smo jih lahko izvedli na varen način. Večina dejavnosti 
je bila izvedena v manjšem obsegu, pri nekaterih smo dosegli več kot pol načrtovanih izvedb, nekatere 
pa so načrt celo presegle.  

- Izstopajo delavnice Življenje je zgodba za uporabnike s posebnimi potrebami v Centru za 
usposabljanje Janeza Levca. Srečanja smo spomladi preselili v virtualno okolje, kar se je izkazalo 
za odličen način srečevanja. Število izvedb se je povzpelo z načrtovanih devet na 21. Poleg literarne 
komponente in pogovorov o predstavljenih zgodbah so uporabniki s posebnimi potrebami osvajali 
tudi osnovno spletno komunikacijo. 

- Izvedenih je bilo več kot pol načrtovanih literarnih dogodkov, izstopajo srečanja bralnih skupin. V 
Knjižnici Polje je imela svoje prvo srečanje nova skupina, v Knjižnici Jožeta Mazovca je izvedba 
Bralnih vezi jeseni potekala v virtualnem okolju, v Knjižnici Zalog so bila srečanja Pogovor ob knjigi 
izvedena, ko je bila knjižnica odprta. 

- Umetniške razstave v naših prostorih so presegle polovico načrtovanih postavitev. 

- Izvedli smo več kot dve tretjini vodenih obiskov knjižnice v projektu Rastem s knjigo za srednješolce.  

- Strokovna in potopisna predavanja ter šahovske delavnice so bili izvedeni v tretjini načrtovanega 
obsega, prav tako tudi jezikovni tečaji ruskega in italijanskega jezika v Knjižnici Fužine, v manjši 
meri pa Nemški bralni krog v Knjižnici Polje. 

- Računalniška opismenjevanja za odrasle smo izvajali preko ur mentorstva v Točki vseživljenjskega 
učenja in do pomladnega zaprtja knjižnic dosegli obseg dveh tretjin izvedb. 

- Nemoteno je potekalo dežurstvo v referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja. 

- Ob kulturnem prazniku, 8. 2., smo v Knjižnici Jožeta Mazovca pripravili bogat program za vse ciljne 
skupine, po obisku pa je izstopal koncert skupine Same babe z uglasbenimi pesmimi Janeza 
Menarta. 

 
Dejavnosti za otroke 

- V večjem obsegu od načrtovanega so potekale ustvarjalne delavnice, največ v Knjižnici Jarše, nato 
v Knjižnici Zalog, Knjižnici Jožeta Mazovca in Knjižnici Polje. Večina je bila organizirana v poletnem 
času na prostem in s strani izvajalcev, financiranih preko projektov MOL (Galerija C.C.U. in Društvo 
Gumb), delno pa tudi s strani zaposlenih – v Knjižnici Fužine. Kljub spremenjenim razmeram je bilo 
na varen način izvedenih 33 kvalitetnih ustvarjalnih delavnic pod strokovnim vodstvom.  

- V polovičnem obsegu so bile izvedene ostale izobraževalne delavnice, kot so filmska šola za 
predšolske otroke v Knjižnici Jarše, Beremo z nasmehom s psom Vilijem v Knjižnici Jožeta Mazovca 
ter Igrajmo se skupaj v Knjižnici Jarše. V enakem obsegu so bile v naših knjižnicah realizirane 
knjižne uganke. 

- Za vrtčevske otroke iz Jarš smo, kot vsako leto, pripravili dogodek Skok po knjigo. 

- Kljub temu, da smo ure pravljic lahko izvajali pretežno do pomladi, je plan dosežen v več kot tretjini, 
kar velja tudi za pravljice v angleškem jeziku v Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici Jarše in Knjižnici 
Zadvor. 

- Vodene obiske knjižnice za vrtčevske in osnovnošolske skupine smo izvajali do pomladi, dosegli 
smo četrtino načrtovanih vodenj. 

 
Dejavnosti za mlade 

- V Knjižnici Jožeta Mazovca je med zimskimi počitnicami potekala šahovska šola za osnovnošolce. 

- Izpostavljamo celotedensko računalniško opismenjevanje za skupine osnovnošolcev v novi 
Knjižnici Polje, izvedeno konec avgusta. 

- V okviru dejavnosti Svet mladih je razstavo svojih likovnih izdelkov v Knjižnici Jožeta Mazovca 
pripravil mladi ustvarjalec Emin Čizmić. 
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Knjižnica Otona Župančiča 
Redno delo z zbirkami 
- Preoprema zvočnih knjig, postavitev na novo mesto in menjava ohišja poškodovanemu gradivu. 
- 142 poškodovanih knjig smo oddali v vezavo zunanjemu knjigovezu, 249 smo jih popravili sami. 
- Redno seznanjanje z novitetami, spremljanje knjižne produkcije, filmov in glasbe ter pisanje anotacij 

za spletno stran MKL ter portal Dobreknjige.si. 
- Objava vsebin iz gradiva na portalu Kamra: Frančiškanska cerkev in Bavarski dvor. 
- Pregled statistik manj izposojenega gradiva, prelokacija v druge enote ali v repozitorij. 
- Vsakodnevno spreminjanje statusov gradiva (novitete), konverzija za RFID izposojo. 
- Oprema in vnos serijskih publikacij, evidentiranje obveznih izvodov, priprava ustreznih signatur za 

izposojo serijskih publikacij na knjigomatih. 
- Akcija podarjanja odpisanega gradiva je potekala v februarju in juniju. 
- Podarili smo 8.262 enot gradiva in jih prejeli 10.359. 
- Izbor gradiva za projekte: Maček v žaklju, Kritiško sito, Mesto bere, Slovanski romani. 
- Dvanajst tematskih razstav leposlovnega gradiva ob obletnicah avtorjev in literarnih nagradah. 
- Dvajset tematskih razstav strokovnega gradiva, izpostavljamo razstavo gradiva ob mednarodnem 

letu zdravja rastlin (februar) in v tednu otroka, posvečeno 30-letnici delovanja telefona TOM, ZPMS 
(oktober). 

- Razstava 36 veličastnih filmov iz 2019 – priporočilni seznam šestnajstih filmov po letnih časih.  
- Izbor turističnih vodičev in urejanje zbirke Samostojni popotnik v Knjižnici Poljane. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- Prireditve (47), predavanja (29), izobraževanja, šest potopisov, pet koncertov, ena gledališka 

predstava in delavnice v sodelovanju s CVŽU.  

- Izpostavljamo cikel pogovornih večerov s Ksenijo Horvat, cikel koncertov in koncertnih pogovorov 
Nova frekvenca, cikel pogovorov z Leom Ivandičem: Po poteh duhovne inteligence (sodelovanje z 
društvom UP), cikel Okupirana Ljubljana – mesto ob meji, predavatelj dr. Božidar Flajšman ter 
Rožančeva vizija Evrope, cikel pogovorov z dr. Edvardom Kovačem. 

- Razstava: Označeno, založeno, skrito, pozabljeno in najdeno v knjigah. 

- Internetna razstava nagrajenih fotografij ob zaključku foto natečaja Ples. 

- Mednarodni festival Druga Godba 2020: retrospektivna razstava v Mediateki. 

- Bralne skupine: angleški bralno-debatni krožek, Knjige v meni puščajo sledi in Bralni krog. 

- Razstava v Knjižnici Poljane, Kako nastane klobuk, v sodelovanju s Tehniškim muzejem. 
 
Dejavnosti za otroke 
- Ure pravljic v Knjižnici Otona Župančiča in v Knjižnici Nove Poljane. 
- Razstava nagrajenih otroških knjig zlata hruška. 
- Izvajanje Rastem s knjigo za osnovnošolce in Ciciuhec za vrtčevske skupine. 
- Ogledi in vodeni obiski otroškega oddelka in Knjižnice Otona Župančiča. 

- Zimske počitniške ustvarjalnice. 

- Otroška bralna skupina slovensko-portugalskega prijateljstva v januarju in februarju. 
 
Dejavnosti za mlade 
- Rastem s knjigo, obiski prvih letnikov srednjih šol v knjižnici ali obisk knjižničarja v šoli. 
- Vodeno igranje namiznih iger z mladimi. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Redno delo z zbirkami 
- V vseh knjižnicah smo odpisovali neaktualno gradivo, izločali zastarelo, poškodovano ter gradivo v 

več izvodih, skupaj 15.653 enot gradiva. 
- V Knjižnici Prežihov Voranc, Knjižnici Rudnik in Knjižnici Grba smo opremili gradivo z RFID 

nalepkami in istočasno izvedli popis knjižničnega gradiva. 
- V Knjižnici Prežihov Voranc intenzivno pregledujemo aktualnost zbirke, odpisali smo 7.687 izvodov 

gradiva, gradivo preusmerjamo tudi v skladišče. 
- Nadaljevali smo z antikvarno prodajo odpisanega in podarjenega gradiva, ki poteka v Knjižnici 

Prežihov Voranc in Knjižnici Ig.  
- Postavili smo nove postavitvene skupine: 728 Cerkvena arhitektura, 728.8. Gradovi in 159.964 

Psihoanaliza. 
- Najodmevnejša akcija za aktiviranje gradiva je Maček v žaklju, izposodili smo 7.817 paketov. 

http://www.vic.sik.si/vic.htm
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- Za poletno branje smo pripravili sezname aktualnega priporočilnega branja z naslovom Berem 
angažirano, Medicina in Psihologija ter strokovno gradivo izpostavljali v paketih Maček v žaklju. 
 

Dejavnosti za odrasle 
Literarni dogodki: 
- Srečanja bralnih skupin: bralne čajanke s Sonjo Pirman v Knjižnici Škofljica in Knjižnici Grba ter 

Knjiga spregovori z dr. Iztokom Osojnikom v Knjižnici Prežihov Voranc, pri slednjem so tri srečanja 
potekala v virtualnem okolju.  

- 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 Kosovelove poezije, ki jo je 

izvedel dr. Miklavž Komelj. Predstavil je nova spoznanja pesnikove zapuščine.  
- V okviru literarnega cikla PreBrano je bilo izvedeno eno srečanje. Pisateljica in prevajalka Evelina 

Umek je predstavila branja, ki so zaznamovala njeno ustvarjalno pot. 

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

- V več krajevnih knjižnicah so bila izvedena različna strokovna predavanja. Izpostavljamo: kustos 
Mestnega muzeja Ljubljana, dr. Blaž Vurnik, nam je razkril zgodovino Tobačne tovarne in njen 
vpliv na življenje Vičanov in okoliških prebivalcev. Predavanje je bilo prvo iz cikla Znanci z velike 
ceste, kjer predstavljamo dediščino viškega dela Ljubljane. 

- Potopisna predavanja smo organizirali v vseh knjižnicah znotraj mreže Knjižnice Prežihov Voranc. 
Izpostavljamo: predavanja Jasne Tute, Mance Ogrin, Katarine in Roka Hočevarja.  

- Med fotografskimi, slikarskimi, kiparskimi in izobraževalnimi razstavami izpostavljamo: cikel 
Spogledovanja, kjer sta se nam predstavila dva avtorja: Mojca Fo in Ivan Mitrevski, ob razstavi Ivana 
Mitrevskega smo razstavili tudi knjižna dela, ki jih je avtor opremil s svojimi ilustracijami.  
S fotografskimi razstavami Alenke Stante in Lidije Okleščen smo popotovali po Indiji in Afriki. Lidija 
Okleščen je v črno-beli tehniki predstavila ogrožene živalske vrste trenutno najbolj izkoriščane 
celine. Poletna razstava Mr. Covid slikarja Braneta Širce je bila ena najodmevnejših razstav, ki smo 
jih gostili v zadnjih letih. Aktualna tema soočanja z epidemijo se je dotaknila vsakega obiskovalca. 
Predstavljena je bila tudi v slovenskih medijih. 

- V krajevnih knjižnicah so se v sodelovanju z likovnimi društvi vrstile razstave lokalnih ustvarjalcev. 
Govekarjevi večeri v Knjižnici Ig: nadaljevala so se odprtja slikarskih in fotografskih razstav v 
povezavi s srečanjem z literarnimi ustvarjalci. S tem so se krepila medgeneracijska povezovanja in 
sodelovanje z lokalno skupnostjo. 

- V Knjižnici Frana Levstika smo izvedli dve filmski projekciji. 

- Delavnici peke ajdovega fermentiranega kruha z drožmi v Knjižnici Škofljica. Vodila ju je Suzana 
Kranjec. 

- Dejavnosti za ciljne skupine uporabnikov: 
Za starejše:  
o Bralne skupine v domovih starejših: v Domu starejših Horjul, v Centru starejših Notranje Gorice 

in Domu starejših Škofljica. 
o Merjenje holesterola in krvnega tlaka v Knjižnici Rakitna. 
Za ranljive skupine:  
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. 
 
Dejavnosti za otroke 

- Projekt Dajmo jim vetra je bil v letu 2020 posvečen Niku Grafenauerju, ki je praznoval 80 let. Naslov 
delavnic je bil: Avtozaver, ki ga vozi pesnik Niko Grafenauer. Ekološko in literarno obarvane 
ustvarjalne delavnice so bile izvedene v Knjižnici Prežihov Voranc, Knjižnici Škofljica in Knjižnici 
Brezovica. 

- V Knjižnici Prežihov Voranc in Knjižnici Ig smo nadaljevali z bralnimi uricami Beremo s tačkami, pri 
katerih sodelujemo z društvom Tačke pomagačke.  

- V vseh knjižnicah so potekale popoldanske ure pravljic, enkrat mesečno v Knjižnici Prežihov Voranc 
pa še ura pravljic za otroke, stare od dveh let naprej.  

- Poleti so v Knjižnici Prežihov Voranc potekale pravljice v okviru Plesnega Epicentra, v jesenskem 
času pa še štiri pravljice v okviru projekta Multi-kul-praktik. 

- V vseh knjižnicah smo v različnih časovnih ciklih organizirali tematske ustvarjalne delavnice, v 
decembru je potekala tudi virtualna delavnica Čarobne smrekice.  
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- Pravljično-ustvarjalne delavnice v angleškem jeziku Dream in English so potekale v različnih 
krajevnih knjižnicah enkrat mesečno. 

- Organizirali smo gledališke in lutkovne predstave. Nekaj predstav so izvedla profesionalna 
gledališča, nekaj pa sodelavke iz Knjižnice Prežihov Voranc in Knjižnice Bežigrad. Predstava Uš 
lutke (Žiga špaget) je bila v živo predvajana na FB profilu MKL. 

- Bralni seznam Poletavci je oddalo 105 viških otrok. 

- V Knjižnici Grba je bila organizirana izobraževalna delavnica Ullin pravljični svet, s psičko Ullo, ki jo 
je napadel ovčar in jo poškodoval. S svojo invalidnostjo je posredno učila otroke premagovanja 
lastnih psihofizičnih ovir, pozitivnega pogleda na svet in tolerance do drugačnosti.  

 
Dejavnosti za mlade 

- Robinzonijada v informacijski džungli: spletni kviz za otroke od 9. do 15. leta. V 2020 smo objavili 
12 kvizov, od tega tri v sodelovanju s projektom Multi-kul-praktik na temo Brazilije. Čas za reševanje 
kviza je bil od novembra 2019 do vključno 18. novembra 2020. Vprašalnike je rešilo 43 reševalcev.  

- V okviru projekta Rastem s knjigo nas je obiskalo 1.921 osnovnošolcev in srednješolcev. 
 

Knjižnica Šiška 
Redno delo z zbirkami 
- Popis knjižničnega gradiva smo izvedli v Knjižnici Šentvid. 
- Odpisali smo 6.809 knjig, od tega 3.337 v Knjižnici Šiška, 2.245 v Knjižnici Šentvid, 947 v Knjižnici 

Gameljne in 280 v Knjižnici Vodice. 
- Sami smo popravili 1.188 knjig, od tega 837 v Knjižnici Šiška, 248 v Knjižnici Šentvid, 93 v Knjižnici 

Gameljne in 10 v Knjižnici Vodice. V vezavo zunanjemu izvajalcu smo posredovali 90 enot 
knjižnega gradiva. 

- Naši uporabniki so podarili knjižnici 190 enot knjižnega gradiva.  
- Različnim društvom in organizacijam smo posredovali 605 enot gradiva.  
- Uspešno smo izvajali antikvarno prodajo. 
- Maček v žaklju: pripravili in izposodili smo 5.295 paketov, od tega v Knjižnici Šiška 4.053, v Knjižnici 

Šentvid 762, v Knjižnici Gameljne 228 ter v Knjižnici Vodice 252.  
- Razvrščanje po zahtevnostnih stopnjah in ustrezno označevanje gradiva za tujejezične bralne 

značke. 
- Pripravili smo izbor gradiva za Poletavce, Ciciuhca, Mesto bere in Sodobni slovanski roman. 
- Redno smo spremljali novo gradivo in izvajali aktivnosti za promocijo branja (priporočilne razstave 

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

- V Knjižnici Šiška in Šentvid smo se redno ukvarjali s korekturami programa za RFID izposojo 
gradiva in poročali o pomanjkljivostih programa za knjigomat.  

 
Dejavnosti za odrasle 
Literarne prireditve: 

- Izvedli smo štirinajst literarnih prireditev. 

- V celoti smo izpeljali načrtovano bralno skupino Francoski literarni krožek (vodi Aicha Boughazi), 
zaradi spremenjenih razmer smo srečanja petkrat izvedli preko spleta. Trikrat smo izvedli tudi 
bralno skupino Prisedite k naši mizici. 

Razstave: 

- Od šestih razstav zaradi velikega zanimanja omenjamo zgodovinsko razstavo Okupirana Ljubljana.  

- Kot primer dobrega sodelovanja z izobraževalno ustanovo pa razstavo industrijskega oblikovanja 
študentov 1. letnika Višje strokovne šole Ljubljana, program Oblikovanje materialov, na kateri so 
bili obravnavani sklopi Po poteh Bauhausa, Plečnikova Ljubljana in Študijska risba. 

Strokovna predavanja: 

- Organizirali smo osemnajst predavanj. Večji poudarek smo namenili ciklom predavanj na določeno 
temo, ki smo jih izvajali tudi v spletni obliki.  

- Skoraj v celotno zastavljenem obsegu smo s pomočjo spletnih srečanj izvedli tradicionalna 
Srečanja ob humanistiki Marka Ogrisa. 

- Dokončali smo cikel Tomaža Kovačiča o ustvarjanju in življenju F. M. Dostojevskega.  

- Od ostalih predavanj omenjamo še predavanje Viljema Gogale Duhovno potopisni večer in 
Duhovno vodstvo po Sloveniji Marka Hrena. 

Potopisna predavanja: 

- Od dveh izvedenih potopisov izpostavljamo potopisni film Dežela Ujgurov Aleksandra Zalarja. 
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Za starejše: 

- V sodelovanju z Medgeneracijskim društvom Tromostovje smo nadaljevali srečanja Skupine starih 
ljudi za samopomoč, ki se je sestajala enkrat tedensko, vodita jo Anja Žitnik in Gusti Lindič. 

Izobraževanja: 

- Zaključili smo nadaljevalni tečaj španščine pod vodstvom Terese Kores.  

- V TVŽU smo izvedli 21 ur mentorstva. 
Avtorji, ki jih zaradi kvalitete in profesionalnega odnosa izpostavljamo: Aicha Boughazi, Tomaž Kovačič, 
Marko Ogris, Ivana Palajsa, Marko Hren, Viljem Gogala, Dario Cortese in Laura Ličer. 
 
Dejavnosti za otroke 
- Z Astronomskim društvom Vega smo organizirali poučno predavanje za otroke in družine z 

naslovom Naše osončje. 
- Izvedli smo Vzgojnice, namenjene otrokom od 3. do 6. leta in njihovim staršem. Letošnje teme so 

bile: izločenost, drugačnost, sožitje, čas. 
- Vsak teden so ure pravljic za otroke od 4. leta starosti, ki jih izvajamo knjižničarke – pravljičarke. 
- Dejavnost Beremo s Tačkami izvajamo v sodelovanju z Društvom Tačke pomagačke, letos smo 

izvedli sedem delavnic. 
- Vrsto let izvajamo Kinološke urice. Knjižničarka-kinologinja odgovarja na vprašanja in delavnico 

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

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

- Izpeljali smo ustvarjalni delavnici v izvedbi Društva GUMB: Gozdne nanizanke in Gibljive lutke. 
- Organizirali smo ustvarjalne delavnice ob praznikih: 8. marec, pust, 8. februar. 
- Pred slovenskim kulturnim praznikom smo organizirali prireditev Prešernov prešerni portret, kjer 

smo spoznavali Prešernovo poezijo in ob tem ustvarjali njegov portret. 
- Za uvod v novo sezono ur pravljic smo oktobra povabili Družinsko gledališče Kolenc s predstavo 

Obuti maček.  
- Na festivalu Bobri smo sodelovali z dvema urama pravljic na temo tehnologija – znanost – umetnost 

ter z matematično delavnico: Poliedri v zgodbi. 
- V času zimskih počitnic smo organizirali izobraževalno-ustvarjalno delavnico Origami, ki jo je vodila 

gluhonema gostja. Otroci so vzporedno z ustvarjanjem lahko spoznavali tudi svet gluhonemih in se 
naučili osnovnih kretenj znakovnega jezika. 

- V Knjižnici Šiška izvajamo projekt Ciciuhec, obiskalo nas je 112 otrok.  
- Nadaljevali smo z vseslovenskim projektom Rastem s knjigo in sprejeli 188 sedmošolcev. 
- V prostorih Knjižnice Šiška delujejo zagovorniki otrokovih pravic, ki pod okriljem Varuha človekovih 

pravic izvajajo srečanja s svojimi varovanci. 
- Izvajali smo bibliopedagoško delo za organizirane skupine vrtcev, OŠ in SŠ.  

 
Dejavnosti za mlade 
- Izvedli smo dve Rock'n'roll delavnici ter en obisk srednješolcev v projektu Rastem s knjigo. 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
Redno delo z zbirkami 
Katalogizacija in pridobivanje gradiva: 

- Kreirali smo 3.272 novih zapisov za različne vrste gradiva.  

- Kreirali smo 202 novih zapisov v normativni bazi CONOR.  

- Pridobili smo 69 enot knjižnega domoznanskega gradiva preko neformalne nabave. 
Urejanje fonda: 
- V obstoječi knjižnični zbirki smo dopolnili ali kreirali nove zapise za 2.095 enot domoznanskega 

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

- Spremenili smo dostopnost 57 enotam gradiva.  
- Zvezali smo 130 enot serijskih publikacij, restavrirali 14 enot starejšega gradiva in opravili osnovno 

popravilo 22 enot poškodovanega gradiva. 
- Zamenjali smo stare nalepke 2.525 enotam gradiva. 
- Nadaljevali smo s čiščenjem plesni na knjigah in policah kletnega skladišča. 
- Izvedli smo inventurni popis knjižnega gradiva. 
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- Izvedli smo delno reorganizacijo skladišča v drugem nadstropju: preusmerili smo večje število 
naslovov serijskih in monografskih publikacij v kletno skladišče ter prerazporedili večji del 
knjižničnega gradiva in s tem pridobili prostor za desetletni prirast. 

Posebne zbirke: 
- V zbirko repozitorija MKL smo vključili 171 naslovov knjižnega gradiva. Planirano povečanje zbirke 

za najmanj 300 enot gradiva ni bilo uresničeno zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah 
(koronavirus). Iz repozitorija MKL smo izposodili 84 naslovov. 

- Miniaturke in ekslibrisi: V zbirko miniaturnih knjig smo vključili 230 knjižic in 4 miniaturne časopise, 
ki jih je donirala Milena Žnideršič.  

- Vnesli smo 26 in redigirali 7 enot drobnega tiska (podobic, portretov in razglednic) v 
dokumentacijskem programu Galis. 

- Pripravili smo novo posebno zbirko pravilnikov, statutov in navodil ljubljanskih društev in podjetij ter 
mestnih ustanov, zavodov in služb, ki šteje 441 naslovov. 

 
Dejavnosti za odrasle 

- Pri načrtovanju prireditev za leto 2020 smo sledili zastavljenim tematskim ciklom iz prejšnjega leta, 
tj. Ljubljani v gibljivih slikah, Literaturi v mestu, Ciklu ruskega filma ter Ciklu češkega in slovaškega 
filma. Žal nam je slaba epidemiološka slika (covid-19) že marca preprečila izvajanje prireditev pred 
publiko, zato smo poskušali vsaj del dogodkov izvesti spletno. V živo smo se s publiko srečali še 
septembra in v začetku oktobra, potem pa so se naši dogodki zopet preselili na splet. 

- Uspeli smo realizirati eno filmsko projekcijo enajstega Cikla Ruskega filma, zato bodo nepredvajani 
filmi predvidoma prikazani v letu 2021. K sodelovanju smo šestič zapored pritegnili slovenske 
splošne knjižnice, z nami je sodelovalo pet knjižnic: iz Cerknice, Izole, Ljutomera, Maribora in Raven 
na Koroškem (2019: 12). 

- V okviru Cikla češkega in slovaškega 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, smo v knjižnici uspešno predvajali tri filme. Projekcije so 
bile zelo dobro obiskane, na predvajanju pa sta nas obiskala tudi namestnik češkega veleposlanika 
g. Jan Beneš in namestnik slovaškega veleposlanika g. Lukaš Kajan. 

- V okviru devete izvedbe cikla Ljubljana v gibljivih slikah smo obravnavali naravne in druge nesreče, 
ki so v preteklosti doletele našo prestolnico. Predavanji o požarih in epidemijah v Ljubljani sta bili 
predvajani na FB strani Mestne knjižnice Ljubljana, predavanje o posledicah ljubljanskega potresa 
1895 pa je potekalo v živo v prostorih knjižnice. 

- V sklopu cikla razstav Ljubljana med nostalgijo in sanjami smo organizirali tri domoznanske 
razstave. Gostili smo razstavi Okupirana Ljubljana – mesto ob meji, v izvedbi Oddelka za zgodovino 
FF, in 90 let telovadbe za Bežigradom, v izvedbi športnega društva Sokol Bežigrad; v sodelovanju 
s Knjižnico Bežigrad smo pripravili razstavo Novih 20, s katero smo obeležili dvajsetletnico selitve 
obeh knjižnic na Einspielerjevo 1. 

- V drugem nadstropju knjižnice smo pripravili tri manjše priložnostne razstave. Leto smo odprli s 
tradicionalnim pregledom zanimivih knjižničnih novosti iz preteklega leta, z razstavo In Memoriam: 
prof. dr. Martin Žnideršič smo se sredi leta spomnili pokojnega profesorja in donatorja obsežne ter 
dragocene zbirke miniaturnih knjig, v zadnjih dveh mesecih pa razstavo v spomin 100-letnice rojstva 
Štefana Barbariča, nekdanjega ravnatelja Slovanske knjižnice. 

- Realizacija večje domoznanske razstave, ki bi bila posvečena prikazu razvoja zgodovinsko 
zanimivega ljubljanskega mestnega območja, je prestavljena v leto 2021. Z zbranim gradivom smo 
v letu 2020 pripravili štiri digitalne zbirke na portalu Kamra. 

- Ob odprtju razstave Okupirana Ljubljana – mesto ob meji je o Ljubljani v času druge svetovne vojne 
predaval zgodovinar dr. Bojan Balkovec. O renesančnih izumiteljih, predvsem pa o inovacijah na 
področju vojaške oborožitve in arhitekture, je na predavanju Predhodniki Leonarda da Vincija: 
izumitelji na pragu renesanse spregovoril dr. Tomaž Lazar iz Narodnega muzeja Slovenije. 

- Na stalni razstavi Na današnji dan smo predstavili časopis Slovenec iz leta 1908, v katerem so se 
datumi in dnevi v tednu ujemali z letom 2020. 

- Postavili smo stalno razstavo Ameriške miniaturke iz zbirke dr. Martina Žnideršiča: Nova stalna 
razstava ob 400-letnici prihoda ladje Mayflower, ki je bila zasnovana v letu 2019. 

- Izdali smo prenovljeno številko devetega letnika domoznanske revije Ljubljana med nostalgijo in 
sanjami ter zanjo pridobili sofinanciranje Mestne občine Ljubljana. Revija prinaša prispevke s 
področja podvodne arheologije na območju reke Ljubljanice, družabnega življenja našega mesta v 
času t. i. socializma, ljubiteljske fotografske dejavnost v Ljubljani in kriminalitete na Slovenskem v 
drugi polovici 19. stoletja. Objavljene zgodbe segajo v našo skupno zgodovino in obravnavajo 
pomembne ljubljanske dogodke, znamenite osebnosti in privlačno lokalno dediščino. 
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- Organizirali smo cikel treh domoznanskih literarnih večerov Literatura v mestu, na katerih smo se z 
literarnimi ustvarjalci, živečimi v Ljubljani, in strokovnjaki s področja literarnih ved pogovarjali o 
literarnih upodobitvah Ljubljane v kakovostni sodobni literarni produkciji ter o podobah dežel in 
narodov v posameznih književnostih. Predavanja smo izvedli v virtualnem okolju. 

- Na regijskem portalu Kamra smo objavili osem digitalnih zbirk: štiri zbirke pod krovnim naslovom 
Sprehodi po ljubljanskem Posavju, tri zbirke o gospodarstvu v Ljubljani in zbirko s posnetki treh 
večerov Literature v mestu. 

- Organizirali smo zadnjo izvedbo projekta Sodobni slovanski romani za promocijo prevodov 
slovanskih avtorjev. V sodelovanju s Forumom slovanskih kultur smo pripravili kratek zaključni 
posnetek, ki je bil objavljen na FB strani MKL. V njem smo predstavili pretekle sezone projekta, 
zbirko 100 slovanskih romanov ter objavili imena nagrajencev. 

- Sodelovali smo s Službo za razvoj in območnost pri načrtovanju in izvedbi digitalizacije 
dragocenega gradiva, ki bo postalo prosto dostopno uporabnikom Digitalne knjižnice Slovenije. 
Pripravili in odpremili smo 250 knjižnih enot v skupnem obsegu 7.050 strani. 

- Izvedli smo voden obisk sobe za raritete v okviru Dnevov kulturne dediščine. 

- V sodelovanju s KUD Police Dubove, Oddelkom za slavistiko FF UL in Društvom slovenskih knjižnih 
prevajalcev smo organizirali bralna srečanja, poimenovana Slovanski bralni klub. Pod vodstvom 
slavistk Tatjane Jamnik in Jane Šnytove smo s prevajalkami in ustvarjalcem razpravljali o izbranih 
knjigah. Dve srečanji smo organizirali v živo, dve pa v spletnem okolju, ki sta bili celo bolje obiskani. 

- S strokovnim prispevkom in referatom (Zbirka v delu : nastajanje posebne zbirke pravilnikov, 
statutov in navodil ljubljanskih društev in podjetij ter mestnih ustanov, zavodov in služb v MKL – 
Slovanski knjižnici) smo sodelovali na 6. festivalu domoznanstva Domfest 2020 (Posebne 
domoznanske zbirke : izzivi in priložnosti). 

- Z dvema prispevkoma smo sodelovali pri izidu zbornika Občine Vodice (Dediščina ljudi in krajev). 

- Na Facebook strani Slovanske knjižnice smo v albumih Prevajalci priporočajo, Ujeto v čas(opisj)u 
in Miniaturne knjige objavili 240 novic. 

- Pripravili smo bibliografijo domoznanskih serijskih publikacij za osrednjeslovensko območje za 
obdobje 2013–2017. (Objavljena v publikaciji Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih 
območnih knjižnic od 1991 do 2013. Z dopolnitvami 2013–2017.) 

- Pripravili smo izbor slikovnega gradiva iz digitaliziranih občinskih zbornikov za promocijske roll-upe. 

- Organizacijo posvetovanja Književnost slovanskih dežel smo prestavili na naslednje leto. 
 
Dejavnosti za otroke 
- Uspeli smo izdati zgolj eno od dveh načrtovanih brošur v zbirki Kulturna dediščina za družine. 

Brošura Otroštvo v rimski Emoni je izšla v večjem obsegu ter v vsebinsko in delno tudi likovno 
prenovljeni podobi. Zbirka je namenjena obiskovalcem ur pravljic v knjižnicah in branju v družinskem 
krogu za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. Dokončna prenova vizualne podobe zbirke 
bo predvidoma izpeljana v naslednjem letu. 

 
Potujoča knjižnica 
Redno delo z zbirkami 
- Priprava naročenega, rezerviranega gradiva, ki ga uporabniki naročijo ob obisku na postajališču, 

preko e-pošte ali telefona, je pomemben del našega rednega dela. 
- Vsakodnevno smo pripravljali knjižnično zbirko bibliobusa za odhod na teren, pregledovali 

izposojeno gradivo po izpisih s prejšnjega dne ter dopolnjevali prazne police v bibliobusu z izvodi iz 
skladišča, še posebej z novim, aktualnim gradivom, temeljnimi književnimi deli, šolskimi seznami 
knjig za bralno značko ipd.  

- Pomnožene izvode ter vse vrnjeno gradivo, za katerega na policah ni bilo prostora, pa smo izločali 
ter naslednji dan pospravljali v skladišče.  

- Urejanje gradiva v skladišču, odpis ter priprava za repozitorij je potekalo kot vsako leto. Prav tako 
urejanje darov bralcev, ki smo jih uvrstili v lastno zalogo ali pa jih ponudili Knjižnici Otona Župančiča. 

- Spremljali smo ponudbo novega gradiva na tržišču.  
- Lažja knjigoveška popravila poškodovanega gradiva smo v skladu s stroko opravljali sami. 
- Gradivo za slabovidne smo opremljali z ustreznimi piktogrami, mladinsko leposlovje z barvnimi 

piktogrami, angleško bralno značko smo opremili s sličico EpiReading badge. 
 

Dejavnosti za odrasle 
- Udeležili smo se odprtja nove Posavske potujoče knjižnice v Krškem. 
- Sodelovali smo pri projektu Maček v žaklju. Knjižne pakete smo pripravljali maja, junija, oktobra in 

novembra. Vnaprej pripravljeni paketi knjig po različnih tematikah so olajšali izbiro knjig v času 
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delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus), ko uporabniki niso imeli možnosti 
dostopanja do polic v samem bibliobusu.  
 

Dejavnosti za otroke 
- Sodelovali smo na festivalu Bobri in obiskali vrtec v Šentvidu in na Viču, v okviru Ciciuhca pa vrtec 

v Črnučah.  
- Izvedli smo dve pravljici v virtualnem okolju za Facebook ter YouTube kanal MKL. 

 
Trubarjeva hiša literature 
V letu 2020 smo gostili 92 prireditev in dogodkov, namenjenih odraslim in otrokom. Postavili smo eno 
razstavo in izvedli dvanajst izobraževalnih delavnic ter tečajev (248 ur). V prostorih Trubarjeve hiše 
literature smo izvedli pet tečajev za otroke (172 ur). Gostili smo domače in tuje predavatelje, goste in 
sogovornike. Programsko smo sodelovali z založbami, stanovskimi društvi, organizatorji festivalov in 
drugimi kulturnimi ustanovami, najintenzivneje smo se vključili v projekte MKL: Mesto bere, Oddaj na 
natečaj v MKL in festival Bobri, v okviru katerih smo soorganizirali literarne in strokovne pogovorne 
večere ter delavnice. 
Kot soorganizator smo sodelovali pri: izvedbi tečaja kreativnega pisanja – Leonora Flis; izvedbi festivala 
Bobri 2020; izvedbi 7. mednarodnega kritiškega simpozija: Umetnost kritike – LUD Literatura in izvedbi 
programa Dagiba 2020 – tečaj in delavnice za osnovnošolce. 
V obdobju od 13. 3. do 31. 12. 2020 je bilo v THL izvedenih 30 dogodkov v virtualnem okolju. V letu 
2020 je dogodke obiskalo 4.068 obiskovalcev in obiskovalk, od tega je bilo 2.621 takih, ki so se 
dogodkov udeležili v virtualnem okolju. Virtualni dogodki, ki so bili posneti tako, da omogočajo kasnejši 
vpogled in ogled dogodka (28 dogodkov), pa imajo od dneva objave do konca koledarskega leta 2020 
skupno 20.314 ogledov.  
 
S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi na nivoju mesta in države smo skušali uresničevati cilje 
Unescovega naziva Ljubljana: mesto literature. V svojih vsebinah smo se navezovali 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 SPOK-om pri klasifikaciji in vsebinski obdelavi vseh leposlovnih in poučnih knjig za 

otroke in mlade. 
- Dopolnitev lokalnih polj COBISS3 z zlatimi hruškami. 
- S sodelavci iz Kinodvora izvajamo promocijo kakovostnih DVD-jev za otroke z nalepko Kinobalon 

priporoča. 
- Za namen promocije digitaliziranih vsebin smo pripravili izbor za digitalizacijo starejše mladinske 

periodike. Izbrali smo naslovnice, fotografije in članke, zanimive današnjemu bralcu.  
 

Dejavnosti za odrasle 
Program Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, njena redna dejavnost kot tudi 
njeni projekti, segajo na lokalno območje in na nacionalni nivo: 

- Pripravljali smo Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2020 z naslovom O črtah in luknjah. 
Za namen promocije zlatih hrušk smo pripravili zgibanke in plakate. Tekočo produkcijo mladinskih 
knjig sprotno vrednotimo na Knjigometru.  

- Ob 10. obletnici podeljevanj priznanj zlata hruška smo pripravili publikacijo o knjigah, dobitnicah 
priznanj, z naslovom Desetletje zlatih hrušk. 

- Ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke, smo s Slovensko sekcijo IBBY pripravili 
bralnospodbujevalno akcijo Berimo knjige Petra Svetine in Damijana Stepančiča.  

- Zastavili smo novo promocijsko akcijo Starši berejo zlate hruške, v sodelovanju z mladinskim 
oddelkom Knjižnice Otona Župančiča in Knjižnico A. T. Linharta v Radovljici. 

- Pripravili smo novo – video – obliko promocije zlatih hrušk: Berimo zlate hruške. Predstavitev knjig 
z bibliografskimi podatki, animirano ilustracijo in zvočno predstavitvijo vsebine ter ključnimi 
vrednostmi knjige.  
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- Na domači strani MKL smo v MP4 obliki objavili predstavitev Priročnika 2020, Kinobalon in 
priporočene mladinske filme, zlate hruške ter na Youtube kanalu MKL navodila za reševanje MEGA 
kviza. 

- Sodelujemo na Facebook MKL z rubriko Zlatih pet. Od 14. novembra je bilo objavljenih pet tematskih 
sklopov: šola, umetnost, zima, božič in čas. 

- V sklopu Strokovnih sred smo se posvetili pripravam na aprilski simpozij Ugriznimo v zlate hruške. 
Pripravili smo prispevek, izrisali zemljevid prisotnosti zlatih hrušk na Slovenskem, izvedli anketo 
med splošnimi knjižnicami in založniki, vendar je razglasitev pandemije covid-19 izvedbo simpozija 
preprečila. Prestavljamo ga na leto 2021.  

- Skupaj z Mladinsko knjigo in Ljubljanskim gradom smo sodelovali pri pripravi tematske razstave Za 
devetimi gorami, prispevali smo del razstavljenega gradiva in informacij o tradiciji pravljičarstva po 
slovenskih splošnih knjižnicah.  

- Nadaljevali smo strokovno sodelovanje s FF, Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 
knjigarstvo, s študenti oddelka, prof. dr. Alenko Šauperl in asist. dr. Tjašo Jug pri vajah o postavitvi 
mladinskega leposlovja. 

- Z gradivom in informacijami smo sodelovali pri raziskavi o klasifikaciji in postavitvi knjig za otroke, 
ki jo za svoj doktorat izvaja Michael Dressel iz Berlina, Staatsbibliothek. V njegovem doktoratu bomo 
omenjeni kot vzorčni primer postavitve. 

- Jeseni smo izžrebali nagrajence 14. cikla MEGA kviza: Vodnik po sledovih besed, ki smo ga 
pripravili skupaj z Mestnim muzejem Ljubljana, in nagrajence Likovnega MEGA natečaja. 

- Konec oktobra smo odprli nov, 15. cikel MEGA kviza: S knjigo v svet, posvečen Bralni znački, ki že 
60 let spodbuja razvoj bralne kulture na Slovenskem. 

- Konec novembra smo pripravili prispevek o novem ciklu MEGA kviza na simpoziju Društva Bralna 
značka Slovenije – ZPMS, v virtualnem okolju, z naslovom 60 let branja pod površjem. 

- V okviru Zavoda za šolstvo RS smo MEGA kviz predstavili učiteljem dopolnilnega pouka 
slovenščine v tujini. 

- S Knjigarno Konzorcij in Mladinsko knjigo Trgovino smo sodelovali pri: 
o promociji zlatih hrušk po celotni knjigarniški mreži Mladinske knjige; 
o organizaciji Tedna zlatih hrušk, s tremi dogodki, posvečenimi knjigam, dobitnicam priznanja 

zlata hruška; 
o pripravi razstave v izložbi Konzorcija, ki jo je zasnovala ilustratorka Hana Stupica. 

- S promocijskim gradivom smo založili Knjigarno Lutkovnega gledališča, Hišo sanjajočih knjig, 
Vodnikovo domačijo, slovenske splošne in šolske knjižnice, mentorje branja v okviru Društva bralna 
značka Slovenije idr. 

- Nadaljevali in poglobili smo strokovno sodelovanje z RTV Slovenija, s televizijsko oddajo Male sive 
celice, kjer v rubriki Prebrane celice promoviramo zlate hruške. Za urednico oddaje in voditelja Nika 
Škrleca pripravljamo izhodišča za promocijo vseh izbranih zlatih hrušk. Promocija je prisotna tudi 
na njihovih socialnih omrežjih, nagradnih igrah in plakatu. 

- Z RTV smo sodelovali pri izdelavi seznamov priporočenih knjig za oddajo Kriškraš. 

- Zlate hruške smo promovirali s prispevki na strokovnem posvetu Učne metode in gradiva za enake 
možnosti (Mesto žensk, Založba Mladinska knjiga, Pionirski dom), na ABC bralne pismenosti ter na 
simpoziju Bralne značke Slovenije: 60 let branja pod površjem. 

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

- Članici Pionirske sodelujeta kot predavateljici v izobraževanju za mentorje in starše Ciciuhca; 
Pionirska vsako leto posodobi Priporočilni seznam za Ciciuhca, z aktualno rdečo nitjo. 

- Izdelava naročenih bibliografij in različnih seznamov: 
o izbor knjig na temo umetnosti in identitete 13. festivala Bobri; za Bobrov dnevnik pa seznam 

priporočenih knjig na temo svet umetnosti – tehnologije – znanosti; 
o izbor leposlovnih in poučnih knjig za otroke in mlade ter družine na temo gibanja, v EU tednu 

mobilnosti, promocija na spletnih straneh; 
o seznam Enaki v različnosti, med njimi promocija knjig z znakom zlata hruška, za Kulturni bazar; 
o izbor dobrih, zelo dobrih in odličnih otroških in mladinskih knjig na temo športa in gibanja ob EU 

tednu športa, vključeno kot gradivo za strokovne delavce za Kulturni bazar, ter na temo hrane 
in prehrane. 

- Pripravili smo razpisno dokumentacijo za JAK za pridobitev finančnih sredstev za realizacijo 
nacionalnih projektov s področja bralne kulture ter poročila. 

- S sodelavci Oddelka za otroke in mladino Knjižnice Otona Župančiča s pregledi oglednega gradiva 
skrbimo za nakup kakovostnih otroških in mladinskih knjig. 
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- Z JAK RS sodelujemo na državnem nivoju pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo. Za projekt 
pripravimo obsežno strokovno gradivo, namenjeno mentorjem. Imamo vlogo koordinatorja za MKL. 

- Skupaj z Mariborsko knjižnico, Centrom za spodbujanje bralne pismenosti, in drugimi sodelavci 
sodelujemo v projektu spodbujanja branja #športajmoinberimo 2020.  

- Sodelovali smo na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu; na usposabljanju strokovnih delavcev 
s svojim prispevkom, s promocijskim gradivom pa smo bili prisotni tudi na razstavnem prostoru 
bralne kulture. S svojo dejavnostjo smo predstavljeni v katalogu za strokovne delavce. Pripravili 
smo manjši izbor leposlovnih in poučnih knjig za mlade, starše in mentorje branja »Enaki v 
različnosti«, ki je bil razstavljen na posebnem razstavnem prostoru. 

- Aktivno smo promovirali Nacionalni mesec skupnega branja 2020 in sodelovali s prispevkom ter 
promocijskim gradivom (zlate hruške, MEGA kviz idr.) na strokovnem dogodku Branje kot 
vrednota?, septembra v Cankarjevem domu.  
 

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 članov v mreži knjižnic MKL.  
V tem poglavju navajamo 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) 

- Izobraževalne delavnice smo izvajali v Knjižnici Otona Župančiča, Knjižnici Fužine in Trubarjevi hiši 
literature.  

- Izvedli smo šestnajst delavnic v virtualnem okolju (216 udeležencev). Pripravili smo webinar, ki so 
si ga ogledali 104 uporabniki, od tega 80 preko YouTube in 24 preko Facebook.  

- Individualno svetovanje smo v začetku leta izvajali v živo, nato preko elektronske pošte in spletne 
aplikacije ZOOM. Udeležencem nudimo pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije: življenjepisa, 
motivacijskega pisma, prijave ipd. Izvedenih je bilo 68 individualnih srečanj, v skupnem obsegu 92 
ur, za 34 različnih posameznikov. 

- Organizirali in izvedli smo skupinske predstavitve in vodene obiske knjižnice s predstavitvijo 
ponudbe MKL in servisov za dve skupini tujcev iz Javnega zavoda Cene Štupar – Center za 
izobraževanje Ljubljana (CILJ), s štirinajstimi udeleženci. 

- Dvakrat smo izvedli izobraževanja za skupino mladih iz Projektnega učenja mlajših odraslih iz 
Izobraževalnega centra Geoss Litija. 

- Enajsto leto sodelujemo z Univerzitetno Psihiatrično kliniko Ljubljana, Centrom za zdravljenje 
odvisnih od prepovedanih drog. Za njihove uporabnike organiziramo izobraževalne delavnice. 
Izvedena je bila delavnica s sedmimi udeleženci.  

- V decembru smo pričeli s Kariernimi sredami, vsako sredo na FB profilu MKL objavimo nasvete s 
področja dela in zaposlovanja. 

- Pri projektih Inkubator 4.0: moj korak naprej (MOL) in Z mladinsko pobudo do službe (ESS) smo 
zunanji partner Socialne akademije. V okviru teh projektov je bilo izvedenih enajst delavnic za 
uporabnike BD, mi pa smo izvedli tri delavnice za udeležence izobraževanj Socialne akademije. 

- Informacijski servis BD je 590 uporabnikov obiskalo 1.061-krat.  
 
Borza znanja (BZ) 
Osrednja BZ ima dve temeljni področji dela.  
Izvajanje dejavnosti v MKL: 

- V BZ smo vpisali 132 novih članov, BZ je obiskal 1.001 udeleženec, med njimi smo zbrali 37 učnih 
ponudb in 384 povpraševanj ter ustvarili 166 učnih povezav. 

- Med novovpisanimi člani prevladujejo ženske (87 %). Večina prihaja iz širše ljubljanske regije. 
Največ se jih uvršča v starostno skupno od 25 do 49 let (58 %). 42 % je zaposlenih, šolajoče 
populacije je 12 %. Nezaposlene predstavlja 27 % članov. Izobrazbena struktura je nadpovprečna. 
Najbolj iskana so znanja ročnih spretnosti in posebne prehrane, pri ponudbah pa so na prvem mestu 
zdravstvena dejavnost in psihologija.  

- Dejavnosti članov smo promovirali z delavnicami in razstavami: 30 izobraževalnih delavnic (217 
udeležencev), en tečaj (šest udeležencev), dvanajst ustvarjalnih delavnic (72 udeležencev) in deset 
razstav izdelkov. V virtualnem okolju je bilo izvedenih devet izobraževalnih delavnic. 

- 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.  
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Koordinacija mreže devetih BZ v Sloveniji: 

- 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. 

- Objavljali smo novice, vabila in poročila na spletni strani BZ za Mrežo.  

- Skrbeli smo za vzdrževanje in posodabljanje aplikacije za spremljanje delovanja BZ in spletne strani 
BZ. Rezultat so posodobitve in odpravljene napake na aplikaciji in spletni strani. 

 
Delovanje Osrednje BZ v MKL je bilo sofinancirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport. 
 
Središče za samostojno učenje (SSU) 
SSU je obiskalo 322 udeležencev, ki so skupno opravili 3.098 obiskov. 

- Za podporo samostojnemu učenju smo za uporabnike v Knjižnici dr. France Škerl, Knjižnici Otona 
Župančiča, Knjižnici Fužine, Knjižnici Rudnik in Knjižnici Prežihov Voranc organizirali in izvedli 
trinajst tečajev tujih jezikov, enajst delavnic opismenjevanja s področja informacijsko-
komunikacijske tehnologije ter 47 delavnic drugih vsebin. Po poletju se je načrtoval program na 
način, ki je v največji možni meri omogočal prestavitev v virtualno učno okolje. 

- 77 udeležencev smo zabeležili pri računalniških vsebinah, 440 udeležencev se je udeležilo 
jezikovnih izobraževanj in drugih delavnic. 

- Z namenom lažjega sodelovanja smo za udeležence jezikovnih izobraževanj ponudili dva termina 
usposabljanja za delo z ZOOM-om.  

- Del mentorskega in svetovalnega dela je bil opravljen na daljavo, preko e-pošte in v virtualnem 
učnem okolju. S pomočjo ankete je bilo zabeleženih 841 tovrstnih dogodkov (stikov).  

- Za starejše smo izvedli tri delavnice iz sklopa Zmorem sam: krepim spomin.  

- V sodelovanju s Krajinskim parkom Ljubljansko barje, v sklopu projekta LIFE Naturaviva, smo 
organizirali tri delavnice o prepoznavanju ptic, sobivanju ptic in ljudi ter značilnostih trajnostnega 
gospodarjenja na Ljubljanskem barju. 

- Objavljali smo na FB strani, v elektronski obliki Napovednika in na spletni strani 
https://www.naturaviva.si/o-projektu/. 

- V pisarni SSU sta bila izvedena dva dneva odprtih vrat, ko se je dejavnost SSU predstavljala 
zainteresiranim obiskovalcem MKL.  

- V okviru Mreže SSU je svetovalka, zaposlena v SSU, sodelovala z ACS pri testiranju posodobitev 
aplikacije za spremljanje delovanja središč, ter kot predavateljica pri izvedbi usposabljanja za nove 
svetovalce v mreži. Na poziv ACS je na portal »Kam po znanje« vnesla izobraževalne dogodke za 
servis SSU, BD in BZ. 

Delovanje SSU v MKL je bilo sofinancirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
Pripravljena in poslana je bila vsa zahtevana redna in izredna dokumentacija.  
 
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. Mentorstvo so izvajali bibliotekarji v knjižnicah, med svojim delovnim časom 
v okviru kadrovskih zmožnosti knjižnice, ter prostovoljci.  
Mentorstvo smo izvajali samo v prvih treh mesecih leta. Skupno je bilo v štirih knjižnicah izvedenih 70 
ur individualnega mentorskega dela z udeleženci: v Knjižnici Bežigrad deset, v Knjižnici Jožeta Mazovca 
deset, v Knjižnici Rudnik štirinajst in Knjižnici Šiška 36 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 

https://www.naturaviva.si/o-projektu/
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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. 

- Pomemben del 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 v Knjižnici Bežigrad, Knjižnici Otona Župančiča in Knjižnici Rudnik izvedli več 
delavnic krepitve spomina. 

- Ciljni skupini iskalcev zaposlitve smo ponudili individualno svetovanje preko elektronske pošte in 
spletne aplikacije ZOOM. V okviru tega nudimo tudi možnost pomoči pri pripravi razpisne 
dokumentacije – življenjepisa, motivacijskega pisma, prijave ipd. 

- Pomemben del izobraževanj, predvsem jezikovnih izobraževanj in izobraževalnih delavnic, smo 
prenesli v virtualno okolje, s čimer smo se odzvali na delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah. 

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

- V letu 2020 so se zaposleni v MKL na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih posvetovanjih 
izobraževali v skupnem obsegu 2.495 ur (5.492,5 ur v letu 2019). 

- Za izobraževanje zaposlenih je knjižnica namenila 0,10 % 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. V letu 2020 smo dve strokovni sredi prestavili v virtualno okolje. 

- Pripravili smo kataloga izobraževanj Učnega centra MKL za leto 2020. Vsa izobraževanja, pri 
katerih je bilo to možno, smo prenesli v virtualno okolje, ostala bodo izvedena v letu 2021. 

- MKL kot partner sodeluje pri projektu TECH.LIBRARY – Enhance public library services for visually 
impaired users through ICT tools and training v programu Erasmus+, KA2: strateška partnerstva v 
izobraževanju odraslih. Projekt je namenjen izboljšanju storitev splošnih knjižnic za slepe in 
slabovidne uporabnike, kar želi doseči preko uporabe IKT orodij in usposabljanja zaposlenih v 
knjižnicah. 

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

- Sodelovali smo pri organizaciji petega mednarodnega posvetovanja Knjižnica, srce mesta, ki bo 
izvedeno v 2021. 

- Sodelovali smo pri prenovi intraneta MKL. 

- Na enotedenski mobilnosti zaposlenih v MKL sta bila dva knjižničarja iz Hrvaške.  

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

- Izvedli smo eno Bralnico – izobraževalno delavnico o branju za mentorje v VVZ-jih, ki sodelujejo v 
projektu Ciciuhec, beremo z malčki.  

 

Kazalnik 2019 2020 

Število izvedenih izobraževanj za vse uporabnike 1.257 525 

Skupno število obiskov servisov 6.464 4.291 

Število ur izobraževanja zaposlenih v MKL 5.492,5 2.495,0 

Število zunanjih udeležencev izobraževanj Učnega centra MKL 654 144 

                                                 
1 The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development. (2001). München: Saur, str. 
62–63. 
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Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2019 in 2020: 
Primerjava skupnega števila izvedenih izobraževanj v letu 2020 z letom 2019 ni smiselna zaradi dlje 
časa trajajoče prepovedi izvajanja skupinskih izobraževanj v preteklem letu in zaradi omejitev, ko so se 
le-ta deloma lahko izvajala. Za leto 2020 smo skupno načrtovali 1.167 izobraževanj in od tega smo jih 
realizirali za slabo polovico (44,9 %). 
Skupna realizacija obiska servisov glede na načrt dela za 2020 je bila 63,6 %. Skupno število obiskov 
servisov se je v letu poročanja v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo za 2.173 obiskov (– 33,62 %). 
Zmanjšanje je predvsem posledica delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus), kar je 
imelo za posledico fizično nedostopnost prostorov vseh treh servisov v daljšem časovnem obdobju. 
Podrobnejše pojasnilo je navedeno pri tabeli samostojnega učenja, ki prikazuje obisk posameznih 
servisov. 
Skupno število ur izobraževanja zaposlenih v MKL se je v letu 2020 v primerjavi s prejšnjim letom 
zmanjšalo za 55 %. V letu 2020 smo namreč v Učnem centru izvedli le 58 % načrtovanih izobraževanj. 
Odpadla so tudi številna izobraževanja, ki jih organizirajo zunanji ponudniki in ki jih upoštevamo pri 
skupnem številu ur izobraževanja. Manjšega števila izobraževanj Učnega centra MKL v letu 2020 se je 
posledično udeležilo tudi za 78 % manj 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 

Knjižnica 
otroci odrasli SKUPAJ 

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

KB 124,0 1.117 114,0 494 238,0 1.611 

KJM 49,0 578 103,0 468 152,0 1.046 

KOZ 32,0 393 361,0 1.884 393,0 2.277 

KPV 81,5 2.448 45,0 392 126,5 2.840 

KŠ 45,5 523 13,0 52 58,5 575 

SK 0,0 0 2,0 3 2,0 3 

Potujoča k. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

THL 172,0 77 256,0 153 428,0 230 

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

SDU 1,0 332 0,0 0 1,0 332 

SKUPAJ 505,0 5.468 894,0 3.446 1399,0 8.914 

od tega v 
virtualnem okolju 

2,0 1.283 212,0 587 214,0 1.870 

 
Pri posameznih 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 
 
Plan za leto 2020 smo pri izobraževanjih za odrasle realizirali 49,7%. Največji upad beležimo pri vodenih 
obiskih knjižnic (26,5% realizacija) in računalniškem opismenjevanju (36,7% realizacija). Najbolj smo se 
številu načrtovanih izobraževanj približali pri tečajih (95,7% realizacija), je pa od 22 izvedenih tečajev 
deloma ali v celoti potekalo 8 (36,4 %) tečajev v virtualnem okolju in nekateri tečaji so bili izvedeni v 
krajšem obsegu od načrtovanega. Skoraj tretjino (29,1 %) izobraževalnih delavnic smo izvedli v 
virtualnem okolju. Skupni delež izobraževanj, ki smo jih ponudili v virtualnem okolju, je bil 22,2 %. 
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Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 56 85,0 1.621 

Računalniško opismenjevanje  11 36,0 77 

Tečaji  22 406,0 175 

Izobraževalne delavnice 172 367,0 1.573 

SKUPAJ 261 894,0 3.446 

od tega v virtualnem okolju 58 212,0 587 

Priloga 14: Število izobraževanj za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 

Ciljna skupina Število izobraževanj Število udeležencev 

Vsi 12 106 

Mladina 60 1.667 

Odrasli 145 1.276 

Starejši 12 135 

Posebne skupine 32 262 

SKUPAJ 261 3.446 

 
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 5,0 1 2 3 21 

Borza znanja 0,0 0 0 0 0 

Središče za 
samostojno 
učenje 0,0 0 0 0 0 

Vodeni obiski – 
skupaj  5,0 1 2 3 21 

Računalniško 
opismenjevanje 

Borza dela 0,0 0 0 0 0 

Borza znanja 0,0 0 0 0 0 

Središče za 
samostojno 
učenje 36,0 4 7 11 77 

Računalniško 
opismenjevanje – 

skupaj  36,0 4 7 11 77 

Tečaji 

Borza dela 0,0 0 0 0 0 

Borza znanja 2,0 1 0 1 6 

Središče za 
samostojno 
učenje 166,0 13 0 13 103 

Tečaji – skupaj  168,0 14 0 14 109 

Izobraževalne 
delavnice 

Borza dela 78,0 21 13 34 476 

Borza znanja 60,0 30 0 30 217 

Središče za 
samostojno 
učenje 94,0 36 11 47 337 

Izobraževalne 
delavnice – skupaj  232,0 87 24 111 1.030 

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA  441,0 106 33 139 1.237 
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Samostojno učenje* 

 2019 2020 

Število obiskov BD 2.211 1.061 

Število novih članov BZ 213 132 

Število obiskov SSU 4.040 3.098 

Obisk servisov – skupaj  6.464 4.291 

Število povezav med člani BZ 234 166 

Število ur mentorstva v TVŽU  154 70 
* Tabela Samostojno učenje kaže podatke, ki jih zaradi vsebinske različnosti ne moremo seštevati z ostalimi izobraževanji za 

odrasle. 

 
 
Skupna realizacija obiska servisov glede na načrt dela za 2020 je bila 63,6 %. Realizacija načrtovanega 
števila obiskov Središča za samostojno učenje 77,5 %, števila novih članov Borze znanja 52,3 % in 
števila obiskov Borze dela 42,4 %. Skupno število obiskov servisov se je v letu poročanja zmanjšalo za 
2.173 obiskov (– 33,62 %). Zmanjšanje je posledica delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah 
(koronavirus), ki ima za posledico fizično nedostopnost prostorov vseh treh servisov v obdobju med 
13. 3. in 1. 6. 2020 ter 25. 10. in 31. 12. 2020. Prostori Borze znanja in Središča za samostojno učenje 
so bili zaradi vzdrževalnih del v knjižnici zaprti tudi od 17. 8. do 22. 8. 2020. Pri servisih je upad največji 
pri številu obiskov Borze dela (– 52,01%), pri čemer se kaže nadaljevanje trenda upadanja individualnih 
obiskov Borze dela z namenom uporabe računalnikov in pomoči pri samem pisanju življenjepisa ter 
prijavi na delovno mesto. To smo zaznali že v letu 2019 in tudi v prvih treh mesecih 2020. Od 1. 6. so 
bili zaradi epidemioloških omejitev, povezanih z velikostjo prostora, uporabniki Borze dela za 
samostojno uporabo računalnikov preusmerjeni v učne celice Središča za samostojno učenje. Zaradi 
prepovedi izvajanja skupinskih izobraževanj je bilo tudi manj uporabnikov, ki bi na servise prihajali zaradi 
osebnih prijav na izobraževanja. Individualno mentorstvo v Točkah vseživljenjskega učenja smo izvajali 
samo v prvih treh mesecih. 
 
 
E-učilnica za uporabnike 
E-učilnica eucenje.mklj.si je namenjena izobraževanju uporabnikov MKL na področju IKT in 
prostočasnih ter kreativnih dejavnosti. V e-učilnici je trenutno na voljo devet predmetov in jih postopoma 
dodajamo. Za uporabnike je v polnosti dostopna od maja 2020. Vpis v e-učilnico je možen za vse 
uporabnike storitve Moja knjižnica, ki uporabijo št. svoje članske izkaznice (kot uporabniško ime) in 
geslo za prijavo v omenjeno storitev. Statistika za obdobje od januarja do maja 2020 zaradi tehničnih 
težav modula za analitiko ni na voljo. Tabela deli vse aktivnosti v e-učilnici na tiste, ki  so jih izvedli 
uporabniki, ki uporabljajo za dostop številko članske izkaznice in Cobiss številko ali pa so ročno ustvarili 
račun (učenec), in na tiste, ki so jih izvedli uporabniki brez uporabniškega računa, torej tisti, ki niso 
registrirani (gost). Aktivnosti so npr. ogledi strani, reševanje kvizov, prijavljanje v predmete, klik i na 
hiperpovezave ipd. 
 
 

Število aktivnosti v e-učilnici glede na uporabnike 

obdobje gost učenec skupaj 

DECEMBER 462 91 553 

NOVEMBER 1.527 420 1.947 

OKTOBER 5.044 568 5.612 

SEPTEMBER 4.744 8 4.752 

AVGUST 2.394 26 2.420 

JULIJ 457 32 489 

JUNIJ 373 76 449 

MAJ 167 204 371 

SKUPAJ AKTIVNOSTI 15.168 1.425 16.593 
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Izobraževanja za otroke 
Načrt za leto 2020 smo pri izobraževanjih za otroke realizirali le 41,1%. Največji upad beležimo pri 
tečajih (38,9% realizacija) in vodenih obiskih (39,9% realizacija), najbolj pa smo se številu načrtovanih 
izobraževanj približali pri računalniškem opismenjevanju (66,7% realizacija). V virtualnem okolju smo 
ponudili manj kot odstotek izobraževanj (0,8 %). Predvidevamo, da se bo delež virtualnih dogodkov v 
prihodnje večal. 
 
 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 177 190,0 3.612 

Računalniško opismenjevanje  6 17,0 67 

Tečaji  7 183,0 94 

Izobraževalne delavnice  74 115,0 1.695 

SKUPAJ 264 505,0 5.468 

od tega v virtualnem okolju 2 2,0 1.283 

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 

61 795 144 939 

od tega v virtualnem okolju: 

12 65 106 171 

 
Od načrtovanih 105 izobraževanj smo v letu 2020 izvedli 58 % izobraževanj. Pet dogodkov, izvedenih 
v virtualnem okolju, smo posneli, število ogledov teh posnetkov znaša 346. Zaradi prepovedi izvajanja 
dogodkov od 11. marca do 22. maja ter v novembru in decembru v prostorih knjižnic nismo izvajali 
izobraževanj. V obdobju od konca maja do konca oktobra pa smo morali omejiti število udeležencev na 
izobraževanjih v prostorih knjižnice. Zato smo jeseni nekatera izobraževanja prenesli v virtualno okolje, 
z udeležbo v živo oziroma z naknadnimi ogledi njihovih posnetkov, preostala pa smo prestavili v leto 
2021. 
 
 

5.4.2.1 Izobraževanje zaposlenih v MKL 

 

Izobraževanja zaposlenih 

Število ur izobraževanja Število zaposlenih, ki so se izobraževali 

2.495 220 

 
Tabela prikazuje število ur izobraževanj zaposlenih v MKL na izobraževanjih, organiziranih v Učnem 
centru MKL in tudi pri drugih ponudnikih izobraževanj izven MKL.  
 
Skupno število ur izobraževanj zaposlenih v MKL se je v letu 2020 v primerjavi s prejšnjim letom (2019: 
5.492,5 ur) zmanjšalo za 55 %, kar je posledica zmanjšanja števila izobraževanj tako v Učnem centru 
kot tudi pri zunanjih ponudnikih izobraževanj v spremenjenih razmerah (koronavirus). 
 



60 

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 2019 se je izobraževalo primerljivo število 
zaposlenih (2019: 222 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, Bralno društvo 
Slovenije idr. Zunanji izvajalci so v MKL izvedli naslednja izobraževanja: Kako pripravim ustvarjalno 
delavnico: od ideje do izvedbe, Praktične veščine javnega nastopanja, Zakaj beremo fikcijo? – branje 
literature med teorijo evolucije in nevroznanostjo, Slovenski znakovni jezik, Usposabljanje za voditelje 
bralnih skupin, Razgiban dan, boljši dan!, Pregrizi se čez delovnik ipd. Bibliotekarski izpit sta opravili 
dve delavki. Zaposleni v knjižnici so se udeležili še izobraževanj s kadrovsko-pravnega področja. 
 
Udeležili smo se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj v Sloveniji in v 
tujini. Posebej izpostavljamo: 

- DOMFEST, 6. festival domoznanstva (Mestna knjižnica Kranj, v virtualnem okolju), 

- Nacionalni medresorski posvet Branje kot vrednota? (ZRSS, Bralno društvo Slovenije, Ljubljana), 

- 60 let branja pod površjem (Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, v virtualnem okolju), 

- ABC bralne pismenosti (Mariborska knjižnica, v virtualnem okolju), 

- Strokovno srečanje So knjižnice dostopne? (Društvo bibliotekarjev Ljubljana, v virtualnem okolju), 

- Occupy Library 2020 (Progress Foundation, v virtualnem okolju), 

- Generation Code 2020: Born at the Library (Public Libraries 2030, v virtualnem okolju). 
 

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 2020. 
 
Interna izobraževanja 
Sodelavci so pripravili in izvedli naslednje izobraževalne delavnice za zaposlene v MKL: 

- Administracija novega intraneta (1 izvedba, 6 udeležencev), 

- E-učilnice in spletno učenje (1 izvedba, 7 udeležencev), 

- Izterjave (2 izvedbi, 23 udeležencev), 

- Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (1 izvedba, 8 udeležencev), 

- Napredovanja v bibliotekarstvu (1 izvedba, 4 udeleženci), 

- Naročanje gradiva za prevzem v drugi knjižnici MKL ali po pošti (1 izvedba, 16 udeležencev), 

- Novi intranet – predstavitev za zaposlene (5 izvedb, 130 udeležencev), 

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

- Plačilna lista (2 izvedbi, 38 udeležencev), 

- Pravilnik o poslovanju Mestne knjižnice Ljubljana (5 izvedb, 137 udeležencev), 

- Priprava na javni nastop (1 izvedba, 4 udeleženci), 

- SketchUp (1 izvedba, 4 udeleženci), 

- Svetovanje za branje in (ne)formalna biblioterapija (1 izvedba, 4 udeleženci), 

- Uvod v uporabo e-učilnice (1 izvedba, 2 udeleženca), 

- ZOOM za organizatorje e-dogodkov (3 izvedbe, 20 udeležencev). 
 
E-učilnica 
E-učilnica MKL je namenjena izobraževanju zaposlenih na področju IKT. V e-učilnici je zaposlenim na 
razpolago 11 predmetov. V letu 2020 je bilo v e-učilnico za 38 % več unikatnih vpisov kot v letu 2019. 
Zaposleni so skupaj rešili za 77 % več testov, od tega je vseh 11 predmetov rešilo za 118 % več 
zaposlenih. Izobraževanj za uporabo e-učilnice so se na dveh delavnicah udeležili skupaj 3 zaposleni. 
 

Izobraževanja v e-učilnici 2019 2020 

Število unikatnih vpisov 513 708 

Vse dejavnosti v e-učilnici 13.955 32.850 

Število rešenih testov 463 818 

Število zaposlenih, ki so rešili vse teste (11) 40 87 

Povprečna ocena 8,78 8,87 
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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 prilagojenem programu Učnega centra 
MKL, zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus). 
 
Organizirali smo izobraževanja, ki so jih izvajali zaposleni v MKL: E-učilnice in spletno učenje, 
Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici, Napredovanja v bibliotekarstvu, Oblike 
motiviranja za branje v vrtcu in družinah, Oblikovanje tiskovin za knjižnico, Priprava na javni nastop, 
SketchUp, Svetovanje za branje in (ne)formalna biblioterapija. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci pa: 
Kako pripravim prireditev oziroma dogodek za odrasle, Kako pripravim ustvarjalno delavnico: od ideje 
do izvedbe, Načrtovanje letnega nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z vidika 
izpolnjevanja obrazcev Ministrstva za kulturo, Petje uspavank in otroških pesmi, Praktične veščine 
javnega nastopanja, Predstavitev knjižnih novosti za otroke, Usposabljanje za uporabo CMS orodja 
WordPress ter Zakaj beremo fikcijo? – branje literature med teorijo evolucije in nevroznanostjo. 
 
Knjižničarjem iz slovenskih knjižnic in drugi strokovni javnosti so bila namenjena tudi izobraževanja, 
opisana v nadaljevanju. 
 
Bralnice – izobraževanja o branju 
Bralnice organiziramo za vse mentorje v naši redni dejavnosti Ciciuhec, beremo z malčki (knjižničarje 
in vzgojitelje). Januarja smo izvedli strokovno predavanje Predstavitev knjižnih novosti za otroke, marca 
smo načrtovali delavnico Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem obdobju in strokovno predavanje 
Oblike motiviranja za branje v vrtcu in družinah, ki smo ju zaradi pandemije prestavili v leto 2021. 
 
Strokovne srede, izobraževanje šolskih in mladinskih knjižničarjev  
Strokovne srede so nacionalni projekt strokovnega izobraževanja mladinskih in šolskih knjižničarjev kot 
tudi 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. 48. cikel Strokovnih sred smo zaradi delovanja 
knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus) izvedli v prilagojeni obliki. Oktobrsko Predstavitev 15. 
cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza in novembrsko Predstavitev Priročnika za branje 
kakovostnih mladinskih knjig 2020 smo prestavili v virtualno okolje. Simpozij Ugriznimo v zlate hruške, 
načrtovan za april, in dogodek Začetek nove bralne sezone, načrtovan za september, pa bomo izvedli 
v letu 2021. Ob 10. obletnici podeljevanja priznanj zlata hruška smo začeli z novo obliko promocije, 
Berimo zlate hruške. Vsako knjigo, ki je prijela priznanje, predstavljamo z 2-minutnim video posnetkom 
z napisanimi bibliografskimi podatki, animirano ilustracijo in zvočno predstavitvijo vsebine ter ključne 
vrednosti knjige. Posnetki bodo objavljeni na spletni strani knjižnice. Če bo možno, bomo povezave do 
posnetkov dodali tudi v katalog COBISS/MKL. 
 

5.4.3 Mentorstvo 

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

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

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

- Izvedba izobraževanja za mentorje iz slovenskih knjižnic je bila prestavljena v leto 2021. 
- Načrtovana študentska praksa Erasmus+ je bila zaradi razglašene epidemije odpovedana. 
- Načrtovana strokovna izmenjava v sodelovanju z Mariborsko knjižnico je bila prestavljena v leto 

2021. 
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V letu 2020 smo gostili dva knjižničarja iz Gradske knjižnice »Ivan Goran Kovačić« Karlovac (Erasmus+ 
mobilnost zaposlenih); zanju smo izvedli program z delovnim naslovom »Skozi inkluzijo uresničimo 
potenciale knjižnic«. 
 
V letu 2020 smo organizirali skupinske predstavitve služb, območnih enot in dejavnosti v MKL za 
novozaposlene in študente bibliotekarstva. Predstavitve so bile razdeljene v deset sklopov in so 
potekale v času delovne prakse študentov bibliotekarstva, ki jo je v MKL opravljalo sedem študentov. 
Prakso je sredi marca 2020 prekinila razglasitev epidemije. 
 
V letu 2020 smo opravili informativni pogovor za pripravo magistrskih nalog ter za izvedbo raziskav z 
dvema študentkama Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. 
 
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 
Na realizacijo načrtovanih domoznanskih dejavnosti v Mestni knjižnici Ljubljana je v letu 2020 znatno 
vplivalo delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah zaradi koronavirusa (covid-19). V vseh enotah 
naše knjižnice je prišlo do odpovedi domoznanskih prireditev, dogodkov in sorodnih dejavnosti, kar 
nekaj izvedb pa je našlo pot do uporabnikov v virtualnem okolju. 
 
Čitalnica Slovanske knjižnice je v spremenjenih razmerah nudila (omejen) dostop do čitalniškega 
gradiva. Uporabnikom čitalnic Slovanske knjižnice, ki obiskujejo knjižnico zavoljo vpogleda v knjižnično 
gradivo za raziskovalne namene, je knjižnica omogočila glede na ukrepe brezstični prevzem gradiva na 
ustrezno omejenem številu čitalniških mest; na ta način je knjižnica prispevala k vzdrževanju minimalne 
raziskovalne dejavnosti v mestu. Študijska mesta za študij lastnega gradiva ob delovanju v 
spremenjenih razmerah niso mogla biti na voljo. 
 
V Slovanski knjižnici – Centru za domoznanstvo Mestne knjižnice Ljubljana (v nadaljevanju Center za 
domoznanstvo) smo izdali dve publikaciji z domoznansko vsebino. 
Domoznanska revija Ljubljana med nostalgijo in sanjami je izšla likovno prenovljena in v večjem formatu. 
Dr. Andrej Gaspari je v uvodnem prispevku Arheološki fenomen reke Ljubljanice poudaril pomen tega 
bogatega arheološkega najdišča, ki je bilo leta 2003 razglašeno za kulturni spomenik državnega 
pomena. V Družabnih punktih vsakdanjega življenja v socialistični Ljubljani je dr. David Petelin prikazal 
družabno življenje našega mesta v času socializma, ko sta preobrazba družbe in izginotje klasičnega 
meščanstva in njegovih vrednot dala prostor novim oblikam preživljanja prostega časa. Prispevek 
prinaša nabor dragocenih spominov številnih Ljubljančanov na minule oblike druženja. Dr. Primož 
Lampič je v besedilu Ljubiteljska fotografska dejavnost v Ljubljani od začetkov v 19. stoletju do danes 
prispeval oris razvoja ljubljanske ljubiteljske fotografije, s katerim postavlja temelj bodočim obširnejšim 
raziskavam na področju lokalne fotografske dejavnosti. V Mikavnih zgodbah o hudodelstvih se je Erika 
Marolt posvetila stanju kriminalitete na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja in oblikam literarne ter 
novičarske upodobitve kriminalnih dejanj v sočasnem slovenskem časopisju. Pri oblikovanju vsebin so 
sodelovali bibliotekarka Centra za domoznanstvo in trije zunanji strokovnjaki. 
 
V zbirki Kulturna dediščina za družine smo izdali brošuro Otroštvo v antični Emoni. Besedilo opisuje 
vsakdanje življenje emonskih otrok v 4. stoletju in ga umešča v širši okvir rimske kulture in civilizacije, 
katerega del je bilo naše mesto v antični dobi. Brošura je izšla v nekoliko večjem obsegu, besedilni del 
popestrita bogata likovna oprema in delovni listi, na katerih lahko mladi bralci preizkusijo pridobljeno 
znanje. Načrtovana brošura o zgodovini ljubljanske judovske skupnosti in organizacija domoznanskih 
otroških prireditev v drugih enotah MKL na podlagi brošur Kulturne dediščine za družine nista bili 
realizirani zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah. 
 
Iz enakih razlogov so bili odpovedani redni obiski srednješolskih skupin in obiski otrok in mladine v 
okviru projekta Raziskujmo skupaj. Ta projekt smo uspešno promovirali na Izobraževanju mentorjev 
osnovnošolskih in srednješolskih raziskovalcev v okviru predstavitve strategije iskanja domoznanskega 
knjižnega gradiva, ki je v letu 2020 potekalo v virtualnem okolju. 
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Izvajanje stalne storitve Zbiranja spominov, tj. zbiranje in zapisovanje zgodb in spominov posameznikov 
informatorjev iz lokalne skupnosti, je prav tako mirovalo. 
 
Aprila smo preko ZOOM aplikacije organizirali prvi literarno-domoznanski večer iz cikla Literatura v 
mestu 2020. V goste smo povabili pisateljico Veroniko Simoniti in profesorja dr. Andreja Blatnika 
(urednik, pisatelj in izredni profesor knjigarstva na Filozofski fakulteti). Spregovorili smo o avtoričinem 
drugem romanu Ivana pred morjem, za katerega je lansko leto prejela nagrado kresnik. Pogovorni večer 
je bil prvi dogodek Mestne knjižnice Ljubljana, ki smo ga v času epidemije izvedli preko ZOOM aplikacije; 
pridružilo se nam je kar 32 poslušalcev. Maja je sledil drugi večer iz cikla, na katerem smo lahko 
prisluhnili pisatelju Sebastijanu Preglju in dr. Vanesi Matajc, redni profesorici na Oddelku za primerjalno 
književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete UL. Dogodek smo prenašali v živo preko FB strani 
MKL. Cikel smo zaključili z zimskim pogovornim večerom, na katerem sta spregovorila novinarka Maja 
Čakarić in dr. Tone Smolej, redni profesor na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo 
ljubljanske Filozofske fakultete. Na dogodku, ki smo ga prav tako izvedli preko ZOOM aplikacije, smo 
skozi prizmo imagologije, ki se ukvarja s podobami tujih dežel in narodov v posameznih književnostih, 
raziskali, kakšne podobe Ljubljane in njenih prebivalcev so v svojih delih zapisali tuji avtorji, ki so prišli 
in še prihajajo v naše mesto. Posnetke teh srečanj smo objavili v digitalni zbirki na portalu Kamra. 
 
Med pripravo bibliografije jezikoslovca Štefana Barbariča, nekdanjega ravnatelja Slovanske knjižnice, 
smo vnesli ali redigirali 476 člankov s področja domače literarne zgodovine in jezikoslovja; pričeli smo 
s katalogizacijo domoznanskih člankov iz ljubljanskega časopisa Laibacher Zeitung. 
 
Zasnovali smo digitalno posebno zbirko pravilnikov, statutov in navodil ljubljanskih društev in podjetij ter 
mestnih ustanov, zavodov in služb. Namen zbirke, izvor gradiva in način oblikovanja zbirke smo 
predstavili na domoznanskem festivalu Domfest 2020, ki je bil organiziran v spletnem okolju. Na 
domoznansko spletno podstran Ljubljanske zgodbe smo vključili stran v razdelku posebnih zbirk, 
namenjeno prikazu nove digitalne posebne zbirke. V sodelovanju s službo za razvoj in območnost smo 
pripravili in oddali v digitalizacijo 250 pravilnikov v skupnem obsegu 7.050 strani. 
 
Z urednikom spletne strani Mestne knjižnice Ljubljana smo pripravili osnutek nove podstrani Ljubljanske 
zgodbe, ki bo uporabnikom nudila hitro in intuitivno navigacijo po domoznanskih vsebinah. Na Facebook 
strani Slovanske knjižnice smo okrepili objavljanje zanimivih novic in predstavitev našega gradiva. 
 
Na regijskem portalu Kamra smo sodelovali z vnašanjem različnih domoznanskih zbirk. V Centru za 
domoznanstvo smo objavili sedem zbirk v dveh vsebinskih sklopih. V seriji štirih digitalnih zbirk Sprehodi 
po ljubljanskem Posavju smo predstavili Stožice, Ježico in Črnuče – tri večja naselja ljubljanskega 
severnega območja, v katerih sobivajo narava, moderne stanovanjske soseske, kmečka gospodarstva, 
industrija, raznorazna podjetja in športni ter glasbeni dogodki. V seriji treh digitalnih zbirk o ljubljanskih 
gospodarstvenikih smo prikazali življenje in delo mizarja Antona Rojine, trgovca Pavla Magdića in 
gostinca Frana Krapeša, ustanovitelja ljubljanske Narodne kavarne. Izčrpna besedila smo pospremili z 
izvirnim slikovnim gradivom, ki ga hranimo v Centru za domoznanstvo. 
 
V okviru domoznanskega cikla Ljubljana v gibljivih slikah je bilo mogoče prisluhniti trem predavanjem, 
na katerih je bila v ospredje postavljena tema naravnih in drugih nesreč, ki so v preteklosti prizadele 
naše mesto. Na prvem večeru nam je starosta ljubljanskih gasilcev Janez Hočevar predstavil 
organizirano varstvo pred požari v mestu Ljubljana. Predavanje smo predvajali na FB strani MKL in je 
vključevalo predvajanje vzgojno-dokumentarnega filma Gori, gori (scenarij in režija Mirko Kušar, 196?), 
ki smo ga pridobili pri Gasilskem društvu Ljubljana mesto. Umetnostni zgodovinar dr. Peter Krečič je na 
drugem večeru, ki je bil organiziran v knjižnici pred publiko, predaval o spremembah arhitekturne podobe 
našega mesta po potresu leta 1895. Na dogodku smo prikazali del dokumentarne oddaje Žarišče o 
posledicah potresa izpred 125-ih let, ki smo ga pridobili v TV arhivu in dokumentaciji RTV Slovenija 
(1995, režiser Vojko Boštjančič). Tretji večer v sklopu cikla je bil, kakor prvi, posnet in predvajan na FB 
strani MKL. Zgodovinar dr. David Petelin se je v predavanju posvetil epidemijam nalezljivih bolezni, ki 
so bile stalne spremljevalke prebivalstva v celotni zgodovini naše prestolnice. 
 
Kot aktivni člani izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS smo 
sourejali zbornik prispevkov z domoznanskega festivala Domfest 2020.  
 
V Centru za domoznanstvo smo v letu 2020 obdelali 106 člankov iz domoznanskih serijskih publikacij 
osrednjeslovenskega območja. 
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Kazalnik 2019 2020 

Število vnesenih digitalnih zbirk na portalu KAMRA 10 11 

Število objavljenih polnobesedilnih dokumentov na dLib 114.564 114.845 

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

1 0 

 
 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2019 in 2020: 
Objavljenih virtualnih domoznanskih razstav v spletnih »Ljubljanskih zgodbah iz Slovanske knjižnice« v 
letu 2020 nismo pripravljali, saj smo zgodbe prioritetno objavljali na domoznanskem portalu Kamra. 
 
Domoznanske dejavnosti v drugih OE: 
Knjižnica Bežigrad: 
V Knjižnici Bežigrad smo izvedli cikel petja ljudskih pesmi Prišla bo pomlad. V sklopu cikla Povezana 
smo pripravili predavanje Uspavanke, najmočnejša vez med otrokom in materjo, na katerem nas je 
raziskovalka, antropologinja in kantavtorica Katarina Juvančič spomnila na zakladnico pozabljenih 
slovenskih uspavank. 
Na šestem festivalu domoznanstva Domfest smo sodelovali s strokovnim člankom in referatom 
Kamenčki v mozaiku Kristine Brenkove: spominska zbirka dr. Kristine Brenkove v Knjižnici Bežigrad. 
V Knjižnici France Škerl smo pripravili razstavo Pisano polje Kristinine ustvarjalnosti, s katero smo 
obeležili delo urednice, prevajalke in vsestranske literarne ustvarjalke Kristine Brenkove. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca: 
V Knjižnici Polje smo v Tednu kulturne dediščine organizirali strokovno predavanje o klekljanju, v 
Knjižnici Zalog pa smo priredili sedem razstav lokalnih likovnih društev in posameznih umetnikov 
(Društvo likovnikov Ljubljane ipd.). 
 
Knjižnica Otona Župančiča: 
Organizirali smo več predstavitev knjižnih novosti lokalnih avtorjev (Mitja Čander, dr. Matjaž Lunaček, 
Tone Hočevar, Aleš Šteger, Dr. Svetlana Slapšak, Tomaž Lapajne Dekleva idr). V tem okviru sta bili 
predstavljeni dve knjigi z izrazitejšo lokalno tematiko – znanstvena monografija Živeti v socialistični 
Ljubljani avtorja dr. Davida Petelina in domišljijski roman Ekvorna in Ivana avtorjev Dušana Enove in 
Vanje Osterca. V ciklu prireditev Srečanja smo se pogovarjali z ljubljanskim filmskim režiserjem in 
scenaristom, igralcem in pisateljem Metodom Pevcem. 
Različnim lokalnim ljubiteljskim umetnikom in umetniškim društvom smo omogočili predstavitev likovnih 
del na priložnostnih razstavah; gostili smo razstavo Okupirana Ljubljana, mesto ob meji, ki je del 
raziskovalnega projekta o okupacijskih mejah v Sloveniji 1941–1945 Oddelka za zgodovino Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc: 
Gostili smo razstavo ob 50. obletnici Likovnega društva Ljubljana. Na strokovnem predavanju je kustos 
Mestnega muzeja Ljubljana, dr. Blaž Vurnik, razkril zgodovino Tobačne tovarne in njen vpliv na življenje 
Vičanov in okoliških prebivalcev. Predavanje je bilo prvo iz cikla Znanci z velike ceste, kjer bomo 
predstavili dediščino viškega dela Ljubljane. V okviru Robinzonijade v informacijski džungli smo v 
sodelovanju s Slovansko knjižnico pripravili kviz o razsvetljencu in mecenu slovenske umetnosti Žigi 
Zoisu. 
V Knjižnici Ig smo se na septembrskem Govekarjevem večeru srečali s pisateljem Sebastijanom 
Pregljem, avtorjem serije knjig za mlajše bralce Zgodbe s konca kamene dobe, ki so postavljene v čas 
koliščarjev. Tematika življenja koliščarjev je predstavljena skozi ravno prav napete zgodbe dečka Brina, 
ki temeljijo na zgodovinskih dejstvih. Prav tako v septembru smo odprli razstavo slik članov likovne 
skupine Društva Fran Govekar Ig z naslovom Koliščarji. Slikarjem Društva Fran Govekar Ig predstavlja 
kultura kolišč vedno nove izzive v slikarskem izražanju.  
V Knjižnici Frana Levstika smo v sodelovanju 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 Josipa Stritarja organizirali Stritarjev večer z gostom ddr. Igorjem Grdino, ki je 
predaval o Stritarju kot pesniku. Septembra pa smo obeležili obletnico rojstva Frana Levstika in v okviru 
projekta Dnevi evropske kulturne dediščine predstavili oblačilno kulturo v Levstikovem času. Gostili smo 
etnologa in avtorja več knjig dr. Bojana Knifica, ki je pripravil predavanje o tem, kako so se oblačili in 
plesali v Levstikovem času. 
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V Knjižnici Škofljica smo postavili več razstav likovnih del lokalnih ustvarjalcev in umetniških društev, 
mdr. tudi razstavo klekljanih čipk v sodelovanju z Osnovno šolo dr. Vita Kraigherja. 
 
Knjižnica Šiška: 
V Knjižnici Šentvid smo v sodelovanju s Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev 
postavili fotografsko razstavo Netopirji – skrivnostni Ljubljančani. Oktobra smo v sodelovanju z 
Društvom Blaž Potočnikova čitalnica postavili razstavo nagrajenih izdelkov natečaja ob 120-letnici prve 
mizarske zadruge na Kranjskem (Vsaka omara je bila najprej drevo). 
V Knjižnici Vodice smo sodelovali v uredniškem odboru zbornika Občine Vodice z naslovom Dediščina 
ljudi in krajev. Zbornik vsebuje tudi tri avtorske prispevke Karmen Jančar, vodje knjižnice, in sicer 
Valentin Zarnik »duša Slovencev«; Učitelji ste vrtnarji, šolski prostori vrt in otroci dragocene rastline v 
njem: zgodovina šolstva v Občini Vodice; V Vodicah se je treslo huje kot drugje: veliki ljubljanski potres 
14. aprila 1895 v Vodicah. 
 
 

5.6 Projekti 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju projektov 
V letu 2020 smo glede na delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah uspeli vsaj delno izpeljati 70 % 
načrtovanih projektov. 
 
V letu 2020 izpostavljamo: 
- Strategija razvoja e-vsebin in e-storitev v MKL,  
- E-pravljice v Potujoči knjižnici,  
- Spletni popoldan z Igroteko, 
- Pripni poezijo, 
- Spogledovanja (sklop): razstave in nastopi glasbenih ustvarjalcev, 
- Počitniško programiranje (sklop): računalniško opismenjevanje osnovnošolcev v kreativnici, 
- Nova frekvenca (sklop): glasbeni pogovori s koncertom. 
 
Od načrtovanih 41 projektov iz Programa dela MKL 2020 smo popolnoma ali deloma izvedli 29 
projektov. Dodali smo tri nove projekte: E-pravljice v Potujoči knjižnici, Spletni popoldan z Igroteko in 
TECH.LIBRARY. V letu 2020 smo tako izpeljali skupno 32 projektov.  
 
Razlogi za preložitev ali opustitev projektov v letu 2020: 
Skupni razlog za neizvedbo projektov v letu 2020 je delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah 

(koronavirus). Izvedbo nekaterih projektov smo prestavili v leto 2021, nekatere bomo izvedli v drugačni 

obliki, nekatere pa smo opustili. 
 
1. Strategija pridobivanja članov v MKL: projekt ni bil izveden, ker ni bilo mogoče izvesti ankete na 

terenu, nadaljevanje projekta v letu 2021 in 2022. 
2. Dan MKL: vsakoletni dogodek bomo ponovno izvedli v letu 2021. 
3. Knjižnica, srce mesta – zelena knjižnica: mednarodno strokovno posvetovanje bomo izvedli v 

maju 2021. 
4. Književnost slovanskih dežel: posvetovanje bomo izvedli v letu 2021. 
5. Ena knjižnica – ena knjiga: projekt bomo z novo vsebino (izbiro knjige) in spremnimi aktivnostmi 

izvedli v letu 2021. 
6. Medgeneracijsko srečanje v MKL: projekt ni bil izveden. 
7. Svet med nami: vsakoletni projekt bomo izvedli v letu 2021. 
8. Povsod v mestu: pasaža Knjižnice Otona Župančiča: projekta v letu 2020 nismo izvedli, v 2021 

bomo nadaljevali z začetimi aktivnostmi (kopališča, Živalski vrt). 
9. Zvedavo – od umetnosti do fizike: projekt bomo nadaljevali v letu 2021. 
10. Šivanka in škarjice: projekt je v letu 2021 uvrščen pod redno dejavnost kreativnice. 
11. Noč v knjižnici: projekt bomo izvedli jeseni 2021. 
12. Družinski bralni izziv: projekt bomo izvedli 2021. 
 
Na različne razpise smo prijavili pet projektov: 
- Na razpis JAK za promocijo branja smo uspešno prijavili dva projekta: Priročnik za branje 

kakovostnih mladinskih knjig 2019 in Strokovne srede. 
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- Na neposredni poziv MK za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja posebnih 
nalog OOK smo uspešno prijavili program za leto 2020. 

- 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 2020 smo prijavili 
projekt: Knjižnica na delovnem mestu (neuspešna prijava). 

 
Med projekti navajamo tudi izdajo publikacij: 
- Ljubljana med nostalgijo in sanjami: V devetem letniku je v prenovljeni podobi izšla ena številka. 

Uvodno besedilo je posvečeno Ljubljanici, reki, ki je kot prometna žila tesno vpeta v zgodovinski 
razvoj Ljubljane in njene bližnje okolice (Dr. Andrej Gaspari: Arheološki fenomen reke Ljubljanice); 
drugi članek obravnava družabno življenje mesta v času t. i. socializma, ko sta preobrazba družbe 
in izginotje klasičnega meščanstva in njegovih vrednot dala prostor novim oblikam preživljanja 
prostega časa (dr. David Petelin: Družabni punkti vsakdanjega življenja v socialistični Ljubljani); tretji 
članek prinaša oris razvoja ljubljanske ljubiteljske fotografije (Dr. Primož Lampič: Ljubiteljska 
fotografska dejavnost v Ljubljani od začetkov v 19. stoletju do danes); zadnji prispevek se posveča 
stanju kriminalitete na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja (Erika Marolt: Mikavne zgodbe o 
hudodelstvih). 

- Kulturna dediščina za družine: Izdali smo brošuro Otroštvo v antični Emoni. Besedilo opisuje 
vsakdanje življenje emonskih otrok v 4. stoletju in ga umešča v širši okvir rimske kulture in 
civilizacije, katerega del je bilo naše mesto v antični dobi. 

- Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2020 »O črtah in luknjah«, ki prinaša produkcijo 
mladinskih knjig za leto 2019. 

- metaFORA, poHAIKUj, preDRAMI se, S3p: Nagrajeni prispevki 2019/20.  
V celotni mreži in v posameznih knjižnicah se odvijajo številni tematski sklopi prireditev in izobraževanj. 
V Prilogi 17: Tematski sklopi je za leto 2020 izpostavljeno 12 sklopov, večina njih je bila zaradi delovanja 
MKL v spremenjenih razmerah izvedena v zmanjšanem obsegu in z delnim prenosom izvedbe v 
virtualno okolje. 
 
 

Kazalnik 2019 2020 

Število obiskov na prebivalca 7,3 5,1 

Število krajevnih knjižnic, ki jih obišče povprečni uporabnik 1,8 1,9 

Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj 71.718 98.233 

Število ur izobraževanj za uporabnike 2.688,0 1.398,0 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2019 in 2020: 
Spremljanje uporabljenih kazalnikov v letih 2019 in 2020 kaže dve plati delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah (koronavirus): malo povečano število obiskanih krajevnih knjižnic in močno 
povečano število obiskovalcev prireditev in izobraževanj (+ 37%), kar je posledica obiskovalcev 
virtualnih prireditev in izobraževanj (seštevek števila udeležencev, ki so se posameznih dogodkov 
udeležili ob izvedbi v živo, in števila naknadnih ogledov (klikov) v arhivu digitalnih posnetkov MKL preko 
YouTube kanala MKL in Facebook družbenega profila MKL). Drugo plat predstavlja padec števila 
obiskov na prebivalca, kar je razumljivo, saj predvsem zaradi izposoje gradiva uporabniki niso tako 
pogosto obiskovali knjižnice (brez zaračunavanja zamudnin za daljše obdobje izposoje), in padec števila 
ur izobraževanj za uporabnike, tudi zato, ker uporabniki še niso začeli v večjem številu uporabljati e-
učilnice, ki smo jo za uporabnike vzpostavili šele v letu 2020. 
 
 
Projekti za povečano dostopnost knjižničnih storitev in prepoznavnost knjižnice 
1. Prenova spletne strani MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Za prenovo spletne strani je bila na podlagi koncepta prenove pripravljena vsa dokumentacija za oddajo 
ponudb potencialnim izvajalcem. Od povabljenih izvajalcev so se v ožji krog uvrstili trije, izmed katerih 
je delovna skupina za spletno stran, na podlagi optimalnega razmerja med ceno in ponujeno kakovostjo, 
izbrala izvajalca. S podjetjem je bila sklenjena pogodba, prenova se je začela in decembra prečkala 
polovico produkcijske faze. Začeli smo tudi s pripravo dokumenta za migracijo vsebin s stare na novo 
stran in s pripravo vsebin za novo spletno stran. 
Doseženi cilji: 
Pripravili smo razpisno dokumentacijo, izpeljali razpis, izbrali izvajalca in začeli produkcijsko fazo. 
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2. Strategija razvoja e-vsebin in e-storitev v MKL  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Pripravljen je bil strateški dokument »Digitalna knjižnica Mestne knjižnice Ljubljana: izhodišča za 
delovanje«. Opredeljeni so bili elementi knjižničnega e-okolja: digitalne vsebine in storitve, dostopnost 
elementov in tipična delovna mesta in naloge; evalvacija tehnološkega okolja, vsebin in storitev v 
slovenskih splošnih knjižnicah in MKL; elementi predlagane bodoče organiziranosti digitalne knjižnice 
MKL. Dokument je pisan v priročniški obliki, za vse, ki želijo dobiti pregled nad tem, kaj se je na področju 
digitalne knjižnice že izvajalo in kaj je še potrebno postoriti. Dokument bo služil kot osnova za lažje delo 
na področju digitalnih vsebin in storitev MKL. 
Doseženi cilji: 
Dokument prinaša pregled obstoječega stanja digitalne ponudbe MKL, vprašanja, ki jih je potrebno še 
razrešiti (tudi na sistemski, ne le MKL ravni), kakor tudi predloge usmeritev za prihodnost, ki bodo služili 
kot izhodišče za strateške cilje v novem strateškem obdobju.  
 
 
Projekti za otroke: 
 
3. 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 (2020/2021), z Društvom Bralna 
značka Slovenije – ZPMS. 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.  
Petnajsti cikel z naslovom S KNJIGO V SVET smo posvetili Bralni znački, ki že 60 let spodbuja razvoj 
bralne kulture na Slovenskem. Letošnji cikel sestavljajo trije vsebinski sklopi: S knjigo kakor danes, a 
nekoč nekoliko drugače, »Brati pomeni početi podvige.« (Tone Pavček) in Naš veliki bralni klub. 
Kviz je dostopen na spletni strani www.megakviz.si. 
Doseženi cilji: 
V šolskem letu 2019/2020 je potekal štirinajsti cikel MEGA kviza, s katerim smo zbrali 11.369 rešitev. 
Zaradi izrednih razmer smo reševanje štirinajstega cikla (in spremljajoči likovni natečaj) podaljšali do 1. 
septembra 2020. Za petnajsti cikel, ki poteka v šolskem letu 2020/2021, bomo rešitve zbirali do 15. maja 
2021. 
 
4. Poletavci – poletni bralci 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Začetek leta 2020 smo namenili prenovi celostne grafične podobe projekta in tako pridobili nov logotip 
in ilustracijo, ki ju je izdelala ilustratorka Zarja Menart. Na osnovi nove grafične podobe smo izdelali 
skupno vseslovensko spletno stran poletavci.si.  
Izbrali smo ambasadorja projekta Nika Škrleca, s katerim smo posneli 12 kratkih promocijskih videov in 
zaključno žrebanje. Praznovanje desetletnice Poletavcev smo prestavili v leto 2021, zaključek tekoče 
bralne akcije pa strnili v video posnetku, v katerem so sodelovali tudi mentorji in poletni bralci iz tujine. 
Deseto leto izvajanja projekta nam je za počitniško branje uspelo navdušiti 593 Poletavcev med sedmim 
in dvanajstim letom (leta 2019: 736), 25 izmed njih iz tujine (Nemčija – Berlin, Italija – Prosek, Bosna in 
Hercegovina – Teslić). Skupaj s petnajstimi slovenskimi splošnimi knjižnicami smo Poletavcem podelili 
2.397 majic in priznanj (leta 2019: 2.538). V letu 2021 se v projekt vključuje nova splošna knjižnica. 
Doseženi cilji:  
Spodbujanje otrok k poletnemu branju; aktivno sodelovanje s splošnimi knjižnicami in z drugimi javnimi 
zavodi; večji obisk spletne strani MKL in FB profila MKL; pridobivanje donatorjev; dvig bralne pismenosti 
med otroki. 
 
5. Multi–kul-praktik (MKP) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MKP zajema različne dogodke, poudarek je na aktivnostih za mlade, njihovi aktivni vključitvi in 
obiskovanju knjižnice ter uporabi njenih storitev. V letu 2020 je bila zaradi epidemiološke situacije 
predvidena fizična izvedba dogodkov prestavljena na začetek oktobra in realizirana hibridno – v živo v 
knjižnici/v živo po spletu. V enem tednu smo organizirali delavnice, predavanja, razstavo, jezikovni tečaj, 
kviz, pravljico in medgeneracijsko sobotno druženje. Veleposlaništvo Brazilije je objavilo kratek film z 
veleposlanikom, ki je na ta način tudi promoviral celoten projekt in vabil k udeležbi. Pripravili smo tudi 
spletni koledarček na temo Brazilije, ki je opozarjal na dogodke z aktivnostmi in različnimi vprašanji na 

http://www.megakviz.si/
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temo Brazilije. Zadnji dan je potekal izven knjižnice, in sicer v ZOO Ljubljana, kjer smo imeli stojnico, na 
kateri smo promovirali projekt in knjižnico ter pripovedovali pravljice, ZOO pa je pripravil aktivnosti z 
živalmi Brazilije, ki jih imajo v živalskem vrtu. 
Seznanitev z drugo kulturo, spoznavanje kulturne raznolikosti, subkultur, razlik in podobnosti preko 
lastne kulture, spodbujanje strpnosti in umetniškega izražanja; čezmejno sodelovanje; promocija 
knjižnice; vzpostavitev sodelovanja z novimi partnerji. 
 
6. E-pravljice v Potujoči knjižnici 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Junija in septembra 2020 smo izvedli dve pravljici v virtualnem okolju, »O pogumu« in »Zakaj se je 
Simon naučil brati«. Objavili smo ju na naših družbenih omrežjih ter na YouTube kanalu MKL. E-pravljice 
so namenjene vsem otrokom, še posebej pa tistim, ki jih zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih 
razmerah (koronavirus) nismo mogli obiskati. Posnetke smo posredovali tudi Zavodu za gluhe in 
naglušne Ljubljana, ki jih v običajnih razmerah obiščemo v okviru redne dejavnosti Potujoča knjižnica 
na obisku. 
Doseženi cilji: 
Z novim projektom E-pravljice v Potujoči knjižnici smo spodbujali branje in pripovedovanje pravljic med 
otroki; sodelovali smo z vrtci in specialnimi zavodi ter ohranjali stik z njimi v času epidemije; promovirali 
smo Potujočo knjižnico in spodbujali kreativno preživljanje prostega časa. 
 
 
Projekti za mlade: 
 
7. NajPoletavci 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Poletni bralni projekt za mlade med trinajstim in šestnajstim letom smo izvedli že šesto poletje zapored. 
Tri obsežnejše knjige je prebralo in na spletni strani MKL opisalo knjižnega junaka, ki jih je najbolj 
navdušil, 91 NajPoletavcev (2019: 100). Zaključno žrebanje smo posneli in ga objavili na FB profilu 
MKL, glavna nagrada je bila bralnik, ki ga je darovala Založba Beletrina. V projektu je sodelovalo še 
osem slovenskih splošnih knjižnic, vseh NajPoletavcev skupaj je bilo 205 (2019: 203). Tudi ostale 
sodelujoče knjižnice so žrebanja posnele vnaprej in jih predvajale na družbenih omrežjih. 
Doseženi cilji: 
Mnenja mladih o prebranih knjigah; razvoj bralne pismenosti pri mladih; pridobivanje donatorjev; večji 
obisk spletne strani MKL in FB profila MKL. 
 
8. 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 štiri samostojne literarne natečaje za mlade: metaFORA – literarni natečaj 
kratke zgodbe (razpisan v sodelovanju s Knjižnicami grada Zagreba), poHAIKUj – literarni natečaj haiku 
poezije, preDRAMI se – literarni natečaj dramskega besedila in S3P – natečaj za najboljši strip. Natečaj 
je potekal od 15. novembra 2019 do 15. marca 2020. Namenjen je bil mladim med 15. in 25. letom. Na 
natečaj smo prejeli 24 kratkih zgodb, 46 haikujev, pet dramskih besedil in en strip. Zaključna prireditev 
in razglasitev zmagovalcev je potekala 21. decembra 2020 in bila izvedena v virtualnem okolju preko 
video posnetka. Konec leta 2020 je izšla publikacija »metaFORA, poHAIKUj, preDRAMI se, S3p: 
Nagrajeni prispevki 2019/20«. 
Doseženi cilji:  
Spodbujanje mladih k branju, kreativnosti in ustvarjanju; pomoč in spodbujanje pri uveljavljanju mladih 
avtorjev. 
 
9. Medijska pismenost za mlade  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Namen projekta je ponuditi več različnih oblik dela, s katerimi izobražujemo in ozaveščamo mlade o 
pomembnosti medijske pismenosti za vsakdanje življenje. V letu 2020 smo izvedli pet dogodkov: 
- Literarno novinarstvo – Uroš Lipušček in Leonora Flis 
- Literarno novinarstvo – Mitja Meršol in Leonora Flis 
- Literarno novinarstvo – Janko Petrovec in Leonora Flis (virtualno okolje) 
- Literarno novinarstvo – Mojca Širok in Leonora Flis (virtualno okolje) 
- Knjiga Twitov – Bojan Dobovšek 
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Doseženi cilji:  
Ozaveščanje mladih o pomembnosti medijske pismenosti; spodbujanje razvoja medijske pismenosti. 
 
10. Igrive poteze 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt »Igrive poteze v knjižnici« je potekal v okviru ciklov. V letu 2020 smo izvedli pet srečanj (januar–
marec), skupno število udeležencev je bilo 50. Poleg že obstoječih kvalitetnih iger smo v zbirko 32 iger 
v letu 2020 dodali še sedem novih. 
Udeležba na srečanjih je iz meseca v mesec rasla, dokler nismo ciklov v marcu (zaradi epidemije) 
prekinili. Izposoja iger je čitalniška in je namenjena zgolj igranju v knjižnici. Od začetka projekta je bilo 
zabeleženih 199 izposoj iger (17 v letu 2020).  
Doseženi cilji: 
Medvrstniško sodelovanje in povezovanje v realnem svetu; spodbujanje aktivnega logičnega, 
ustvarjalnega, strateškega in taktičnega razmišljanja; število udeležencev iz leta v leto raste, kar pomeni, 
da je projekt Igrive poteze sprejet pozitivno med našimi uporabniki ter bo v prihodnjih letih prešel v redno 
dejavnost oz. ponudbo MKL. 
 
11. Glasbeni instrumentarij 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt Glasbeni instrumentarij je v letu 2020 prešel v sklepno fazo in bi moral že potekati kot redna 
dejavnost Mediateke, vendar zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus) in 
posledično nezmožnosti stika z uporabniki še ni zaživel v polni obliki. Do sredine marca 2020 smo 
opravili nekaj individualnih glasbenih opismenjevanj »Začetnice za kitaro«, po lastnem programu z 
naslovom »V petih korakih do igranja kitare«. Prav tako smo izvajali glasbena posvetovanja/delavnice 
z lokalnimi glasbeniki na temo jazz standardov in uporabe le-teh pri ustvarjanju lastne glasbe ter 
omogočili pretok glasbenega znanja med udeleženci. Dokončno smo vzpostavili izposojo glasbene 
opreme in glasbil za potrebe MKL, kot tudi za potrebe nastopajočih na koncertih. Od marca dalje smo 
prostor namenjali tudi snemanju lastnih avdio-video izdelkov za potrebe MKL in ga trenutno v ta namen 
tudi preurejamo. Opustili smo dodatno akcijo zbiranja inštrumentov, saj je trenutna zbirka, nastala iz 
donacij zaposlenih in partnerjev projekta, presegla naša pričakovanja.  
Doseženi cilji:  
V letu 2020 smo dokončno oblikovali program za individualno ali skupinsko poučevanje, s katerim 
izvajamo glasbeno opismenjevanje uporabnikov; z izposojo glasbene opreme namenski prostor 
Avdioteke vse bolj prevzema vlogo kreativnice (v letu 2020 predvsem za interno rabo); vzpostavili smo 
ekspertno skupino zaposlenih in zunanjih strokovnih sodelavcev za potrebe izvajanja lastnih prireditev, 
izdelave avtorskih avdio-video izdelkov in promocije glasbene umetnosti v lokalnem okolju. 
 
 
Projekti za družine: 
 
12. Poučna slikanica Zmaj Klepetaj 
Poročilo o izvajanju projekta 
Prvo leto dvoletno zasnovanega projekta sta avtorica besedila Ida Mlakar Črnič in ilustratorka Zarja 
Menart izdelali oz. predstavili sedem od desetih postaj v osrčju stare Ljubljane, ki bodo opisane v poučni 
slikanici. Izdelan je že zemljevid, ki bo kot priloga služil družinam za lažjo orientacijo od postaje do 
postaje. Zaradi pandemije niso bili izvedeni skupinski literarni sprehodi, na katerih bi lahko pridobili 
fotografsko gradivo, ki bo vsebinsko dopolnilo poučni del slikanice, zato je izid slikanice prestavljen v 
zaključek leta 2021. 
Doseženi cilji: 
Sodelovanje z drugimi kulturnimi ustanovami v Ljubljani (Lutkovno gledališče, Knjigarna Lutkovnega 
gledališča Ljubljana, Trubarjev antikvariat, RTV Slovenija, ART center in Pionirski dom); ostali 
načrtovani cilji bodo doseženi ob izidu slikanice. 
 
13. Petek – družinski zadetek 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Zaradi zaprtosti knjižnice in posebnih ukrepov pri odprtosti knjižnice smo projekt Petek – družinski 
zadetek izvajali le dva meseca. Izpeljali smo nekaj srečanj, katerih ciljna publika so družine: Kitajščina 
za družine, Naše osončje, Kinološka urica, Prešernov prešerni portret, Vzgojnice. Udeležilo se jih je 65 
obiskovalcev. Poleg zanimivih vsebin smo na srečanjih promovirali tudi lastno knjižnično gradivo.  
Doseženi cilji: 
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Spodbujali smo družinski obisk knjižnice; seznanjali smo družine z bogato knjižnično zbirko. 
 
14. Spletni popoldan z Igroteko 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Zapolnili smo vrzel, ki je nastala zaradi odpovedi fizičnih prireditev, in pripravili projekt, ki je v celoti 
potekal preko FB profila knjižnice. Za uvod v spletni dogodek smo od 4. 5. do 28. 5. dnevno objavljali 
dogodke, združene v tedenske cikle. »Razgibani ponedeljki« so prinašali gibalne igre, ob torkih smo 
predstavljali različne vrste oz. skupine igrač, srede so bile namenjene igram, ki smo se jih igrali nekoč. 
Ob četrtkih smo pripravili navodila in posnetek izdelave igrače, vsak teden smo ob petkih zaključili z 
zanimivostmi iz sveta igranja in iger. 28. 5., na svetovni dan igre, smo pripravljali posnetke vsako uro, 
ob 17.00 pa smo se javili v živo. Prireditev smo zaključili s posnetkom znanih Slovencev in njihovih 
najljubših iger iz otroštva. 
Doseženi cilji: 
Popoldan z Igroteko smo spletno razširili na cel mesec; uspešno smo promovirali Igroteko in jo 
predstavili potencialnim uporabnikom; zaključni 26-minutni film ima 410 ogledov, 17 všečkov in 149 
komentarjev. 
 
 
Projekti za odrasle: 
 
15. Mesto bere ... zgodbe iz Avstralije in Oceanije 
Poročilo o izvajanju projekta  
V deveti sezoni projekta za spodbujanje kakovostnega branja za odrasle smo prebirali literaturo 
Avstralije in Nove Zelandije. Na bralni seznam smo uvrstili 60 avtorjev. S projektom smo začeli na Ta 
veseli dan kulture, 3. decembra 2019, z branji pa zaradi epidemije zaključili 8. septembra 2020. 
Zaključek projekta smo pripravili v virtualnem okolju, s spletnim predvajanjem na FB profilu 23. 
septembra. Pri projektu smo letos prebrali skupaj največ knjig, 2.770, sodelujočih bralcev je bilo 405, 
nekaj manj jih je oddalo vseh pet knjig s seznama. Tudi tokrat smo obdarili vse bralce in jim podelili 
priznanja, najboljše smo posebej nagradili. V spomladanskih mesecih smo, kolikor so razmere 
dopuščale, organizirali tudi pogovore o literaturi s seznama knjig. Na zaključni prireditvi smo izžrebali 
dobitnika glavne nagrade, vikend paketa za dve osebi v Bohinj ECO hotelu sponzorja SDH d. o. o. 
Partner pri projektu je tudi Mladinska knjiga, Knjigarna Konzorcij, kjer smo za obiskovalce pripravili 
priložnostno razstavo knjig s seznama Mesto bere. 
Doseženi cilji: 
Promocija kakovostnega branja; cikel bralnih projektov trajnega značaja; povečanje izposoje 
kakovostnega gradiva; aktualizacija posameznih literatur in književnosti. 
 
16. Mesec branja v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V okviru Nacionalnega meseca branja smo med 8. septembrom in 11. oktobrom 2020, tokrat v 
razmerah, zaznamovanih z epidemijo, pripravili program dogodkov na temo promocije branja, razvoja 
bralne kulture in bralne pismenosti. Začetek meseca branja smo posvetili promociji branja z zaključkom 
bralnega projekta Mesto bere in začetkom branj sodobne slovanske literature pri projektu Sodobni 
slovanski romani. Začeli smo jesenski niz dogodkov v okviru projekta Povezane besede Društva 
slovenskih literarnih kritikov: knjižne svetovalnice, nadaljevanje promocije kakovostne literature s paketi 
knjig in priporočilnim seznamom in pogovorni večeri. Pripravili smo bralna srečanja, diskusije, srečanja 
z literarnimi ustvarjalci, pogovorne večere, bralne večere in dogodke, povezane z branjem za odrasle, 
mlade in otroke.  
Doseženi cilji: 
Spodbujanje in razvoj bralne kulture; promocija literature in promocija bralne pismenosti; sodelovanje z 
izvajalci s področja knjige in literature; medgeneracijsko povezovanje različnih ciljnih skupin; 
sodelovanje pri projektih na nacionalni ravni. 
 
17. Slovanski sodobni romani – promocija leposlovnih prevodov iz slovanskih jezikov 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Med 8. septembrom in 30. novembrom 2020 smo v MKL pripravili četrto in obenem zadnjo sezono 
bralnega projekta Sodobni slovanski romani (Naokrog po slovanskem svetu). Na priporočilni seznam 
smo uvrstili 35 leposlovnih del iz vseh dežel slovanskega sveta. Z branjem je bilo mogoče sodelovati 
tudi v nagradnem žrebanju in osvojiti lepe knjižne nagrade, ki jih je podarila Mednarodna ustanova – 
Forum slovanskih kultur. Izmed 34 prispelih zadolžnic smo izžrebali 5 dobitnikov. Izžrebane bralke in 
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bralec so nagrado prejeli po pošti, saj osebni prevzem zaradi epidemioloških razmer ni bil mogoč. Ob 
zaključku projekta smo skupaj z go. Matejo Jančar iz FSK-ja pripravili kratek posnetek, ki si ga je bilo 
mogoče ogledati na FB profilu MKL. V njem smo predstavili vse pretekle sezone projekta, zbirko 100 
slovanskih romanov ter objavili imena nagrajencev.  
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. 
 
18. Pripni poezijo 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Namen projekta je usmerjen v promocijo poezije in spodbujanje branja, pisanja in spoznavanja poezije. 
Z različnimi oblikami dela (pogovori ob knjigah, debate, bralne skupine, natečaji) se je promoviralo 
poezijo in njeno spoznavanje. V letu 2020 je bilo izvedenih 26 dogodkov. Izpostavljamo: 

- Četrtkovci za radovedne – bralna skupina za poezijo; 

- Rdeči cikel x Dostop na odprto morje – predstavitev pesniškega prvenca Nine Kremžar;  

- Pet obrazov poezije – literarno pesniško branje: Brane Senegačnik, Boris A. Novak, Neža Zajc, 
Klarisa Jovanovič in Miljana Cunta;  

- Festival Pranger – festival (virtualno okolje); 

- Zaljubljenka – predstavitev dvojezične pesniške zbirke: Sara Špelec in Nani Poljanec (virtualno 
okolje); 

- Ad hoc v živo – multimedijski pesniški dogodek s poezijo in glasbo: Cvetka Bevc, Peter Škerl in Nina 
Pečar (virtualno okolje); 

- Nova knjiga skozi kritiko – kritiška analiza pesniškega dela Branimirja Mozetiča (virtualno okolje); 

- Na pesniškem tandemu – pesniški pogovor dveh generacij: Peter Svetina in Tara Ferbežar 
(virtualno okolje). 

Doseženi cilji: 
Ozaveščanje o pomenu poezije in njeni vsakdanji rabi ter uporabi; vsi cilji zaradi delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah (koronavirus) in razglašene epidemije v letu 2020 niso bili doseženi. 
 
19. Literatura v mestu 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2020 smo organizirali tri domoznanske literarne dogodke, ki so zaradi delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah (koronavirus) potekali v spletnem okolju. Aprila smo na prvem večeru gostili 
pisateljico Veroniko Simoniti in profesorja dr. Andreja Blatnika (urednik, pisatelj in izredni profesor 
knjigarstva na Filozofski fakulteti). Spregovorili smo o avtoričinem drugem romanu Ivana pred morjem, 
za katerega je Simonitijeva prejela nagrado kresnik. Pogovorni večer je bil prvi dogodek Mestne 
knjižnice Ljubljana, ki smo ga v času epidemije izvedli v spletnem okolju; pridružilo se nam je kar 32 
poslušalcev. Maja je sledil drugi večer iz cikla, na katerem smo lahko prisluhnili pisatelju Sebastijanu 
Preglju in dr. Vanesi Matajc, redni profesorici na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo 
Filozofske fakultete UL. Pogovarjali smo se o avtorjevem zadnjem romanu V Elvisovi sobi, za katerega 
je Pregelj prejel Cankarjevo nagrado. Dogodek smo prenašali v živo na FB profilu MKL. Cikel smo 
zaključili z zimskim pogovornim večerom, na katerem sta spregovorila novinarka Maja Čakarić in dr. 
Tone Smolej, redni profesor na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo ljubljanske 
Filozofske fakultete. Na dogodku, ki smo ga prav tako izvedli preko ZOOM aplikacije, smo skozi prizmo 
imagologije, ki se ukvarja s podobami tujih dežel in narodov v posameznih književnostih, spregovorili o 
podobah Ljubljane in njenih prebivalcev, ki so jih v svojih delih zapisali tuji avtorji.  
Doseženi cilji: 
Z izvedbo literarnih večerov na temo Ljubljane smo prispevali k spodbujanju bralne kulture in pismenosti, 
promociji domoznanske dejavnosti Centra za domoznanstvo MKL ter vrhunske domače literarne 
produkcije; s ciklom izpostavljamo razmišljanje o drugačnih vsebinskih vidikih prebranega literarnega 
dela; literarne oblike in motive predstavljamo tako z vidika literarne teorije, kakor tudi iz zornega kota 
ustvarjalca besedila ter tako posredujemo celostno informacijo o predstavljenem besedilu; z realizacijo 
dogodka v spletnem okolju smo format prireditve v živo uspešno prilagodili potrebam sodobnega 
občinstva, ki se prireditev v knjižnici ne želi ali ne zmore udeležiti. 
 
20. Knjižnica na delovnem mestu 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Drugo sezono smo začeli s spremenjenim imenom – Knjižnica na delovnem mestu. Za spremembo smo 
se odločili, ker ime bolje opiše dejavnost, ki jo nudimo. Projekt smo začeli v okviru Nacionalnega meseca 



72 

skupnega branja. Podjetjem, ki so se prijavila k projektu, smo ponudili v uporabo gradivo Knjižnice 
Prežihov Voranc. Letos so se za sodelovanje odločili v podjetju Medex d. o. o. iz Ljubljane in v Občini 
Velike Lašče. Prvotno so namero o sodelovanju v drugi sezoni izkazali v več podjetjih (Iskra, 
Zavarovalnica Triglav, SIQ, Metrel), vendar so sodelovanje tik pred začetkom preklicali zaradi negotove 
situacije zaradi epidemije koronavirusa.  
Sodelujoča podjetja so v svoji organizaciji poskrbela za primeren prostor za knjige, ki so zaposlenim na 
razpolago na delovnem mestu oz. jih lahko odnesejo tudi domov. Sodelujočim smo podarili enoletno 
brezplačno članarino. V letošnji sezoni smo sodelujočima podjetjema pripravili skupaj 321 knjig. V 
Medex smo dostavili 200 enot gradiva (od tega 19 % strokovnih knjig) in v Občino Velike Lašče 97 enot 
gradiva (26,80 % strokovnih knjig). Projekt je še v teku in se bo zaključil konec januarja 2021. 
Doseženi cilji: 
Promocija branja in spodbujanje bralne kulture; povečana izposoja gradiva; sodelovanje z 
gospodarskimi organizacijami; večja prepoznavnost knjižnice. 
 
21. Soočenja: podnebne spremembe  
Poročilo o izvajanju projekta: 
V projektu smo izpostavljali globalnost problematike in resnost klimatskih sprememb, ki ogrožajo naš 
obstoj. V sodelovanju z različnimi ustanovami smo poudarjali kompleksnost te problematike in globalno 
soodvisnost, ki vpliva na usodo našega planeta. Opozarjali smo na nujnost sonaravnega razvoja kot 
edine globalne strategije in trajnostno naravnane ekonomije, ki bi bila prijaznejša do našega okolja. 
Poudarjali smo nujnost zaščite vodnih virov ter razvoja in uporabe neškodljivih virov energije ter 
predstavitev dobrih praks integralne zelene ekonomije in nujnost prehranske samooskrbe, ki bi bila 
okolju prijaznejša in v čim manjši meri odvisna od globalne ekonomije. 
Glede na izbruh globalne pandemije koronavirusa (covid-19) smo del projekta namenili globalnemu 
soočenju s to boleznijo in novo stvarnostjo, s katero se je soočil celoten svet. Problematiko globalne 
pandemije smo skušali predstaviti s predavanji, pogovori in predstavitvami, ter na ta način globalno krizo 
osvetliti iz medicinskega, biološkega, sociološkega in tudi političnega aspekta. Pri izvedbi posameznih 
dogodkov smo sodelovali s številnimi ustanovami, kot so Slovenski nacionalni inštitut za biologijo, 
Fakulteta za biologijo, NIJZ, Filozofska fakulteta, FDV itd. 
Doseženi cilji:  
Želeli smo predvsem izpostaviti ter iz strokovnega vidika predstaviti globalno problematiko klimatskih 
sprememb ter zaradi novih okoliščin tudi problematiko soočenja z globalno pandemijo virusa covid-19; 
načrtovana predavanja in druge predstavitve so bile predstavljene v omejenem obsegu zaradi delovanja 
knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus) – del prireditvenega programa je tako predstavljen v 
okviru naših spletnih dejavnosti in dogodkov. 
 
22. Čitalniška klepetalnica 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Triletni projekt smo začeli izvajati, da bi promovirali zbirko serijskih publikacij in spodbujali bralce k še 
večji izposoji in uporabi časopisja in revij. Ciljna skupina so bili odrasli, ki smo jih s pomočjo plakatov v 
knjižnici in napisov na čitalniških mizah vabili k zbiranju predlogov za izbor in priporočanje v branje še 
posebej zanimivih člankov. Na članke, ki so jih bralci predlagali, smo opozarjali z listki (v enotni grafični 
podobi projekta) na naslovnicah revij. Druga sezona projekta je potekala med 15. marcem 2019 in 14. 
marcem 2020. Bralci so predlagali skupaj 143 člankov. Dva bralca sta prejela nagrado, bon za 
brezplačno letno članarino. Projekta v sezoni 2020/2021 zaradi epidemije covid-19 in prepovedi dostopa 
do čitalnic ter uporabe časopisnih zbirk nismo nadaljevali. 
Doseženi cilji: 
Promocija časopisne zbirke in še večji obrat časopisov in revij; spodbujanje druženja starejših in 
razvijanja kritičnega mišljenja; promocija darilnih bonov in spodbujanje rednih obiskovalcev čitalnice, ki 
še niso člani, k vpisu. 
 
23. Borza zdravja  
Poročilo o izvajanju projekta (Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Prežihov 
Voranc, Knjižnica Šiška):  
V okviru zdravstvenega kotička v KOŽ smo v sodelovanju z Medicinsko fakulteto in študenti medicine v 
začetku leta nadaljevali s ciklom preventivnih akcij merjenja krvnega pritiska in glukoze v krvi za 
uporabnike knjižnice. Zaradi epidemije covida-19 smo izvedli le dve akciji merjenja (v januarju in 
februarju), ki se jih je udeležilo 28 obiskovalcev. V letu 2020 smo v sodelovanju z Rdečim križem 
Slovenije, OZ Ljubljana, izvedli dva tečaja prve pomoči z oživljanjem in uporabo defibrilatorja, ki se ju je 
skupno udeležilo 11 uporabnikov. Pripravili smo tudi prireditve s področja zdravja, prehrane, gibanja, 
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alternativne medicine in duševnega zdravja, ki pa so večino leta zaradi epidemije potekale preko spleta. 
Postavili smo pet tematskih razstav gradiva o zdravju. Od odprtja DPT (demenci prijazne točke) 
sodelujemo z društvom Spominčica pri ozaveščanju javnosti o demenci s predavanji in z informativnim 
in promocijskim gradivom. Tudi v KPV so bile aktivnosti na temo krepitve spomina, in sicer je bilo v mreži 
KPV izvedenih pet srečanj Vodene šole spomina (Knjižnica Rudnik), mesečna merjenja holesterola in 
krvnega tlaka za starejše (Knjižnica Rakitna), pet predavanj o zdravju za različne generacije (Knjižnica 
Grba). V večini knjižnic so bile tudi razstave knjižnega gradiva z aktualnimi zdravstvenimi področji. 
KOŽ je kot koordinator Borze zdravja pripravil tri promocijske letake (jan, feb, mar) Borze zdravja z 
izbranimi dogodki vseh sodelujočih knjižnic; tako npr. je bilo v KŠ predavanje Slavice Zorn: O prehrani 
otrok in mladostnikov, v KB pa štiri predavanja iz cikla Zdravje! KB je pripravila zgibanko priporočenega 
gradiva o sladkorni bolezni in več priložnostnih razstav gradiva. Zbirko gradiva smo obogatili s 
tujejezičnimi strokovnimi knjigami. 
Doseženi cilji:  
Promocija zdravstvene pismenosti med odraslimi uporabniki knjižnice; ozaveščanje o pomenu zdravja 
in zdravega življenja; predstavitev društev, aktivnosti in projektov s področja zdravega načina življenja; 
skupna promocija prireditev s področja zdravja v okviru MKL. 
 
24. TECH.LIBRARY – Enhance public library services for visually impaired users through ICT 
tools and training 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Od septembra 2020 kot partner sodelujemo pri projektu TECH.LIBRARY v programu Erasmus+, KA2: 
strateška partnerstva v izobraževanju odraslih. Partnerji (Italija/koordinator, Hrvaška, Bolgarija, Latvija, 
Romunija in Slovenija) smo pod vodstvom koordinatorja začeli aktivnosti za izvajanje projekta, kot so 
dogovori o delitvi nalog, načinu skupnega dela, o prilagoditvah zaradi korona ukrepov, o časovnici, 
pravilih poročanja in financiranja ipd. MKL je znotraj projekta nosilec nalog, povezanih s študijskimi 
obiski in izmenjavo primerov dobrih praks med partnerji (WP2). V okviru tega smo pripravili vprašalnik 
za izvedbo raziskave o stanju in dobrih praksah dela s slepimi in slabovidnimi uporabniki v partnerskih 
državah. Izpolnili smo vprašalnika za ugotavljanje potreb in analizo stanja za pripravo spletne platforme 
projekta, ki ga je pripravil italijanski partner, nosilec nalog, povezanih s spletno platformo projekta. S 
predstavitvijo projekta na kolegiju in objavo predstavitve projekta na domači spletni strani smo začeli z 
diseminacijskimi aktivnostmi.  
Doseženi cilji: 
Ustanovitev delovne skupine v MKL; izvedba virtualnega srečanja partnerjev; pripravljena je krovna 
pogodba o sodelovanju med partnerji in oblikovan logotip projekta. 
 
25. »Kaj pa vas zanima?« 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Tematske razstave smo v naših knjižnicah lahko pripravili v nekoliko manjšem obsegu, saj so bile 
namenjene uporabnikom, ki vstopajo v knjižnične prostore, uporaba le-teh pa je bila v minulem letu 
bistveno omejena. V treh knjižnicah v mreži Knjižnice Jožeta Mazovca je bilo postavljenih sedem večjih 
razstav na temo vrtnarjenja, filozofije, stripov in risanja, biografij, potopisov po Sloveniji, učenja ter 
razvoja človeka.  
Doseženi cilji: 
Na razstavah smo promovirali strokovno gradivo in njegovo postavitev po UDK skupinah in predstavljali 
najaktualnejše gradivo na določeno temo in za vsako razstavo izdelali seznam gradiva; nastali 
priporočilni seznami so bili oblikovani v enotno podobo z logotipom MKL in so dostopni vsem zaposlenim 
(v rubriki Bralni seznami med promocijskim gradivom na intranetu MKL) kakor tudi uporabnikom v tiskani 
izdaji.  
 
26. Cikel češko-slovaškega filma 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Cikel češkega in slovaškega filma smo organizirali v sodelovanju z Veleposlaništvom Češke republike 
v Ljubljani, Kulturno-umetniškim društvom Police Dubove in Oddelkom za slavistiko Filozofske Fakultete 
Univerze v Ljubljani. Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus) smo uspeli 
realizirati tri od načrtovanih štirih projekcij: februarja smo predvajali film Adela še ni večerjala (41 
udeležencev); septembra film Pacho, rokovnjač iz Hyb (19 udeležencev) in oktobra film Praznovanje 
zvončkov (25 udeležencev). Na predvajanju dveh filmov sta nas obiskala tudi namestnik češkega 
veleposlanika g. Jan Beneš in namestnik slovaškega veleposlanika g. Lukaš Kajan. 
Doseženi cilji: 
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Obstoječo filmsko ponudbo smo razširili s kvalitetno češko produkcijo in nagovorili potencialne češke 
rojake v Ljubljani ter dodatno promovirali Slovansko knjižnico kot mesto srečanja različnih slovanskih 
kultur. 
 
27. 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 v letu 2020 objavili devet zbirk: »Pavel Magdić (1870–1918), 
ustanovitelj trgovskega podjetja P. Magdić v Ljubljani«, »Stavbno in umetno mizarstvo A. Rojina & 
Comp. iz Ljubljane: Anton Rojina od mizarja do politika«, »Fran Krapeš, ustanovitelj ljubljanske Narodne 
kavarne«, »Sprehodi po ljubljanskem Posavju, severnem predmestju slovenske prestolnice«, »Sprehodi 
po ljubljanskem Posavju: Stožice«, »Sprehodi po ljubljanskem Posavju: Ježica, Savlje in Kleče«, 
»Sprehodi po ljubljanskem Posavju: Črnuče«, »Frančiškanska cerkev v Ljubljani« ter »Bavarski dvor v 
Ljubljani«.  
Doseženi cilji: 
Objava devetih digitalnih zbirk; predstavitev razvoja Ljubljane širši javnosti; tesnejše sodelovanje s 
sorodnimi ustanovami.  
 
28. Bilo je nekoč v našem kraju 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2018 smo za potrebe portala Kamra zasnovali nov regijski projekt, s katerim želimo spodbuditi 
sodelovanje splošnih knjižnic z lokalnim okoljem in sorodnimi ustanovami. Tudi v letu 2020 smo s 
projektom nadaljevali in skupaj s knjižnicami regije zbrali sedem zgodb, povezanih z lokalno zgodovino 
in kulturno dediščino, ter jih v obliki digitalnih zbirk objavili na portalu Kamra (»Po šmarskih stopinjah dr. 
Slavka Gruma«, »Marjan Smrtnik: Parne lokomotive so ostale moje sanje«, »Milan Borišek – Kičo 
(1920–1950)«, »Samotar iz Moravč – zadnji jamski človek«, »Flancanje in flančniki v Smledniku«, 
»Limbarska gora« ter »Zlatomašnik Tomaž Nagode in njegovi predhodniki v župniji Smlednik«). 
Doseženi cilji: 
Pridobivanje novih vsebin s področja lokalne kulturne dediščine ter dajanje na voljo javnosti (objava 
sedmih digitalnih zbirk); spodbujanje tesnejšega sodelovanja MKL s knjižnicami regije ter hkrati 
sodelovanja knjižnic z lokalnim okoljem. 
 
29. Digitalizacija starejšega domoznanskega gradiva 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V MKL že vrsto let izvajamo projekte digitalizacije gradiv iz lastnih fondov, ki predstavljajo lokalno, 
regionalno in nacionalno pomembne vsebine. Izvedli smo sklop digitalizacije posebne zbirke starih 
pravilnikov, hišnih redov, pravil, navodil, poslovnikov, statutov in podobno. 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 večinoma izvedli s pomočjo zunanjih 
izvajalcev, deloma so jo izvedli strokovni delavci v Slovanski knjižnici. Gradivo je v celoti objavljeno na 
portalu dLib.si. Skupno smo digitalizirali 7.577 strani gradiva, večinoma formata A4 in deloma A5, v 
slovenščini. V letu 2020 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: 
 
30. Modra leta – mreženje storitev za starejše v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V MKL dajemo poudarek različnim dejavnostim za starejše, predvsem dediščinskemu opismenjevanju, 
zdravstvenemu opismenjevanju v okviru Borze zdravja ter ustvarjalnemu udejstvovanju v okviru Borze 
znanja. V letu 2020 smo spodbujali izvajanje dejavnosti za starejše v rednih terminih ter povezane v 
vnaprej pripravljene vsebinske sklope ter izvajali promocijo dejavnosti za starejše v MKL. Ažurno smo 
urejali starejšim posvečeno podstran na spletni strani MKL. Pripravili smo anketo o preferencah starejših 
uporabnikov knjižnice, vendar je zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus) 

https://www.kamra.si/
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nismo mogli izvesti, prav tako sta odpadla osrednji dogodek spremljevalnega programa v času F3ŽO in 
medgeneracijsko srečanje v sodelovanju z lokalno osnovno šolo. Izobraževanje za knjižničarje s 
področja dela s starejšimi v Učnem centru pa smo prestavili v leto 2021.  
Doseženi cilji: 
Promocija dejavnosti za starejše v MKL; vsi zastavljeni cilji niso bili doseženi. 
 
31. Regijski domoznanski natečaj za starejše 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Tretje leto zapored smo pripravili natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja, namenjen starejšim. 
Zajeti želimo spomine starejših na življenje v svojem lokalnem okolju ter obogatiti knjižnično 
domoznansko zbirko z vsebinami s področja vsakdanjega življenja. Prejeli smo 69 zgodb iz vse 
Slovenije na temo »Kako smo nekoč preživljali počitnice«, najboljših deset smo nagradili in objavili na 
spletni strani MKL ter portalu Kamra https://www.kamra.si/. Zaključna prireditev in razglasitev 
zmagovalcev je bila izvedena v virtualnem okolju preko video posnetka. 
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: 
 
32. Projekt ICORN  
Poročilo o izvajanju projekta:  
Mestna občina Ljubljana je v letu 2011 vstopila v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane 
pisatelje ICORN in se z vstopom zavezala, da bo nudila zatočišče pisateljem, ki so v svojih državah 
preganjani zaradi svojega literarnega delovanja. MKL je nosilka sodelovanja s preganjanim pisateljem, 
ki trenutno živi v Ljubljani kot enem od zatočišč mreže ICORN, in sicer skupaj s partnerjema (MOL in 
slovenski PEN) skrbi za prihod pisatelja v Ljubljano, osnovno zdravstveno zavarovanje in štipendijo za 
čas bivanja v Ljubljani ter za udejstvovanje v javnem in kulturnem življenju Ljubljane. Leto 2020 je bilo 
zaznamovano z epidemijo. V okviru projekta smo načrtovali predstavitev pesniške zbirke Luma s 
Sameerjem Sayeghom, iraškim pesnikom, in Venom Tauferjem, kasneje na Dnevih slovenske knjige pa 
smo predstavili portret iranske aktivistke, rezidentke mreže ICORN v Ljubljani, Shive Nazar Ahari, o stanju 
v Iranu na področju človekovih pravic, pravic žensk, situaciji na področju knjige, cenzuri in velikem 
knjižnem sejmu v Teheranu, ki je tokrat potekal v virtualnem okolju.  
Doseženi cilji: 
Promocija literature in branja, mednarodno sodelovanje in sodelovanje na lokalnem nivoju; dejavno 
vključevanje v mednarodno sodelovanje na področju podpore ustvarjalcem z ogroženih področij sveta. 
 
 

5.7 Sodelovanje in promocija 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju sodelovanja in promocije 
- MKL je sodelovala z ustanoviteljem MOL in občinami pogodbenimi partnericami 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, ki pa so bile v letu 2020 v veliki meri okrnjene zaradi spremenjenih 
razmer (koronavirus). Kljub temu imamo dolgoročno vizijo krepitve sodelovanja, svojo vlogo 
lokalnega centra in prepoznavnosti v lokalnem okolju, ki jo deloma prenašamo s svojimi vsebinami, 
dejavnostmi in prisotnostjo v virtualnem okolju. 

- V letu 2020 beležimo pet prijav na nacionalne razpise in dva na mednarodne razpise; prek projektov 
knjižnica vstopa v različna partnerstva, tako da v že obstoječa partnerstva vključuje svoje vrednote 
in poslanstvo ali pa da sama sistematično gradi nova partnerstva.  

- Promocija knjižnice v medijih je bila v letu 2020 uspešna (458 objav in prispevkov, 388 objav in 
prispevkov v letu 2019). Potencialne uporabnike smo v knjižnico privabljali s številnimi odmevnimi 
prireditvami. Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah smo prireditvene in izobraževalne 

https://www.kamra.si/
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dejavnosti v večji meri preselili v virtualno okolje. Preko v letu 2020 ustanovljene delovne skupine 
za pripravo in načrtovanje spletnih dogodkov MKL smo pričeli usklajeno pripravljati in izvajati 
program v spletnem okolju (pretočne vsebine, v živo dostopne preko družbenih profilov Facebook 
in Youtube MKL in njihova kasnejša dostopnost v spletnem arhivu vsebin MKL), zasnovali smo nove 
oblike promocije nekaterih projektov (predstavitve kakovostnih otroških in mladinskih knjig s 
pomočjo videoprispevkov – Berimo zlate hruške). 

- Uspešno komunikaciramo in sodelujemo z uporabniki prek družbenih omrežij: 26.312 sledilcev 
(2019: 20.517). Tudi sicer smo zaradi delovanja v spremenjenih razmerah uporabnikom v večji meri 
posredovali informacije preko naših virtualnih poti – spletne strani in družbenih omrežij, pomemben 
delež komunikacija je tekel preko elektronske pošte.  

- Storitve in projekte MKL smo promovirali večinoma v virtualnem okolju, naše storitve in dogodke 
smo oglaševali s spletnimi kampanjami Google Ads. Naše dejavnosti so bile vidne na spletnih 
portalih za obveščanje o dogodkih in digitalnih platformah (Napovednik.com, UNESCO Mesto 
literature, Ljubljana.si, digitalni zasloni LPP, objave na občinskih portalih), prisotni smo bili v tiskanih 
medijih, ki so namenjeni spodbujanju bralne pismenosti in kulture. 

- Omogočamo možnost obveščanja o dogodkih po elektronski pošti prek e-napovednika, kjer si 
uporabniki sami izberejo vrsto in lokacijo dogodkov. 

- Izvedli smo šest oglaševalskih akcij, tudi z zunanjimi parterji, ki promovirajo naše bralne projekte in 
dejavnosti (Mesto bere, Poletavci, Ljubljana EPK 2025). 

- Oblikovana so bila promocijska gradiva za različne dejavnosti knjižnice, prireditve, predstavitve in 
projekte (oblikovalka MKL). 

- Izdaja katalogov, priročnikov, domoznanske serijske publikacije in razvoj blagovnih znamk MKL.  
- Za različne projekte je MKL načrtno pridobivala sponzorje. 
- Organizirano smo obveščali medije – izvajanje aktivnosti na podlagi letnega načrta promocije 2020. 
- Pomembni obliki sodelovanja v letu 2020 sta bili članstvo zaposlenih v nacionalnih ekspertnih 

delovnih skupinah in telesih (35 zaposlenih) ter bibliografija zaposlenih: strokovni in znanstveni 
članki (10), neobjavljeni referati in predstavitve (6), spremne besede, poglavja, bibliografije v 
monografiji (15), uredniško delo (4), informativna besedila v slovenski periodiki in druga izvedena 
besedila (46). 

 
 

Kazalnik 2019 2020 

Število skupnih projektov, dogodkov in dejavnosti 97 64 

Število posebnih marketinških akcij 12 6 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2019 in 2020: 
MKL uspešno prek sodelovanja z drugimi deležniki v lokalnem okolju in z izvedbo posebnih marketinških 
akcij ohranja svojo prepoznavnost v Ljubljani in okoliških občinah. Preko skupnih projektov, dogodkov 
in dejavnosti ohranja svoj status kredibilnega partnerja. V letu 2020 smo uspeli kljub delovanju knjižnice 
v spremenjenih razmerah v sorazmerni meri razvijati in izvajati aktivnosti na področju skupnih projektov, 
dogodkov in dejavnosti, nekatere smo zaradi razmer opustili, druge pa prestavili v virtualno okolje. 
 
 
Sodelovanje 
 
Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2020 vzpostavila različne oblike sodelovanja z 812 (v letu 2020 smo 
sodelovali tudi še s 330 založbami in knjigotržci) organizacijami, podjetji, združenji, društvi in 
posamezniki (2019: 1.092). (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 z Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje 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 
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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, Cicido, 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 ter pripravi koncepta nove Knjižnice Rog v Centru Rog;  

- 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 območnih enot in krajevnih knjižnic s četrtnimi skupnostmi MOL in z občinami 

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

na lokalnih prireditvah; 
- sodelovanje s posamezniki, ki podpirajo knjižnično dejavnost. 
 
Mednarodno sodelovanje 
- Izmenjava primerov dobre prakse z evropskimi splošnimi knjižnicami (Luisenbad, Berlin; Knjižnica 

Il était une fois, Luksemburg); 
- sodelovanje s Shanghai City Library (letno nam daruje okoli 150 knjig); 
- sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba 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;  
- sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pri pripravi strokovnega srečanja za 

napotene in nenapotene učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (MEGA kviz); 
- sodelovanje z učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (Nemčija, Bosna in Hercegovina ter 

Italija) pri izvedbi projekta Poletavci in NajPoletavci; 
- sodelovanje v ERASMUS+ mednarodnem projektu TECH.LIBRARY s še šestimi partnerji iz petih 

evropskih držav (Regionalna narodna biblioteka Petko P. Slaveykov – Bolgarija, Gradska knjižnica 
Rijeka – Hrvaška, Mazsalaca Municipality – Latvija, Biblioteca nationala a Romaniei – Romunija in 
Argo di Donda Andrea e C. snc in Unione della Romagna Faentina – Italija). 

- 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 Dublin Literary Award z vsakoletnim predlogom v angleščino prevedenega 

slovenskega romana za nagrado; 
- obiski in ogledi knjižnic v mreži MKL s strani tujih knjižničarjev in strokovnjakov z drugih področij: 

petdnevna mobilnost Erasmus+ dveh knjižničarjev iz Gradske knjižnice »Ivan Goran Kovačić« 
Karlovac; 

- udeležba na mednarodnih posvetovanjih v virtualni obliki: COBISS Meet 2020, Generation Code 
2020: Born at the Library, Occupy Library; 

- sodelovanje s knjižnicami, članicami mednarodnega gibanja zelenih knjižnic (Let's go green); 
- MKL je nacionalna predstavnica v NAPLE Forum (National Authorities on Public Libraries in 

Europe); 
- 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); 
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- MKL je članica IFLA (International Federation of Library Associations); 
- MKL je ena izmed podpornic v letu 2020 ustanovljene IFLA sekcije za okolje, trajnostni razvoj in 

knjižnice (IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section – ENSULIB), v njeno delovanje se 
aktivno vključujemo preko odbora sekcije;  

- 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. Zaradi 
epidemije smo večino promocije preselili v spletno okolje in na družbena omrežja MKL. 
 
V letu 2020 smo zabeležili 444 medijskih objav in prispevkov (388 v letu 2019) ter omogočili 5 snemanj 
v prostorih knjižnic. Za posredovanje informacij in komunikacijo z uporabniki smo uporabili spletno stran 
MKL in družbena omrežja MKL. 
 
Izvedli smo tudi 6 oglaševalskih akcij: promocijo bralnega projekta Mesto bere (januar–marec) smo 
oglaševali na plakatnih mestih TAM-TAM v Ljubljani. Zlate hruške s predstavitvijo knjižne bere smo 
razstavili v izložbi knjigarne Konzorcij. Poletavci so zaživeli z novo celostno grafično podobo na novi 
spletni strani (poletavci.si) ter na oglasnih mestih TAM-TAM v Ljubljani. Z ambasadorjem Poletavcev 
Nikom Škrlecem smo pripravili promocijske videoposnetke na temo počitniškega branja in Poletavcev, 
ki smo jih predvajali na Facebooku in Instagramu. Sejmu na zraku, ki je potekal junija v parku Zvezda, 
smo se pridružili s promocijskim kolesom in predstavljali naše dejavnosti. Pripravili smo tudi promocijski 
video za spletno dogajanje na Slovenskih dnevih knjige, kjer smo predstavili dejavnosti MKL in 
sodelovali tudi pri promocijskem videu za Ljubljana EPK 2025 (knjige). 
 
Naše storitve in dogodke oglašujemo z Google Ads, s katerimi povečujemo vidnost MKL na spletu. 
Izpostavljene dogodke oglašujemo na portalu Napovednik.com. Po dogovoru z UMco imamo v 
knjižnicah brezplačno distribucijo revije Bukla za naše uporabnike ter možnost oglaševanja ter 
promocijskih člankov o bralnih aktivnostih MKL in Pionirske v reviji. 
 
Obveščanje o prireditvah in dejavnostih knjižnice 
 
Lanskoletni izbor načrtovanih dogodkov in izobraževanj MKL je bil zaradi epidemije močno okrnjen. 
Dogodke smo preselili na splet in nadaljevali z rednim obveščanjem javnosti o naših programih, 
strokovnih novostih in dejavnostih na portalu knjižnice, na družbenih omrežjih Facebook in Twitter, na 
občinskih in drugih pomembnejših portalih ter v časopisnih in spletnih napovednikih. 
 
Redno sodelujemo z MOL, saj na spletni strani občine ter na njihovem FB profilu oglašujemo največje 
dogodke MKL, prav tako samostojno objavljamo napovedi dogodkov na digitalnih zaslonih LPP, v glasilu 
Ljubljana ter v lokalnih občinskih glasilih. 
 
Mesečno pripravljamo izbor dogodkov za objavo na plakatih in oglasih pisarne Ljubljana: Unescovo 
mesto literature in predvsem na njihovi spletni strani ter pripravljamo izbor dogodkov za revijo Kralji 
ulice. 
 
Uspešno komuniciramo in sodelujemo z uporabniki prek družbenih omrežij, kjer imamo 26.312 sledilcev 
(2019: 20.517). 
 
Promocija storitev in projektov 
 
˗ Otroke, ki so aktivno obiskovali ure pravljic, smo nagradili s priznanji in magnetki s podobo lisičke.  
˗ Za sodelovanje v projektu Ciciuhec smo vrtčevskim otrokom podarili medalje. 
˗ Oblikovali smo podobo bralnega projekta Mesto bere s plakati, kazalkami, zgibankami in magnetki. 

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

˗ V projektu Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci smo otroke obdarili z majicami z napisom 
projekta, priponkami ter priznanji ter oblikovali plakate za oglaševanje po Ljubljani. 
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˗ Pripravili smo papirnate vrečke za počitniško branje Maček v žaklju. 
˗ Oblikovali smo nove motive bombažnih vrečk.  
 
Tisk publikacij in promocijskih gradiv: 
 
˗ promocijsko letno poročilo MKL 2019, 
˗ brošura Mali Pop, 
˗ brošura Oddaj na natečaj v MKL (plakate in kazalke),  
˗ Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig Pionirske, 
˗ domoznanska revija Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 
˗ brošura Kulturna dediščina za družine, 
˗ mesečni napovednik prireditev (samo za štiri mesece), 
˗ Katalog izobraževanj MKL za leto 2020, 
˗ kazalke – poletni delovni čas, 
˗ kazalke za novo Knjižnico Polje, 
˗ zgibanke (zlate hruške, ure pravljic), 
˗ zemljevid literarnih sprehodov, 
˗ Slovanski bralni projekt (plakati in kazalke). 
 
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 
 
Anton Brlan 
- član Sveta zavoda MKL 
 
Barbara Cesar 
- članica Nadzornega odbora ZBDS 
- članica Izvršnega odbora DBL 
 
Marisa Čebular 
- sindikalna zaupnica GLOSA MKL 
 
Neja Drevenšek 
- članica Izvršnega odbora Sekcije za Potujoče knjižnice 
- članica uredniškega odbora revije Potujoče novice 
 
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 
- član predsedstva NAPLE Forum-a 
- 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 
- član Nacionalnega odbora UNESCO za Spomin sveta 
 
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 UO Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS 
 
Anja Pušnik 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Prednik Plantev 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Resman 
- 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 delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za pripravo nacionalnega razpisa 
Branju prijazna občina 
- članica delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za projekt Promocija splošnih knjižnic 
 
Marijan Špoljar 
- član Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
- predsednik Častnega razsodišča ZBDS 
- član ožje DS splošnih knjižnic za Cobiss 
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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 promocijo slovenskih splošnih knjižnic 
- članica uredništva Urban – interne revije JHL, javnih podjetij in MOL 
 
Miro Tržan 
- član Strokovnega sveta zavoda MKL 
 
Nika Viltužnik 
- predsednica Sveta delavcev MKL 
 
Veronika Vurnik Škrabec 
- regionalna urednica za Osrednjeslovensko regijo na portalu Dobreknjige.si 
 
Ana Zdravje 
- članica Delovne skupine za strokovna priporočila in standarde za splošne knjižnice pri Nacionalnem 
svetu za knjižnično dejavnost 
- predsednica DBL 
- članica odbora ENSULIB pri IFLI 
 
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 
 
Erika Žitko 
- članica Nadzornega odbora DBL 
 
Miha Žitko 
- član Delovne skupine sistemskih administratorjev območnosti pri NUK 
 
 

5.9 Bibliografija zaposlenih v MKL v 2020 

 
BEZENŠEK, Tjaša, MIŠKO, Tomaž. Zbirka v delu: nastajanje posebne zbirke pravilnikov, statutov in 
navodil ljubljanskih društev in podjetij ter mestnih ustanov, zavodov in služb v MKL - Slovanski knjižnici. 
V J. Zeni Bešter, M. Vunšek, T. Miško, M. Petrovič in K. Sedar (Ur.), Posebne domoznanske zbirke: 
izzivi in priložnosti (str. 39–47). Kranj: Mestna knjižnica. 
DEŽMAN, Rok. Mestna knjižnica Ljubljana. M. Cvar (ur.), Zbornik Primeri dobrih praks s področja 
informiranja mladih v Sloveniji (str. 15). Ljubljana: Društvo ŠKUC. 
DREVENŠEK, Neja. Delovanje Potujoče knjižnice Ljubljana v času izbruha nalezljive bolezni Covid-19. 
Potujoče novice, 15(1/2), 15–16. 
FRKOVIĆ TRŠAN, Anja. Zgodbe našega kraja: domoznanski natečaj za starejše. Knjižničarske novice, 
30(6), 45–47. 
KLARIČ, Mateja. »Igrača ni samo igrača«. 2. srečanje igrotekarjev Slovenije, 19. marec 2019. 
Knjižničarske novice, 30(5), 42–45. 
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MAROLT, Erika. Mikavne zgodbe o hudodelstvih. O kaznivih dejanjih na Slovenskem v časopisnih 
objavah leta 1874 in v prvih slovenskih kriminalnih pripovedih Iz sodnijskega življenja Jakoba Alešovca. 
V T. Miško, E. Marolt (ur.), Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 9(1), 47–57. 
RUPNIK MIŠKO, Andreja, TINTA, Lavra. Kamenčki v mozaiku Kristine Brenkove: spominska zbirka dr. 
Kristine Brenkove v Knjižnici Bežigrad. V J. Zeni Bešter, M. Vunšek, T. Miško, M. Petrovič in K. Sedar 
(Ur.), Posebne domoznanske zbirke: izzivi in priložnosti (str. 105–112). Kranj: Mestna knjižnica. 
ŠTREMPFELJ, Suzana. Upravljanje s starejšimi zaposlenimi v Mestni knjižnici Ljubljana. Knjižnica, 
63(4), 69–95. 
TINTA, Lavra, RUPNIK MIŠKO, Andreja. PoVEZana: cikel srečanj za starše z dojenčki. SeM@FoR, 
1(1), 32–35. 
ZDRAVJE, Ana. Šentvid Library – the Green Library. Its competencies and services. International 
YouTube Conference »Challenges and Competences«, 18. 11. – 9. 12. 2020. Budapest: Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete. Objavljeno 9. 12. 2020 na spletni strani: 
https://www.youtube.com/watch?v=9DdTKf69FMg&ab_channel=MagyarK%C3%B6nyvt%C3%A1roso
kEgyes%C3%BClete. 
 
Neobjavljeni referati in predstavitve 
 
CESAR, Barbara. Do-STOP do knjižničnih storitev Mestne knjižnice Ljubljana. Strokovno posvetovanje 
DBL »So knjižnice dostopne?«, Ljubljana, 19.11.2020. Spletni dogodek. 
FRKOVIĆ TRŠAN, Anja. Zgodbe mojega kraja. Dan dobrih praks: Knjižničar knjižničarju šestič, Sekcija 
za splošne knjižnice pri ZBDS, Kranj, 20. 10. 2020. Spletni dogodek. 
KLARIĆ, Mateja. Otrokov svet je svet igre in igrač. Povezana. Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 8. 
1. 2020. 
MIŠKO, Tomaž, BEZENŠEK, Tjaša. Zbirka v delu: nastajanje posebne zbirke pravilnikov, statutov in 
navodil ljubljanskih društev in podjetij ter mestnih ustanov, zavodov in služb v MKL – Slovanski knjižnici. 
Domfest: 6. festival domoznanstva, Mestna knjižnica Kranj, Ljubljana, 22. 10. 2020. Spletni dogodek. 
RUPNIK MIŠKO, Andreja, TINTA, Lavra. Kamenčki v mozaiku Kristine Brenkove: spominska zbirka dr. 
Kristine Brenkove v Knjižnici Bežigrad. Domfest: 6. festival domoznanstva, Mestna knjižnica Kranj, 
Ljubljana, 22. 10. 2020. Spletni dogodek. 
 
Spremne besede, poglavja, bibliografije v monografiji 
 
JANČAR, Karmen. Valentin Zarnik "duša Slovencev". V R. Čuk in M. Žebovec (Ur.), Dediščina ljudi in 
krajev: zbornik občine Vodice (str. 196–199). Vodice: Občina. 
JANČAR, Karmen. Veliki ljubljanski potres 14. aprila 1895 v Vodicah. V R. Čuk in M. Žebovec (Ur.), 
Dediščina ljudi in krajev: zbornik občine Vodice (str. 157–171). Vodice: Občina. 
JANČAR, Karmen. Zgodovina šolstva v občini Vodice. V R. Čuk in M. Žebovec (Ur.), Dediščina ljudi in 
krajev: zbornik občine Vodice (str. 119–155). Vodice: Občina. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Bober bere dobre knjige. V T. Pungerčar (Ur.), 
Bobri: 12. Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje (str. 88–91). Ljubljana: Slovensko mladinsko 
gledališče. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Enaki v različnosti. Kulturni bazar. Objavljeno 15. 
10. 2020 na spletni strani: https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/10/Enaki-v-
razli%C4%8Dnosti_MKL_dopolnjeno-1.pdf. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Prehrana. Kulturni bazar. Objavljeno 15. 10. 2020 
na spletni strani: https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/10/Izbor_kakovostne-
literature_otroci_mladina_-hrana_prehrana_2020_final_za-objavo.pdf. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Šport in gibanje. Kulturni bazar. Objavljeno 15. 
10. 2020 na spletni strani: https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/10/ET%C5%A0_2020_-
%C5%A1port-in-gibanje_-izbor-literature_2020_za-objavo.pdf. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Nagrajene mladinske knjige in ustvarjalci. V D. Lavrenčič Vrabec in I. 
Mlakar Črnič (Ur.), [O črtah in luknjah]: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2020: pregled 
knjižne produkcije za mladino iz leta 2019 (str. 31–35). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Zlate hruške, kakovostno branje za vse. ABC bralne pismenosti: 
strokovni dogodek. Objavljeno 12. 10. 2020 na spletni strani: https://www.mb.sik.si/datoteke/ 
Kako%20smo%20se%20imeli/ABCbralnepismenosti2020/ABC_bralne_pism_Lovr_Vrabec.pdf. 
MIŠKO, Tomaž. Jakob Alešovec. V R. Čuk in M. Žebovec (Ur.), Dediščina ljudi in krajev: zbornik občine 
Vodice (str. 214–217). Vodice: Občina. 
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MIŠKO, Tomaž. Slikar Matija Koželj v kontekstu cerkvene umetnostne produkcije na območju občine 
Vodice. V R. Čuk in M. Žebovec (Ur.), Dediščina ljudi in krajev: zbornik občine Vodice (str. 200–213). 
Vodice: Občina. 
MIŠKO, Tomaž. Uvodnik. V T. Miško, M. Podobnik Šipič (ur.), Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 9(1), 
5. 
ZADRAVEC, Vojko. Dvajset let samostojnih izdaj priporočanja dobrih knjig in branja. V D. Lavrenčič 
Vrabec in I. Mlakar Črnič (Ur.), [O črtah in luknjah]: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 
2020: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2019 (str. 6–18). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
ZADRAVEC, Vojko. Podoba produkcije 2019 v številkah. V D. Lavrenčič Vrabec in I. Mlakar Črnič (Ur.), 
[O črtah in luknjah]: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2020: pregled knjižne produkcije 
za mladino iz leta 2019 (str. 19–24). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
ZADRAVEC, Vojko. Uvodne misli. V D. Lavrenčič Vrabec in I. Mlakar Črnič (Ur.), [O črtah in luknjah]: 
priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2020: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2019 
(str. 5). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
 
Uredniško delo 
 
DEŽMAN, Rok. metaFORA, poHAIKUj, preDRAMI se, S3p: Nagrajeni prispevki 2019/20. Ljubljana: 
Mestna knjižnica. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. [O črtah in luknjah]: priročnik za branje 
kakovostnih mladinskih knjig 2020: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2019. Ljubljana: Mestna 
knjižnica. 
MIŠKO, Tomaž, MAROLT, Erika. Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 9(1). Ljubljana: Mestna knjižnica 
Ljubljana. 
ZENI BEŠTER, Jana, VUNŠEK, Maja, MIŠKO, Tomaž, PETROVIČ, Mira, SEDAR, Klaudija. Posebne 
domoznanske zbirke: izzivi in priložnosti. Kranj: Mestna knjižnica. 
 
Informativna besedila v slovenski periodiki in druga izvedena besedila 
 
BEZENŠEK, Tjaša, HUDOLIN, Gašper. Sprehodi po Ljubljanskem Posavju: Ježica, Savlje in Kleče. 
Portal Kamra. Objavljeno 31. 12. 2020 na spletni strani: https://www.kamra.si/digitalne-
zbirke/item/sprehodi-po-ljubljanskem-posavju-jezica-savlje-in-klece.html. 
BRLAN, Anton. Frančiškanska cerkev v Ljubljani. Portal Kamra. Objavljeno 30. 12. 2020 na spletni 
strani: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/franciskanska-cerkev-v-ljubljani.html. 
FRKOVIĆ TRŠAN, Anja. Zgodbe mojega kraja: Kako smo nekoč preživljali počitnice. Portal Kamra. 
Objavljeno 28. 10. 2020 na spletni strani: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zgodbe-mojega-
kraja-kako-smo-nekoc-prezivljali-pocitnice.html. 
HUDOLIN, Gašper, BEZENŠEK, Tjaša. Sprehodi po Ljubljanskem Posavju, severnem predmestju 
slovenske prestolnice. Portal Kamra. Objavljeno 15. 12. 2020 na spletni strani: 
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sprehodi-po-ljubljanskem-posavju-severnem-predmestju-
slovenske-prestolnice.html. 
HUDOLIN, Gašper. Fran Krapeš, ustanovitelj ljubljanske Narodne kavarne. Portal Kamra. Objavljeno 
16. 4. 2020 na spletni strani: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/fran-krapes-ustanovitelj-
ljubljanske-narodne-kavarne.html. 
HUDOLIN, Gašper. Pavel Magdić (1870-1918), ustanovitelj trgovskega podjetja P. Magdić v Ljubljani. 
Portal Kamra. Objavljeno 24. 3. 2020 na spletni strani: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/pavel-
magdic-1870-1918-ustanovitelj-trgovskega-podjetja-p-magdic-v-ljubljani.html. 
HUDOLIN, Gašper. Sprehodi po Ljubljanskem Posavju: Črnuče. Portal Kamra. Objavljeno 22. 12. 2020 
na spletni strani: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sprehodi-po-ljubljanskem-posavju-
crnuce.html. 
HUDOLIN, Gašper. Sprehodi po Ljubljanskem Posavju: Stožice. Portal Kamra. Objavljeno 28. 12. 2020 
na spletni strani: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sprehodi-po-ljubljanskem-posavju-
stozice.html. 
HUDOLIN, Gašper. Stavbno in umetno mizarstvo A. Rojina & Comp. iz Ljubljane: Anton Rojina od 
mizarja do politika. Portal Kamra. Objavljeno 24. 3. 2020 na spletni strani: 
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/stavbno-in-umetno-mizarstvo-arojina-comp-iz-ljubljane-
anton-rojina-od-mizarja-do-politika.html. 
JAZBEC, Janja. Knjižnice v času korone. Savčan, november 2020, 4. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Kako sijejo zlate hruške Petra Svetine in Damijana 
Stepančiča. Bukla, 16(153), 54. 
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LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Zemljevid zlatih hrušk: ob 10. obletnici podelitve 
priznanj zlata hruška. Bukla, 16(152), 54–55. 
MARINČIČ, Barbara. Znanci z velike ceste. Ljubljana, 25(6), 27. 
MAROLT, Erika. Literatura v mestu 2020. Portal Kamra. Objavljeno 31. 12. 2020 na spletni strani: 
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/literatura-v-mestu-2020.html. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Ceste, potovanja, promet in vozila. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 
15. 3. 2020 na spletni strani: https://www.mladinska.com/ciciban/cici_ 
vesela_sola/dodatno_branje/ceste-potovanja-promet-in-vozila. 
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55. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Možgani - najpametnejši stroj na svetu. Cicido, 23(november), 
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MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Zakladi Evrope. Ciciban, 76(december), 55. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Gibajmo in migajmo skupaj. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 1. 
2020 na spletni strani: https://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/gibajmo-in-
migajmo-skupaj. 
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MLAKAR ČRNIČ, Ida. Knjižničarka svetuje. Cicido, 23(oktober), 59. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Na kmetiji. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 4. 2020 na spletni 
strani: https://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/na-kmetiji. 
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15. 2. 2020 na spletni strani: https://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_ 
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Objavljene publikacije 
 
LJUBLJANA med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine. Let. 9, št. 1. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana.  
metaFORA, poHAIKUj, preDRAMI se S3p: Nagrajeni prispevki 2019/20. Ur. Rok Dežman. Ljubljana: 
Mestna knjižnica. 
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[O ČRTAH IN LUKNJAH]: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2020: pregled knjižne 
produkcije za mladino iz leta 2019. Ur. Darja LAVRENČIČ VRABEC, Ida Mlakar Črnič. Ljubljana: Mestna 
knjižnica. 
RIJAVEC POBEŽIN, Veronika, ŠINKO, Simona, TROBEC, Vesna, ŽITKO Erika. Mestna knjižnica 
Ljubljana. Letno poročilo 2019. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
SAVNIK, Andrej. KULTURNA dediščina za družine. Otroštvo v rimski Emoni. Ljubljana: Mestna 
knjižnica. 
 
 

5.10 Knjižnica v medijih 

 
BRANJE IN LITERATURA: 
01.01.2020: Priporočam v branje – Sally Rooney, Normalni ljudje. Glasnik, 1. 
29. 01.2020 :Bereš, berem, beremo…. Trobla, 1. 
01.02.2020: Na srečanju -Besednica- - vaja za spomin in zabavo. - Utrip, let. 28, št. 2, str. 59.  
01.03.2020: Priporočam v branje – Raynor Winn, Prežeta s soljo. Glasnik, 3. 
01.03.2020: Novo na knjižnih policah in vabila. Glasnik, 3. 
17.03.2020: Ko so zaprte knjižnice... beremo e-knjige. - Ljubljana.si.  
17.03.2020: Čas za e-knjige. - Dnevnik.si.  
18.03.2020: Berem, bereš, beremo… Trobla, 2. 
21.03.2020: Ob svetovnem dnevu poezije_ Ali lahko poezija reši svet. - RTVSLO.si.  
21.03.2020: Praznovanje svetovnega dne poezije v Sloveniji zaradi koronavirusa predstavljeno na 
maj. - Dnevnik.si.  
22.03.2020: Ob svetovnem dnevu poezije “Ali lahko poezija reši svet”. - unesco-mladi.si.  
01.04.2020: Priporočam v branje – Tara Westover, Osvobojena. Glasnik, 4. 
01.04.2020: Novo na knjižnih policah in vabila. Glasnik, 4. 
01.04.2020: Izposoja igrač na dom. Glasnik, 4.  
01.04 2020: Priporočam v branje – Minae Mizumura, Mamina zapuščina. Glasnik, 5. 
01.04.2020: Novo na knjižnih policah in vabila. Glasnik, 4. 
08.04.2020: V zavetju branja. - Ljubljana, let. 25, št. 3, str. 35.  
20.05.2020: Angleški bralno-debatni krožek. - Mislimliteraturo.com.png. 
20.05.2020: E-knjige Biblos za vse. - Napovednik.com.png. 
27.05.2020: Knjižnice smo pomembne zaradi vseh ljudi, ki imamo radi zgodbe, Trobla, 3. 
01.06.2020: Priporočam v branje – Laetitia Colombani, Kita. Glasnik, 6. 
01.06.2020: Novo na knjižnih policah in vabila. Glasnik, 6. 
14.07.2020: Knjiga in poletje sta odličen par. - Radio.Ognjisce.si.  
08.07.2020: Berem, bereš, beremo… Trobla, 4. 
22.08.2020: Sicer zapoznelo, a maratonsko praznovanje svetovnega dneva poezije v prestolnici. - 
RTVSLO.si.  
04.09.2020: V Ljubljani s podarjanjem knjig in novimi projekti spodbujamo branje. - Ljubljana.si.  
16.09.2020: Berem, bereš, beremo… Trobla, 5. 
01.10.2020: Prijetno med platnicami. - Urban, str. 38.  
09.10.2020: Križev pot, zakajene beznice in žganje iz steklenih čaš. - Delo, str. 17.  
13.10.2020: Izjave tedna Karel Gržan. - Ona, str. 14.  
28.10.2020: Berem, bereš, beremo… Trobla, 6. 
30.10.2020: Edino potovanje, na katero lahko gremo vsi - Delo.si.  
04.11.2020: Od slovenskega superjunaka se lahko otroci marsikaj naučijo. - Bibaleze.si.  
06.11.2020: Ko pajek prede svojo mrežo. - Delo, str. 17.  
11.11.2020: Dobra stran rahljanja ukrepov - Radio Prvi, Sami naši.  
16.12.2020: Knjižnice smo pomembne zaradi vseh ljudi, ki imamo radi zgodbe. Trobla. 7. 
23.12.2020: Moje leto, moje knjige_ Špela Pavlič, Veronika Šoster in Aljoša Harlamov - RTVSLO.si.  
 
OTROŠKA IN MLADINSKA LITERATURA: 
10.01.2020: Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz. - Pletenice, št. 1, str. 23. 
10.01.2020:Slovenske literarne nagrade in priznanja. - Igrišče zgodb, učbenik za pok. književnosti v 6. 
razredu OŠ, str. 94. 
13.01.2020: Zlata hruška v Knjižnici Domžale. - Domzalec.si 
14.01.2020:Teden zlatih hrušk. - Facebook, Feri Lainšček. 
16.01.2020: Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij (27. 1. - 2. 2. 2020). - Knjiznice.si. 
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16.01.2020: Teden zlatih hrušk v Konzorciju. - Facebook, Beremo skupaj. 
17.01.2020: Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij. - Facebook, Založba Zala. 
21.01.2020: Odpovedati se je treba nepotrebnemu razkošju. - Ona, let. 22, št. 3, str. 10–14.  
21.10.2020: Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij. - Kulturnibazar.si.  
22.01.2020: Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo vabi. - Bralno-drustvo.si.  
24.01.2020: Petkova ideja za vikend - Priprave na Teden zlatih hrušk. - Ringaraja.net.  
24.01.2020: Zmenek s knjigo. - Pressclipping.si.  
24.01.2020: Zmenek s knjigo. - si24.news.  
25.01.2020: Teden zlatih hrušk v Knjigarni Konzorcij - 27. 1. do 2. 2. - Bukla.si.  
27.01.2020: Teden zlatih hrušk v Konzorciju. - Otroskeprireditve.si.  
28.01.2020: Teden zlatih hrušk. - Facebook, Cankarjeva založba.  
29.01.2020: Prvotnost. - Instagram, Feri Lainšček.  
29.01.2020: Teden zlatih hrušk - Prvotnost. - Mestoliterature.si.  
29.01.2020: Teden zlatih hrušk - Prvotnost. - Mynight.si.  
29.01.2020: Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij s Ferijem Lainščkom. - Zaslon-urednik.si.  
29.01.2020: Teden zlatih hrušk. - Mladinska.com.  
01.02.2020: Zemljevid zlatih hrušk - ob 10. obletnici podelitve priznanj zlata hruška. - Bukla, št. 152, 
str. 54–55.  
01.02.2020: Bober bere dobre knjige. V T. Pungerčar (Ur.), Bobri : 12. Ljubljanski festival kulturno-
umetnostne vzgoje (str. 88–91). Ljubljana: Slovensko mladinsko gledališče. 
02.04.2020: Lakota po besedah. - Vecer.si.  
02.04.2020: Lakota po besedah_ Mednarodni dan knjig za otroke. - KoroskeNovice.si.  
02.04.2020: Lakoto po besedah potešijo pesmi in zgodbe. - Delo.si.  
02.04.2020: Lakoto, ki se kaže kot malodušnost in brezbrižnost, lahko potešijo pesmi in zgodbe. - 
RTVSLO.si.  
02.04.2020: Mednarodni dan knjig za otroke in mladino - O lakoti po besedah. - Dnevnik.si.  
02.04.2020: Otroci, ki jim niso brali, so siromašni. - Primorske.si.  
02.04.2020: Otrokom ponujamo kakovostne kulturne vsebine. - Ljubljana.si.  
02.04.2020: Pisatelj Svetina - Besede v pesmih in zgodbah so hrana za dušo. - Delo.si.  
05.02.2020: Zemljevid zlatih hrušk: ob 10. obletnici podelitve priznanj zlata hruška. Bukla, 16(152), 
54–55.  
05.02.2020: Zemljevid zlatih hrušk ob 10. obletnici podelitve priznanj zlata hruška. Bukla.si.  
20.05.2020: Kako sijejo zlate hruške Petra Svetine in Damijana Stepančiča. Bukla, 16(153), 54.  
20.05.2020: Kako sijejo zlate hruške Petra Svetine in Damijana Stepančiča. Bukla.si.  
10.06.2020: Deset let počitniškega branja. - Ljubljana, str. 32.  
12.06.2020: Za Poletavce in NajPoletavce so dnevi poletnih počitnic tudi dnevi branja. - RTVSLO.si.  
01.07.2020: IBBY novičke. - Bukla, let. 16, st. 154, str. 66.  
01.07.2020: Po koronavirusu - virus branja. - Bukla, let. 16, st. 154, str. 60–61.  
01.07.2020: Po koronavirusu - virus branja. Bukla.si  
09.07.2020:Tačke delavne tudi poleti. - Ad-astra.si.  
10.07.2020: Preživite počitnice v Mestni knjižnici Ljubljana. - Ljubljana.si.  
14.07.2020: Poletavci. - Radio Ognjišče, Svetovalnica.mp3. 
30.07.2020: V nenehnem dialogu s sabo in svetom. - Delo, str. 15.  
01.08.2020: Golden Pears and the story of non-fiction literature for children in Slovenia. - 
ibbycongress2020.org.  
04.08.2020: Novosti mladinske in otroške literature. - ARS, Svet kulture.mp3. 
04.08.2020: Pristanišče raznolikosti. - ARS.rtvslo.si, Svet kulture.  
05.08.2020: Golden Pears and the story of non-fiction literature for children in Slovenia. - Facebook. 
com, IBBY Congress 2021 in Moscow.  
05.08.2020: Opazili smo - Poletavci spodbujajo mlade poletne bralce. - MarketingMagazin.si.  
09.09.2020: Zelo sem zaskrbljen v kaj se spreminja naš svet. - Nika, st. 436, str. 8–9.  
09.09.2020: Knjižnično-muzejski MEGA kviz 2020/2021 – 15. cikel: S knjigo v svet: ob 60. obletnici 
bralne značke. Bukla, 16(155), 54. 
09.09.2020: Knjižnično-muzejski MEGA kviz 2020/2021 – 15. cikel: S knjigo v svet: ob 60. obletnici 
bralne značke. Bukla.si. 
16.09.2020: Ob 10. obletnici smrti Saše Vegri - Ko ne materinstvo ne otroštvo nista pravljica. - 
Dnevnik.si.  
23.09.2020: Zaključek projektov Poletavci in NajPoletavci. - Dnevnik, str. 9.  
25.09.2020: Koronavirus in izposoja knjig - Knjig za obvezno domače branje rado zmanjka. - Vecer.si.  
30.09.2020: Poletavci 2020. - Facebook, Udruženje Slovenaca RS Triglav Banja Luka.  
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14.10.2020: Črte in luknje priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig ter 101 nova zlata hruška. 
Bukla, 16(156), 38–39.  
14.10.2020: Črte in luknje priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig ter 101 nova zlata hruška. 
Bukla.si. 
05.10.2020: Poletavci 2020. - Facebook, Udruženje Slovenaca RS Triglav Banja Luka.  
19.12.2020: V pričakovanju počitnic in praznikov - Radio Prvi, Hudo!.  
19.12.2020: V pričakovanju počitnic in praznikov. - Radio Prvi, Hudo!.mp3. 
 
PRIREDITVE: 
01.01.2020:Prireditve Mestne knjižnice Ljubljana. - Napovednik, januar-februar. 
01.01.2020: Likovno društvo 2002 - pregledna razstava. Glasnik, 1. 
01.01.2020: Koledar dogodkov.- Pletenice, st. 1, str. 2. 
01.01.2020: Pogovor z avtorjem knjige Lukež. Glasnik, 1.  
07.01.2020: Mojca Fo - Bušijevi in ostali pravljični svetovi. - Delo, str. 17. 
07.01.2020: Mojca Fo - Bušijevi in ostali pravljični svetovi - Otroški kot. - Dnevnik, str. 24. 
09.01.2020: Otroški kot. 4 dogodki_KOŽ_Bežigrad_Škerl_KOŽ- Dnevnik, str. 25. 
13.01.2020: Marija Kočevar - Prehrana športnikov in rekreativcev. - Dnevnik, str. 23. 
15.01.2020: Otroški kot. – 2 dogodka: KOŽ, Jurij Vega.- Dnevnik, str. 25. 
18.01.2020: Levstikov večer: Kaj so peča, zavijača, smrtnica in pintl? Trobla, 6. 
20.01.2020: Knjižnica Otona Župančiča - Swingatan. - Delo, str. 17. 
20.01.2020: Swingatan. - Dnevnik, str. 23.  
21.01.2020: Otroški kot. 2 dogodka_Horjul_Škerl. - Dnevnik, str. 23.  
21.01.2020: Pravljični večer za odrasle. - Delo, str. 10.  
23.01.2020: Otroški kot_2 dogodka_KB_KPV. - Dnevnik, str. 25.  
27.01.2020: Joža Mihelič - Vprašaj goro. - Delo, str. 9.  
27.01.2020: Otroški kot. 2 dogodka_Jurij Vega_Teden zlatih hrušk - Dnevnik, str. 25.  
27.01.2020: Pestre počitnice v Ljubljani. - Ljubljana.si.  
27.01.2020: Ure pravljic v Knjižnici Notranje Gorice. - Dnevnik, str. 9.  
29.01.2020: Otroški kot. 3 dogodki Jurij Vega, Zalog, Rudnik - Dnevnik, str. 25.  
29.01.2020: Vabilo na 5. Stritarjev večer. Trobla, 1. 
29.01.2020: Objava v koledarju prireditev: Ura pravljic februar. Trobla, 1. 
29.01.2020: Objava v koledarju prireditev: Filmski večer v knjižnici; Ne čakaj na maj. Trobla, 1. 
29.01.2020: Objava v koledarju prireditev: Ura pravljic marec. Trobla, 1. 
29.01.2020: Objava v koledarju prireditev: 4. Stritarjev večer. Trobla, 1. 
29.01.2020: Objava v koledarju prireditev: Filmski večer v knjižnici; Sreča na vrvici. Trobla, 1. 
01.02.2020: Koledar dogodkov. - Pletenice, st. 2, str. 2.  
01.02.2020: Tukaj govorimo Ljubljano – Ljubljana, št. 1, str. 28 
01.02.2020: Mladi na sceni. - Ljubljana, št. 1, str.31–34.  
04.02.2020: Tone Hočevar - Otroški kot. 2 dogodka: Savsko in Brezovica - Dnevnik, str. 19.  
07.02.2020: Same babe. - Dnevnik, str. 30.  
10.02.2020: Knjižnica Bežigrad. Zgodbe ljudi z gluhoslepoto. - Delo, str. 9.  
10.02.2020: Marija Kočevar - Prehrana otrok in šolarjev. - Dnevnik, str. 21.  
11.02.2020: Krof. - Dnevnik, str. 19.  
13.02.2020: Ure pravljic. - Dnevnik, str. 21.  
13.02.2020: Šakal v Evropi ni tujerodna vrsta. - Dnevnik, str. 8.  
14.02.2020: Januarski Govekarjev večer. Mostiščar,1. 
17.02.2020: Otroški kot. THL, Škofljica - Dnevnik, str. 21.  
17.02.2020: Koncert Gala Furlana. - Dnevnik, str. 9.  
18.02.2020: Otroški kot. 3. dogodki: KPV, Zalog, KB - Dnevnik, str. 19.  
19.02.2020: Otroški kot. 2 dogodka: Škofljica, KB - Dnevnik, str. 21.  
20.02.2020: Otroški kot. 3 dogodki: KB, Škofljica - Dnevnik, str. 25.  
21.02.2020: Otroški kot. 2 dogodka: KB in KOŽ. - Dnevnik, str. 25.  
24.02.2020: Knjižnica Bežigrad. Modra leta. - Delo, str. 9.  
24.02.2020: Tečaj mozaika.- Dnevnik, str. 21. 
24.02.2020: Pogovor z Mitjem Čandrom. - Dnevnik, str. 21.  
26.02.2020: Usposabljanja za Pešbus in Bicivlak. - Dnevnik.si.  
01.03.2020: Oaza miru in kulture. - Kopitarjev glas, st. 2, str. 18.  
01.03.2020: Prireditve Mestne knjižnice Ljubljana. - Napovednik, str. 17.  
01.02.2020: Aleš Juvanc v Knjižnici Škofljica. Glasnik, 2. 
02.03.2020: Peter Ribič – Spomladanska oskrba vrta. - Dnevnik, str. 21.  
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04.03.2020: Otroški kot, 3 dogodki: KB, Jurij Vega, Brezovica - Dnevnik, str. 21.  
09.03.2020: Mesečni napovednik – Ljubljana, let. 25, št. 2, str. 31, 33, 48. 
09.03.2020: Ne zamudite. - Ljubljana, let. 25, št. 2, str. 48.  
11.03.2020: Odpovedi dogodkov v knjižnicah. - Dnevnik, str. 9.  
11.03.2020: Otroški kot, 3 dogodki: KPV, KB, Ig. - Dnevnik, str. 21.  
11.05.2020: V Ljubljani se dogaja tudi med epidemijo! – Ljubljana, let. 25, št. 4, str. 6–7. 
13.03.2020: Februarski Govekarjev večer. Mostiščar, 2. 
18.03.2020: 5. Stritarjev večer: Josip Stritar – poslednji romantik? Trobla, 2. 
18.03.2020: Vabilo na natečaj Zgodbe mojega kraja: Kako smo nekoč preživljali počitnice. Trobla, 2. 
18.03.2020: Objava v koledarju prireditev: Ura pravljic april. Trobla, 2. 
18.03.2020: Objava v koledarju prireditev: ura pravljic maj. Trobla, 2. 
01.05.2020: Pogledi in razgledi okoli nas. Glasnik, 5. 
20.05.2020: Sebastijan Pregelj in dr. Vanesa Matajc. - Napovednik.com.png. 
20.05.2020: Spletne vsebine za otroke - Pisana uganka. - Napovednik.com.png. 
20.05.2020: Spletne vsebine za otroke. - Napovednik.com.png. 
26.05.2020: Literatura v mestu. - Dnevnik, str. 21.  
29.05.2020: Scena - Mestna knjižnica Ljubljana. - Dnevnik, str. 19.  
03.06.2020: Glasovi in podobe - dr. Matjaž Lunaček. - Mestoliterature.si.png. 
03.06.2020: Izpostavljeno_ dogodki MKL. - Napovednik.com.  
03.06.2020: Kako končati pandemijo in kam po korona krizi. - Napovednik.com.png. 
03.06.2020: Mestna knjižnica Ljubljana. - Dnevnik, str. 16.  
03.06.2020: Prireditve MKL. - Mestoliterature.si.png. 
10.06.2020: Ne zamudite. - Ljubljana, str. 48.  
11.06.2020: Knjižnica Otona Župančiča. - Dnevnik, str. 13.  
17.06.2020: Knjižnica O. Zupančiča - Feri Lainšček. - Dnevnik, str. 13.  
24.06.2020: Poletje v Knjižnici Šentvid. Glasilo četrtna skupnost Šentvid. 
01.07.2020: Znanci z velike ceste. Ljubljana, 6. 
03.07.2020: Otroški kot, Knjižnica Jarše. - Dnevnik, str. 20.  
08.07.2020: Tečaji tujih jezikov in računalništva tudi za upokojence. - Dnevnik.si.  
09.07.2020: Otroški kot: Knjižnica Jarše. - Dnevnik, str. 13.  
10.09.2020: Otroški kot: Knjižnica Jarše. - Dnevnik, str. 20.  
15.07.2020: Otroški kot. - Dnevnik, str. 13.  
01.08.2020: Pravljično popoldne. - Kopitarjev glas, st. 6, str. 39.  
01.08.2020: Uganke in kvizi v knjižnici – Pletenice, st. 8, str. 12.  
01.08.2020: Obisk knjižnice v poletnem času. - Pletenice, st. 8, str. 12.  
20.08.2020: Otroški kot. - Dnevnik, str. 19.  
27.08.2020: Mednarodni festival Free forms, Preddvor 2020. - Preddvor.si.  
27.08.2020: Otroški kot. - Dnevnik, str. 19.  
29.08.2020: Napovednik dogodki. - Napovednik.si.  
31.08.2020: Otroški kot. - Dnevnik, str. 19.  
01.09.2020: Koledar dogodkov – Pletenice, st. 9, str. 2. 
01.09.2020: Mesečni napovednik – Ljubljana, let. 25, st. 7, str. 20. 
01.09.2020: Ne zamudite. - Ljubljana, let. 25, st. 7, str. 48.  
03.09.2020: Freeforms Preddvor 2020. - Delo, str. 21.  
04.09.2020: Namigi prireditev - Poletna noč, Freeforms Preddvor in Sandi Červek. - Delo.si.  
11.09.2020: Julijski Govekarjev večer. Mostiščar, 6. 
12.09.2020: Slovanski bralni klub - Dajmo jim vetra. - Napovednik.com.  
16.09.2020: Vabilo: 5. Levstikov večer. Trobla, 5. 
16.09.2020: Objava v koledarju prireditev: Pravljična urica oktober. Trobla, 5. 
16.09.2020: Objava v koledarju prireditev: Filmski večer v knjižnici; Kekec. Trobla, 5. 
21.09.2020: Doba velikih migracij na Slovenskem. - Dnevnik, str. 17.  
22.09.2020: Aleš Šteger in Jure Tori_ Pričevanje. - Mestoliterature.si.  
24.09.2020: Šteger in Tori - Pričevanje. - Dnevnik, str. 13.  
24.09.2020: Žiga špaget KPV. - Dnevnik, str. 13.  
28.09.2020: Albert Kerekeš in Dejan Hudoklin KOŽ. - Delo, str. 17.  
28.09.2020: Albert Kerekeš in Dejan Hudoklin. - Dnevnik, str. 22.  
28.09.2020: Koncert Alberta Kerekeša in Dejana Hudoklina. - Napovednik.si.  
29.09.2020: Teden lazofonije 2020 THL. - Dnevnik, str. 11.  
30.09.2020: Dogodki KOŽ_THL. - Dnevnik, str. 11.  
30.09.2020: Razstava slik: Mira Narobe. Glasilo Četrtna skupnost Šentvid. 
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01.10.2020: Literatura v živo. Držimo pesti. -Bukla, st. 156, str. 41.  
01.10.2020: Nova frekvenca: glasbeni pogovor v živo. - Ljubljana, str. 45.  
01.10.2020: Leon Štukelj SLK. - Dnevnik, str. 11.  
02.10.2020: Kopinšek, Pevec, Tori THL. - Dnevnik, str. 11.  
05.10.2020: Knjižnica O. Zupančiča - O odnosu do starejših. - Delo, str. 9.  
06.10.2020: Dogodki Škofljica KPV. - Dnevnik, str. 11.  
06.10.2020: Helena Oblak: Vrnitev_KŠ. - Dnevnik, str. 11.  
08.10.2020: Izdelaj živalce KB. - Dnevnik, str. 13.  
08.10.2020: Patricija, Tilen, Beigot-THL. - Delo, str. 13.  
09.10.2020: Prostor v in pesmi Jovanović in Zajc THL. - Dnevnik, str. 12.  
13.10.2020: Dogodki Grba _THL F. Škerl _Škofljica. - Dnevnik, str. 11.  
13.10.2020: Pogovor s Sebastijanom Pregljem. - Napovednik.com.  
13.10.2020: Prireditve za otroke. - Napovednik.com.  
13.10.2020: Prireditve. - Napovednik.com.  
13.10.2020: Za otroke Škofljica, Savsko. - Napovednik.com.  
13.10.2020: Za otroke Škofljica, Škerl. - Napovednik.com.  
13.10.2020: Za otroke. - Napovednik.com.  
14.10.2020: Drugi dogodki KOŽ. Otroški kot: Brezovica. - Dnevnik, str. 22.  
15.10.2020: Otroški kot. K Polje. - Dnevnik, str. 27.  
07.10.2020: Volk, ki je hotel spremeniti barvo. - Mestoliterature.si.  
10.11.2020: Literarno novinarstvo Mojca Širok in L. Flis. - Dnevnik, str. 25.  
12.11.2020: Ti zapleteni odnosi. - Mestoliterature.si.  
13.11.2020: Govekarjev večer s Sebastijanom Pregljem. Mostiščar, 8. 
17.11.2020: Manca in Tačke v Mestni knjižnici Ljubljana. - Ad-astra.si.  
18.11.2020: Teden splošnih knjižnic v Mestni knjižnici Ljubljana. - Ljubljana.si.  
20.11.2020: Nova knjiga skozi kritiko THL. - Mestoliterature.si.  
24.11.2020: Prišla bo pomlad. - Delo, str. 9.  
30.11.2020: Pojasnilo. Odpovedani dogodki. - Delo, str. 9.  
02.12.2020: Ta veseli dan kulture tudi med epidemijo. - Ljubljana.si.  
03.12.2020: Barbara Kaiser: mišje srce- mestoliterature.si 
03.12.2020: Kako sta Bibi in Gusti. - mestoliterature.si.  
03.12.2020: Jernej Kuntner: Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib. - mestoliterature.si.  
08.12.2020: Pregrizi se skozi praznično mizo.- Napovednik.com. 
08.12.2020: Furman: Argentina Čile. - Napovednik.com.  
08.12.2020: Objem na vrhu sveta. - Napovednik.com. 
10.12.2020: Drugi dogodki (MKL). - Dnevnik, str. 13.  
16.12.2020: Cikel Nova frekvenca_ Iskrivi pogovori o glasbi. - Dnevnik.si.  
16.12.2020: Nova frekvenca. O glasbi in izkušnjah. - Dnevnik, str. 17.  
16.12.2020: Slovenski okraski v Vatikanu. - Dnevnik, str. 18.  
 
DEJAVNOST KNJIŽNICE: 
01.01.2020: Knjižnice v občini. Barjanski list, 1. 
01.01.2020: Spremenjen obratovalni čas Knjižnice Notranje Gorice. Barjanski list, 1. 
09.01.2020: Proračun 2020 - Obnovili bodo Šentjakobski oder in uredili novo knjižnico. - Dnevnik, str. 
8. 
09.01.2020: Proračun 2020 - Obnovili bodo Šentjakobski oder in uredili novo knjižnico. - Dnevnik.si. 
13.01.2020: Knjižnica Grba - Novo leto, novi začetki. - Delo, str. 9. 
15.01.2020: Knjižnica ukinja postajališče Brdo. - Dnevnik, str. 9. 
16.01.2020: Potujoča knjižnica v Domu starejših Škofljica. - Dnevnik.si. 
31.01.2020: Pester kulturni dan v Ljubljani. - Ljubljana.si.  
31.01.2020: Zimske počitnice - programi mestnih javnih zavodov. - Delo, str. 10.  
01.02.2020: Ples - fotografski natečaj – Ljubljana, št. 1, str. 25. 
01.02.2020: Pestre počitnice v Ljubljani.- Ljubljana, št. 1, str. 30–32.  
05.02.2020: Počitniško varstvo za zdaj brez subvencij. - Dnevnik, str. 10.  
13.02.2020: Med počitnicami ni treba iz mesta - Težko pričakovani Volčji dvor. - Delo, str. 11, 17.  
13.02.2020: Med počitnicami ni treba iz mesta. - Delo, str. 11.  
14.02.2020: In memoriam prof. dr. Martin Žnideršič. - Dnevnik, str. 13.  
15.02.2020: Priprave na maturo v MKL. - Dnevnik, str. 8.  
17.02.2020: Kam lahko odpeljete rabljene knjige. - Dnevnik, str. 9.  
17.02.2020: Kam z rabljenimi knjigami. - Dnevnik.si.  
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13.03.2020: Javno življenje omejeno, Petrol bo zagotovil oskrbo z energenti. - RTVSLO.si.  
13.03.2020: Po predstavah še knjižnice in razstave_ zapirajo se vsi javni zavodi. - RTVSLO.si.  
13.03.2020: Preventivni ukrepi javnih podjetij in zavodov zaradi koronavirusa. - Ljubljana.si.  
13.03.2020: Stroka - Da bi preprečili širjenje virusa, moramo popolnoma prekiniti socialne stike. - 
24ur.com.  
20.03.2020: Pomoč prostovoljcev za starejše. - Ljubljana.si.  
24.03.2020: Mestna knjižnica pri vas doma. - Ljubljana.si.  
28.03.2020: Spletne vsebine za otroke. - Mladina.si.  
01.04.2020: Delovanje Knjižnice Brezovica. Barjanski list, 4. 
02.04.2020: Brezplačni filmi za člane MKL. - Dnevnik.si.  
02.04.2020: Med spletnimi projekti tudi koncerti in filmi s kavča. - STA.si.  
02.04.2020: Umetnost s kavča. - Ljubljana.si.  
02.04.2020: Čim prej korono v muzej!. - Facebook, Mestna občina Ljubljana.  
06.04.2020: Ustvarjalci se bojijo za knjižnično nadomestilo. - Delo.si.  
08.04.2020: Dostava kulture na dom. Spletnih gledalcev za 80 dvoran. - Nedeljski dnevnik, str. 12.  
08.04.2020: Ljubljanski kulturniki s pogovorom po telefonu razsvetlijo dan starejšim. -Ljubljana, let. 25, 
št. 3, str. 5 
04.08.2020: Mestna knjižnica Ljubljana odslej z izposojo študijskega gradiva po pošti. - RTVSLO.si.  
08.04.2020: Mestna knjižnica Ljubljana omogoča izposojo študijskega gradiva po pošti. - STA.si.  
08.04.2020: Mestna knjižnica Ljubljana strokovno literaturo pošlje tudi na dom. - Ljubljana.si.  
09.04.2020: Knjižnice v času epidemije_ nekatere knjige najdejo pot do bralcev. - Dnevnik.si.  
10.04.2020: Knjiga do vrat le na Obali - Dnevnik, str. 18.  
10.04.2020: Knjižnica Ig. Mostiščar, 3. 
17.04.2020: V knjižnico le z zaščitno masko. - Dnevnik, str. 9.  
23.04.2020: Kdaj bomo spet brskali po knjižnih policah_ Bodo tudi knjige morale v karanteno_ #video. 
- SiOL.net.  
24.04.2020: Na tem področju se po nas zgleduje še Avstrija. - Zurnal24.si.  
29.04.2020: Besni zaradi odločitve vlade. Nihče nas ni o ničemer obvestil. - Zurnal24.si.  
29.04.2020: Delovanje knjižnic po odprtju, 4. maja. - Twitter, Ministrstvo za kulturo.  
29.04.2020: Ponovno odprtje knjižnice 11. maja. - Velike-lasce.si.  
29.04.2020: Ponovno odprtje knjižnice. - Horjul.si.  
29.04.2020: Odprtje ni izvedljivo čez noč. Muzeji in knjižnice ostajajo večinoma zaprti. - RTVSLO.si.  
01.05.2020: Knjižnice ob ponovnem odprtju vabijo bralce. Barjanski list, 5. 
03.05.2020: Z vračanjem knjig se ne mudi, prevzem le po predhodnem naročilu. - RTVSLO.si.  
04.05.2020: Reportaža. V prestolnico se je vrnilo življenje. - Dnevnik.si.  
04.05.2020: Knjižnica bo ponovno odprta od 11. maja dalje. - Dol.si.  
04.05.2020: Knjižnica Ig se odpre 11. maja. - Mojaobcina.si.  
05.04.2020: Mestna knjižnica Ljubljana postopoma odpira svoje knjižnice. - Mojaobcina.si.  
04.05.2020: Obvestilo o ponovnem odprtju Knjižnice Vodice. - Vodice.si.  
04.05.2020: Knjižnica Škofljica – odprtje 11. maj. - Skofljica.si.  
05.05.2020: Mestna knjižnica Ljubljana je odprla svoja vrata. - Ljubljana.si.  
05.05.2020: Mestna knjižnica Ljubljana. - Dnevnik, str. 21.  
05.05.2020: Tudi knjige v karanteno. - Dnevnik, str. 18.  
05.05.2020: Življenje na meter in pol razdalje. - Delo, str. 13, 17.  
06.05.2020: Mestna knjižnica Ljubljana. - Dnevnik, str. 21.  
07.05.2020: Sprememba pri odprtju knjižnic v Občini Dobrova - Polhov Gradec. - Dobrova-
polhogradec.si.  
07.05.2020; V MKL tiskalniki kar bruhajo rezervacije knjig. - Facebook, MOL.  
11.05.2020: Mislim, da smo bili srečni vsi: naši uporabniki in mi, zaposleni v knjižnici. - RTVSLO.si.  
11.05.2020: In memoriam. Prof. dr. Martin Žnideršič. - Ljubljana, let. 25, št. 4, str. 35.  
12.05.2020: Odpirajo krajevne knjižnice MKL. - Dnevnik, str. 9.  
12.05.2020: Odpirajo krajevne knjižnice MKL. - Dnevnik.si.  
13.05.2020: Ponovni obisk Mestne knjižnice Ljubljana. - Minicity.si.  
18.05.2020: V Ljubljani zaščitni ukrepi ostajajo v veljavi. - Dnevnik, str. 3.  
21.05.2020: Novi virus ogroža tudi dobri stari ritual. - Delo, str. 12.  
21.05.2020: Pestre počitnice v Ljubljani. - Ljubljana.si.  
27.05.2020: V knjižnicah znova prost dostop do knjižnih polic. - RTVSLO.si.  
29.05.2020: Enostavnejši dostop do knjig. - Dnevnik, str. 9.  
01.06.2020: Ah, ti virusi. - Kopitarjev glas, st. 5, str. 25.  
01.06.2020: Knjižnica Zadvor - Pridite na obisk. - Sostrčan, let. 1, st. 1, str. 22–23.  
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01.06.2020: Odprtje nove knjižnice v Polju. - ČaSoPis, let. IV, št. X, str. 4.  
01.06.2020: Ponovno med knjižnimi policami. - Pletenice, st. 6, str. 17.  
04.06.2020: V Polju imajo novo knjižnico. - Dnevnik.si.  
05.06.2020: V Polju imajo novo knjižnico. - Dnevnik, str. 9.  
10.06.2020: Ljubljana se prebuja. - Ljubljana, str. 4.  
10.06.2020: Med epidemijo knjige po pošti. - Urban, Heroji 2020, str. 2 in 25.  
18.06.2020: Knjižnica Grba bo dobila večje prostore na Brdu. - Dnevnik, str. 10.  
18.06.2020: Knjižnica Grba bo dobila večje prostore na Brdu. - Dnevnik.si.  
21.06.2020: V minulih mesecih se je razkrila vsa nizkotnost človeške nravi, ki se je kazala v ovajanju. - 
Svet24.si.  
24.06.2020: Poletni urnik knjižnic. - Dnevnik, str. 10.  
01.07.2020: Knjižnice na široko odprle vrata... - Bukla, let. 16, st. 154, str. 35.  
01.07.2020: Znanci z velike ceste. - Ljubljana, let. XXV, st. 6, str. 27.  
03.07.2020: Tudi Šmartno s četrtnim centrom. - Dnevnik, str. 8.  
03.07.2020: Tudi Šmartno s četrtnim centrom. - Dnevnik.si.  
14.07.2020: V knjižnico le z zaščitno masko. - Dnevnik, str. 9.  
29.07.2020: Bitka za parkirišča v šišenski soseski. - Dnevnik.si.  
29.07.2020: Ogorčena stanovalka - Čez noč so nam namestili rampo pred blokom. - 
Slovenskenovice.si.  
30.07.2020: Kakšni ukrepi veljajo v knjižnicah dva meseca po koncu epidemije. - Ljubljanainfo.com.  
07.08.2020: Incident v ljubljanski knjižnici - vstopila brez zaščitne maske, varnostnik naj bi postal grob. 
- Svet24.si.  
12.08.2020: Obešanje zastav je prostovoljno. - Dnevnik.si.  
13.08.2020: Vzdrževalna dela v Knjižnici Otona Zupančiča. - Dnevnik.si.  
31.08.2020: Knjižnice spet po rednem urniku. - Dnevnik.si.  
01.09.2020: Prireditve v knjižnici in izvajanje varnostno higienskih ukrepov. - Pletenice, st. 9, str. 15. 
01.09.2020: Nova Knjižnica Polje – Ljubljana, let. 25, st. 7, str. 25. 
01.09.2020: Na poti je spet bibliobus. - Dnevnik, str. 8.  
01.09.2020: Na poti je spet bibliobus. - Dnevnik.si.  
01.09.2020: Spoznajte nas - Prednostne naloge CS Posavje. - Naša skupnost, let. 1, št. 1, str. 4, 10.  
02.09.2020: Knjižnice spet po rednem urniku. - Dnevnik, str. 9.  
04.09.2020: Ljubljana bogatejša se za eno knjižnico. - Ljubljanainfo.com.  
04.09.2020: Nova, sodobno opremljena knjižnica Polje je odprla svoja vrata. - Ljubljana.si.  
04.09.2020: Pravkar smo odprli novo knjižnico v Polju. - Facebook, Mestna občina Ljubljana.  
04.09.2020: V ljubljanskem Polju odprli novo knjižnico. - STA.si.  
04.09.2020: V Polju imajo novo knjižnico. - Dnevnik, str. 9.  
06.09.2020: Knjižnica Polje v novih sodobnih prostorih. - Dnevnik, str. 6.  
06.09.2020: Knjižnica Polje v novih sodobnih prostorih. - Dnevnik.si.  
08.09.2020: V knjižnicah spet tudi prireditve. - Dnevnik, str. 9.  
09.09.2020: Globe že izdajajo, zakona pa se ni. - Dnevnik, str. 1.  
09.09.2020: Globe že izdajajo, zakona pa se ni. - Dnevnik.si.  
09.09.2020: Mislim svoje mesto - Nacionalno zdravje v kulturi. - Dnevnik.si.  
20.09.2020: Dostop do knjižnice Polje po obvozu. - Dnevnik.si.  
21.09.2020: Dostop do knjižnice Polje po obvozu. - Dnevnik, str. 9.  
22.09.2020: Zgodba o polnih praznih dvoranah. - Delo, str. 17.  
01.10.2020: Nekoč pred 122 leti ... - Knjižnica v času korone. - Kopitarjev glas, st. 8, str. 23, 29.  
08.10.2020: Abeceda Ljubljane, J kot JEZIK. - YouTube, Ljubljana 2025.mp4. 
19.10.2020: Knjižnice ostajajo odprte kljub razglasitvi epidemije. - RTVSLO.si.  
26.10.2020: Knjižnice so zaprte. - Ljubljana.si.  
27.10.2020: Kako so se v preteklosti borili s kužnimi boleznimi. Ukrepi se skoraj ne razlikujejo. - 
RTVSLO.si.  
27.10.2020: Kultura pozabe. - Radiostudent.si.  
27.10.2020: Mnoge knjižnice zaprte_ Ministrstvo nas neupravičeno ovira pri izvajanju osnovnega 
poslanstva. - RTVSLO.si.  
28.10.2020: Delovanje knjižnic v času zaprtja javnega življenja. - radiostudent.si.  
28.10.2020: Kulturne novice delovanje knjižnic v času zaprtja javnega življenja. - Radio Študent, 
Kulturne novice.mp3. 
29.10.2020: Kako do knjig. - POP TV, 24 ur.mp4. 
29.10.2020: Življenje v Ljubljani obstalo tudi zaradi kuge. - Dnevnik.si.  
02.10.2020: Knjižnice ponovno odprte. - TV Slovenija 1, Dobro jutro.mp4. 



92 

02.11.2020: Knjižnice spet izposojajo, a s prilagoditvami zaradi epidemije - RTVSLO.si.  
02.11.2020: Knjižnice v Ljubljani so spet odprte. - Ljubljana.si.  
03.11.2020: Knjižnična izposoja - brezstično do branja. - Delo, str. 13.  
03.11.2020: Mestna knjižnica Ljubljana. Vsebine za otroke. - Dnevnik, str. 25.  
03.11. 2020: Podaljšane počitnice težava za starše. - Dnevnik.si.  
14.11.2020: Center Rog bi zaceli prenavljati leta 2023. - Ljubljana.si.  
14.11.2020: Omejitve. - TV Slovenija 1, Prvi dnevnik.png. 
14.11.2020: Raje kot po pošti po knjige pridejo sami. - Dnevnik.si.  
14.11.2020: Razdelili Slovence. - Primorski dnevnik, str. 4.  
16.11.2020: Omejeno delovanje Mestne knjižnice Ljubljana. - Ljubljana.si.  
01.12.2020: Izposoja v času epidemije. - Pletenice, st. 12, str. 7.  
01.12.2020: Leto, ki odhaja. - Kopitarjev glas, st. 10, str. 22.  
23.12.2020: Knjižničarjem podelili Čopova odličja. - RTVSLO.si.  
01.12.2020: Delovanje Potujoče knjižnice Ljubljana v času izbruha nalezljive bolezni Covid-19, 
Potujoče novice, dec 2020, str. 15. 
 
PROJEKTI: 
01.01.2020: Mesto bere (tudi na vasi). - Kopitarjev glas, st. 1, str. 25. 
01.02.2020: Natečaj za najboljšo zgodbo. Zgodbe mojega kraja - kako smo nekoč preživljali počitnice. 
- Bukla, št. 152, str. 42.  
01.02.2020: Natečaj za najboljšo zgodbo – Ljubljana, št. 1, str. 25. 
02.02.2020: Kako so nekoč počitnikovali. - Dnevnik.si.  
04.02.2020: Kako smo nekoč preživljali počitnice. - Delo, str. 10.  
04.02.2020: Zgodbe mojega kraja. - Ona, št. 5, let. 22, str. 4.  
02.03.2020: Kako so nekoč počitnikovali. - Dnevnik, str. 9.  
20.03.2020: Kako smo nekoč preživljali počitnice. - Kamničanka, let. 5, št. 6, str. 15.  
13.07.2020: Zgodbe mojega kraja. - Delo, str. 9.  
30.07.2020: Zapišite svoje počitniške spomine - Radio Prvi, oddaja Storž.mp3. 
30.07.2020: Zapišite svoje počitniške spomine - RadioPrvi.rtvslo.si, oddaja Storž.  
06.10.2020: Na natečaju Zgodbe mojega kraja 69 zgodb. - Dnevnik, str. 8. 22.10.2020: Pisanje mi je 
že od nekdaj v veliko veselje. - Radio Slovenija 1, Storz.mp3. 
29.10.2020: Z mamo sva vedno brali isto knjigo, a videli drugačen film. - Radio prvi, Storž.mp3. 
12.11.2020: Družina mi je bila vedno v oporo. - Radio Prvi, Storž.mp3. 
26.11.2020: Upokojitev me je prerodila. - Radio Prvi, Storz.mp3 
01.12.2020: Mesto bere literature sveta. - Bukla, št. 157, str. 56.  
03.12.2020: Mesto bere. - mestoliterature.si.  
03.12.2020: Očitno ljudje potrebujemo zgodbe, še posebno v takšnih časih. - Delo, str. 11.  
08.12.2020: Mesto bere literature sveta. - Napovednik.com.  
08.12.2020: Mesto bere. - Napovednik.com.  
16.12.2020: Mesto bere… literature sveta. Trobla. 7. 
23.12.2020: Praznični delovni čas. - Dnevnik.si.  
 
INTERVJU: 
04.05.2020: Kultura. Intervju Teja Zorko, direktorica MKL. - Dnevnik, str. 24.  
05.05.2020: Teja Zorko, direktorica Mestne knjižnice Ljubljana. Tudi knjige v karanteno. - Dnevnik.si.  
05.05.2020: Teja Zorko. - Dnevnik, str. 1.  
20.06.2020: Camino bejbe na Pentlji. - NeDelo, str. 18–19.  
09.08.2020: Monika Jeglič - Digitalna in klasična knjiga lahko odlično sobivata. - Naša Družina, st. 32.  
01.10.2020: Niko Praznik. - Urban, str. 24.  
01.10.2020: S knjigo v roki si popoln - Veronika Vurnik Škrabec - Urban, str. 39.  
 
SNEMANJA: 
06.11.2020: Abeceda Ljubljane, J kot JEZIK. - Facebook, Ljubljana2025.  
06.11.2020: Abeceda Ljubljane, J kot JEZIK. - Instagram, Ljubljana2025.  
06.11.2020: The ABC of Ljubljana, L for LANGUAGE. - Facebook, Ljubljana2025.  
06.11.2020: The ABC of Ljubljana, L for LANGUAGE. - Instagram, Ljubljana2025.  
09.11.2020. The ABC of Ljubljana, L for LANGUAGE. - Youtube, Ljubljana2025.mp4. 
06.12.2020: Intervju z Goranom Vojnovićem: Ta oblast v velikem delu državljanov vidi nasprotnike - 
24ur.com.  
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5.11 Nagrade in priznanja 

 
- ČOPOVO PRIZNANJE 2020 (ZBDS, december 2020): za izjemne enkratne dosežke na področju 

knjižničarstva (Veronika Rijavec Pobežin) 
 
 
 

6 NASTANEK NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 
PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA  

 
Izvajanje letnega plana Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2020 je bilo na več področjih izredno omejeno 
zaradi delovanja zavoda v spremenjenih razmerah epidemije koronavirusa, od razglasa epidemije sredi 
marca 2020 so se družbene razmere spremenile v toliko, da bi lahko naše delovanje bilo tudi resno 
ogroženo. Grozila nam je možnost pojava večjega števila okuženih in obolelih znotraj kolektiva in 
posledično morda celo izguba starejših ali zdravstveno rizičnih zaposlenih. Nevarnosti smo se resno 
zavedali od samega začetka epidemije in smo storili vse, kar je bilo v naši moči, da bi nevarnost primerno 
naslovili, in sicer v prvem valu s popolno zaprtostjo, v nadaljevanju pa s številnimi ukrepi, doslednim 
upoštevanjem epidemioloških priporočil, organiziranjem delovnega procesa tako, da se čimbolj zmanjša 
nevarnost okužb med zaposlenimi in med uporabniki ter zaposlenimi. V prvem valu epidemije v marcu 
2020 smo ocenili, da je izvajanje delovnega procesa sploh onemogočeno in smo v luči skorajšnje 
nacionalne razglasitve epidemije knjižnice zaprli, izvajali smo le pošiljanje gradiva po pošti. V drugem 
valu v sredini oktobra je bilo vedenje o prenosu okužb in lastnostih virusa že nekoliko izboljšano, zato 
smo knjižnice smele izvajati brezstično izposojo, kar je bilo, ob doslednem upoštevanju številnih 
varnostnih ukrepov, dobrodošlo za naše uporabnike, ki pa so morali gradivo predhodno naročiti. Med 
našimi zaposlenimi smo imeli le majhno število okuženih (9) in nobenih okužb na samem delovnem 
mestu, zato lahko rečemo, da smo epidemiološke nevarnosti v letu 2020 zelo dobro obvladovali.  
 
Nova stvarnost, ki jo je prinesel koronavirus v delovanje MKL, se nanaša predvsem na pravila dostopa 
do knjižničnih prostorov in storitev, osebne varnosti, socialne razdalje in higienske zaščite gradiva. 
Pravila in omejitve so povezani z nacionalnimi zdravstvenimi predpisi in priporočili, trenutno zdravstveno 
situacijo v državi ter velikostjo in prostorsko organiziranostjo posamezne knjižnice v mreži MKL. V MKL 
smo za delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah pripravili interni dokument »Delovanje Mestne 
knjižnice Ljubljana v spremenjenih razmerah« s primeri dobrih praks. MKL je delovala v spremenjenih 
razmerah z različnimi omejitvami, od popolne zaprtosti do delne dostopnosti posameznih storitev, od 
13. 3 .2020 do 31. 12. 2020. Izpostavljamo: 
Izposoja gradiva 
Izposoja gradiva poteka preko novih in prilagojenih oblik (izposoja po pošti, brezstična izposoja, 
naročanje gradiva v drugo knjižnico). Poudarjena je ponudba bralnih paketov Maček v žaklju, e-knjig in 
zvočnih knjig. Promocija branja poteka v hibridni obliki, s poudarki na uporabi spletnih poti do bralcev 
(spletne bralne skupine, spletno svetovanje).  
Posredovanje informacij  
Referenčni pogovor in svetovanje za branje na daljavo potekata z uporabo orodij za spletno svetovanje: 
video konference, e-obrazec za predloge za branje. Zaposleni v MKL so usposobljeni za prilagojen 
način komunikacije, ki poteka prek različnih kanalov. 
Uporaba prostorov 
Uporaba prostorov knjižnice se prilagaja priporočilom NIJZ, dostop do čitalniških mest, e-točk in osebnih 
računalnikov je pogojen z omejevanjem fizičnega dostopa in spodbujanjem uporabe lastnih naprav. 
Poudarek je na mešanici fizičnega in virtualnega, s spodbujanjem spletnih oblik dogodkov, predavanj in 
izobraževanj. Slednje se tudi načrtno snema v prostorih knjižnice, ki tako postajajo pomemben vir nove 
ponudbe kakovostnih vsebin, dostopnih na daljavo.  
Prireditve in izobraževanja  
Izvedbe prireditev in izobraževanj so prilagojene manjšim skupinam udeležencev, s pozornostjo ob izbiri 
izvajalcev (butični dogodki) in ciljno izbrano publiko. Večji dogodki (posvetovanja, predstavitve, zaključki 
projektov) se selijo v e-okolje, prav tako iskani in popularni gostje. Ob e-izvedbah se išče možnost 
izpeljav v večjih prostorih (dvorane) ter možnost izkoristka zunanjih prostorov knjižnic (preddverja, 
pasaže, atriji, vrtovi). Za potrebe izobraževanj se uredi učne celice za eno do več oseb. 
Projekti  
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Komunikacija z aktivnimi udeleženci bralnih projektov poteka prek bralnih skupin, paketov gradiva, 
družbenih omrežij in blogov. Kot učno okolje sta v ospredju e-učilnica in spletno učenje. Izpostavljena 
je aktivna udeležba uporabnikov in zaposlenih v natečajih in kvizih, pri pripravi virtualnih razstav in 
digitalnih zgodb. 
Promocija 
Promocija knjižnice in njenih dejavnosti je načrtna ter ciljno usmerjena. Poleg založniškega dela je 
poudarek na medijski ter e-promociji ter promociji knjižnice preko zagovorništva zaposlenih in zunanjih 
predstavnikov javnosti.  
 
Skozi daljše obdobje desetih let so se, kot zabeležimo vsako leto, začele kazati potrebe intenzivnejšega 
investiranja v posodabljanje IKT opremljenosti. Posodabljanje računalniške opreme in strežniških 
kapacitet ter licenc je finančno zelo zahtevno in večinoma prepočasno. Vendar že skozi več let temu 
vprašanju posvečamo veliko pozornost in ob posluhu ustanovitelja in poglavitnega financerja Mestne 
občine Ljubljana s skupnimi močmi težave počasi odpravljamo – v letu 2020 smo avtomatizaciji dela z 
uporabniki dodali še 5 knjigomatov in vse potrebne postopke za en vračalnik, ki ga bomo zaradi odloga 
ob epidemiji predvidoma vzpostavili v začetku leta 2021. V letu 2020 smo zaprtost manjših enot dobro 
izkoristili za posodobitev gradiva na sistem RFID – tako smo opremili kar osem knjižnic. 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 in v letu 2019 načrtovali preselitev, so se ti poskusi izjalovili in še vedno delujemo v prostorih, 
ki niso varni in ustrezni za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. V letu 2019 je prišlo do 
manjšega požara zaradi dotrajane električne napeljave v Knjižnici Dobrova in stopili smo v intenzivne 
pogovore z občino – pogodbeno partnerico skozi celo leto 2020, ki se je strinjala, da bo v letu 2021 
prenovila električne napeljave ter poskrbela za varnejše okolje. V nasprotnem primeru bomo v letu 2022 
prisiljeni prenehati z opravljanjem dejavnosti v tem nevarnem okolju. 
 
Nepričakovano nas je tudi, skupaj s pogodbeno partnerico Občino Škofljica, presenetilo zaprtje enote 
Knjižnica Škofljica v decembru 2020. Obveščeni smo bili, da lastnik stavbe, v kateri Občina Škofljica 
najema prostor za knjižnično enoto, nima urejenega uporabnega dovoljenja, kar je bilo neznano tako 
občini kakor MKL. Z občino sicer aktivno sodelujemo v iskanju primerne rešitve problema. 
 
 

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

 
Kljub padcem kazalnikov v letu 2020, nastalih zaradi omejitev pri delovanju knjižnic zaradi izbruha 
koronavirusne bolezni (covid-19) in posledičnih epidemioloških ukrepov ter družbenih sprememb, 
ocenjujemo, da smo delovanje zavoda v danih razmerah izpeljali optimalno. Poskrbeli smo za varno 
delovanje, upoštevali vse predpisane ukrepe in izvajali javno službo tako, da so uporabniki v največji 
možni meri, ki smo jo še lahko zagotavljali, prišli do knjižničnega gradiva. Druge izobraževalne in 
prireditvene dejavnosti smo v največji možni meri preselili v virtualno okolje in tako še vedno omogočali 
dostop do načrtovanih vsebin. 
 

Kazalniki uspešnosti 2016 2017 2018 2019 2020 % 
indeks 

5 let 

Število članov 84.647 84.853 84.592 83.293 78.163 -6,16 -5,95 

Število novo vpisanih 
članov 

10.793 9.702 12.821 14.123 9.751 -30,96 -14,75 

- od tega v virtualnem 

okolju 
- - 241 375 1.925 413,33 127,27 

Število obiskov 2.361.454 2.365.513 2.384.793 2.520.838 1.791.295 -28,94 -21,60 

- od tega v virtualnem 

okolju 
- - - - 77.260 - - 

Izposoja 5.004.779 4.713.419 4.366.802 4.288.782 2.916.675 -31,99 -31,50 

- od tega v digitalni 

obliki 
- - 26.385 34.512 98.113 184,29 - 

Medknjižnična izposoja 2.338 2.001 1.714 1.880 1.579 -16,01 -17,00 
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Transakcije  5.052.238 4.756.471 4.371.421 4.293.763 2.974.844 -30,72 -30,65 

Posredovanje informacij 279.209 220.104 252.616 219.063 - - - 

Prireditve in izobraževanje 3.897 3.804 3.798 3.698 1.594 -56,90 -52,53 

- od tega v virtualnem 

okolju 
- - - - 191 - - 

Ure odprtosti enot 60.630,0 60.053,0 60.303,0 61.187,0 44.430,50 -27,39 -22,49 

Zaloga knjižničnega 
gradiva 

1.722.091 1.739.869 1.760.196 1.787.931 1.793.851 0,33 1,88 

Prirast gradiva 68.879 71.546 70.794 72.660 70.158 -3,44 -0,92 

Obrat gradiva 3,02 2,709 2,481 2,399 2 -32,39 -33,69 

Povprečna cena (€) 18,41 19,18 19,30 19,59 20 4,34 5,45 

Število naročenih 
elektronskih virov  

6 6 7 7 7 0,00 6,06 

- od tega dostopnih na 

daljavo 
6 6 7 7 7 0,00 6,06 

Število dostopov do 
naročenih elektronskih 
virov 

26.941 26.382 27.270 28.449 72.559 155,05 99,78 

- od tega dostopov na 

daljavo 
14.661 14.537 15.527 15.058 69.129 359,08 168,12 

 
 
V primerjavi z letom 2019 je število aktivnih članov manjše za 6 %, kar je glede na spremembe v načinu 
delovanja pričakovano, novih članov imamo glede na leto pred tem 30 % manj, vendar pa je možnost 
vpisa v knjižnico v virtualnem okolju veliko odtehtala. Preko spletnega vpisa smo pridobili 1.925 novih 
članov, kar je velik porast glede na leto pred tem. V letu 2020 smo tako imeli 20 % novovpisanih preko 
spleta, medtem ko je bil ta delež v letu 2019 le 3 %. Skupni obisk je bil v letu 2020 zaradi delovanja v 
spremenjenih razmerah za 29 % nižji od predhodnega leta, obisk zaradi izposoje je bil za 11,5 % nižji.  

Skupni obisk udeležencev prireditev in izobraževanj pa je bil v letu 2020 višji kakor leto poprej, namreč 
za 37 %, kar lahko pripišemo naši skrbi za čimbolj učinkovit prenos dogodkov v virtualno okolje. Prav 
tako je visoko naraslo število obiskovalcev naših družbenih omrežij, vsa štiri skupno beležijo 26.312 
sledilcev. 

Skupna izposoja je v »kovidnem« letu padla skoraj za tretjino, ponovno pa je vključitev digitalnih storitev 
odpomogla v toliko, da beležimo porast izposoje v digitalni obliki za skoraj trikrat glede na leto 2019 in 
znaša 98.113 enot. Na padec izposoje se veže posledično tudi zmanjšanje števila transakcij in obrata 
gradiva. Posebnostim leta 2020 primerno beležimo tudi ogromen porast dostopov do naročenih 
elektronskih virov (155 %) in dostopov na daljavo (359 %) glede na leto 2019. Glede izposoje gradiva 
smo si zelo prizadevali članom omogočiti uporabo čimveč alternativnih poti do knjižničnega gradiva 
(pošiljanje gradiva po pošti, omogočanje celoletne izposoje sicer zgolj poletne akcije »paketov 
presenečenja« Maček v žaklju, omogočanje brezstične izposoje brez vstopa uporabnika v knjižnični 
prostor). 

Povprečna cena knjižnega izvoda je bila 20 EUR in se je v primerjavi z letom poprej le nekoliko povišala, 
v letu 2020 je prirast novih naslovov za 3,4 % manjši kakor v letu 2019. V letu 2019 smo dosegli prirast 
210 enot na 1.000 prebivalcev, v letu 2020 pa 198 enot na 1.000 prebivalcev. Priporočeni standard je 
250 izvodov na 1000 prebivalcev.  
 
Knjižnična zbirka MKL je konec leta 2020 dosegla 1.793.851 enot (2019: 1.787.931 enot, leta 2018: 
1.760.196 enot, leta 2017: 1.739.869 enot, leta 2016: 1.722.091 enot), od tega 1.530.439 tiskanih knjig. 
Celotni prirast gradiva v letu 2020 obsega skupno 70.158 enot (v letu 2019: 72.660 enot, v letu 2018: 
70.794 enot, v letu 2017: 71.546 enot, v letu 2016: 68.879 enot) knjižničnega gradiva. Pridobili smo 
2.671 (v letu 2019: 1.186, v letu 2018: 782) novih licenc e-knjig. Ostali prirast smo pridobili z drugimi 
načini nabave, z obveznim izvodom in darovi. Skupno z drugimi načini pridobivanja gradiva je bil 
dosežen letni prirast 14.513 naslovov. 
 
Inventurni popisi knjižničnega gradiva so bili opravljeni v 10 krajevnih knjižnicah, vanje je bilo vključeno 
559.134 enot knjižničnega gradiva, to je 31 % knjižnične zbirke (2019: 12 %). Knjižnica je v letu 2020 
odpisala 61.948 enot (2019: 50.651 enot) knjižničnega gradiva, kar predstavlja 3,5 % (leta 2019: 2,83 
%, leta 2018: 2,78 %, leta 2017: 3,2 %, 2016: 3 %) knjižnične zaloge, oziroma 88,3 % letnega prirasta 
gradiva (2019: 69,7 % prirasta gradiva). 
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Pripravili smo skupno 1.835 (2019: 3.698) dogodkov – izobraževanj in prireditev skupaj, ki jih je 
obiskalo kar 98.233 udeležencev (2019: 51.263 udeležencev). Tako se nam je z visoko udeležbo 
obrestoval trud za prenos večine načrtovanega v virtualno okolje. Za odrasle smo izvedli skupno 
784 dogodkov (v letu 2019: 1.225, v letu 2018: 1.272, v letu 2017: 1.339), ki jih je obiskalo 62.331 
udeležencev (2019: 29.451 udeležencev). Za otroke smo izvedli skupno 1.051 dogodkov (2019: 1.216, 
leta 2018: 1.260), ki jih je obiskalo 35.902 udeležencev (2019: 21.812 udeležencev). 
 
V letu 2020 smo večinoma izpeljali načrtovane projekte. Od načrtovanih 42 projektov smo izpeljali 
skupno 29 projektov, dodali pa smo tudi tri izven plana, tako da štejemo 32 opravljenih projektov (v letu 
2019: 37, 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 114.845 (v 2019: 114.546, v 2018: 114.450, v 2017: 114.375, v 2016: 114.251) polnobesedilnih 
dokumentov. 
 
 

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 2020 je bilo ustvarjenih skupno 9.189.535 EUR prihodkov. V primerjavi 
z letom 2019 so bili prihodki za 77.070 EUR višji. Delež prihodkov iz sredstev javnih financ glede na vse 
prihodke je 90,09 %. Prihodki iz prejetih članarin, zamudnin, odškodnin, rezervacij itd. pomenijo 8,86 % 
delež v vseh prihodkih in znašajo 814.343 EUR. V letu 2020 so bili ti prihodki za 235.655 EUR nižji kot 
leta 2019, kar je posledica zaprtja knjižnic zaradi epidemije. 

Skupni stroški v letu 2020 znašajo 9.048.692 EUR, kar je za 57.160 EUR več kot leta 2019, predvsem 
zaradi višjih stroškov dela.  

Stroški za plače, prispevke in druge stroške dela so v letu 2020 6.990.223 EUR, kar je pomenilo 77,25 
% vseh odhodkov (v letu 2019 so bili 6.720.529 EUR, kar je pomenilo 74,74 %). Knjižnica je vsem 
zaposlenim izplačala delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 161.675 
EUR bruto, dovoljena masa za ta namen za leto 2020 je bila 181.455 EUR in ni bila presežena.  

Knjižnica izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 140.842 EUR (v letu 2019: 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 2021. 

Knjižnica je skozi več prejšnjih let financirala nujne investicijske potrebe predvsem in zgolj iz lastnih 
sredstev, kar se sedaj kaže v vedno večji potrebi po tovrstnem vzdrževanju, saj so nekateri objekti in 
IKT oprema vsako leto v slabšem stanju. Za nakup knjižničnega gradiva smo porabili 1.396.210 EUR 
(2019: 1.248.062 EUR, 2018: 1.182.466 EUR, 2017: 1.155.288 EUR, 2016: 1.071.046 EUR, 
2015:1.201.470 EUR, 2014: 1.220.943 EUR), od tega iz sredstev MOL 812.043 EUR, MK je prispevalo 
275.590 EUR. S sredstvi, pridobljenimi od MOL, občin pogodbenih partneric in s presežkom prihodkov 
nad odhodki iz leta 2019, smo izvajali investicije, investicijsko vzdrževanje ter nakup knjižnične in IKT 
opreme.  
 
 

9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA 
NADZORA  

 
V letu 2020 smo skladno z zakonodajo o javnem naročanju realizirali 3 javna naročila: 

• material za zaščito in popravilo knjižničnega gradiva,  

• storitve elektronskih komunikacij,  

• izvajanje tiskarskih storitev.  
 



97 

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. Osmo 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, s ciljem podati poslovodstvu zagotovilo, da delovanje 
kontrolnega sistema zagotavlja poslovanje v skladu z zakoni. V preteklem letu Služba za notranjo 
revizijo MOL ni izvedla notranje revizije, ta se je zamaknila in bo skladno z revizijskim planom izvedena 
v februarju 2021. 
 
Izdelana je bila tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je pokazala, da v večini 
segmentov nadzora dosegamo polje »na celotnem poslovanju«, le pri kontrolnih dejavnostih dosegamo 
stopnjo »pretežni del poslovanja«. 
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1 5 5 5 5 5 5 

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 5 5 5 4 5 5 

7 5 5 4 5 5 5 

8 5 5 5 4 5 5 

9 - 5 5 5 5 - 

10 5 5 5 4 5 5 

11 5 5 5 5 4 5 

12 5 5 4 4 5 5 

13 5 5 5 4 5 5 

Povprečje 5 5 4,7 4,4 4,9 5 

 
 

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŽENI  

 
Zaradi delovanja zavoda v spremenjenih razmerah epidemije koronavirusa (covid-19) je bilo naše 
izvajanje letnega plana za leto 2020 izredno omejeno na več področjih, saj smo v normalnih razmerah 
delovali le v obdobju prvih 10 tednov, potem pa so se z razglasom epidemije 16. 3. 2020 družbene 
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razmere povsem spremenile. Za leto 2020 lahko ugotovimo, da smo zastavljene cilje dosegli v okviru 
danih možnosti delovanja Mestne knjižnice Ljubljana v izrednih razmerah razglašene epidemije v dveh 
valih, zaprtosti vseh knjižničnih enot v prvem valu v prvi polovici leta (od 13. 3. 2020 do 4. 5. 2020, torej 
polnih osem tednov) ter močno omejenega dovoljenega obsega opravljanja osnovne dejavnosti 
(izvajanje izposoje in vračila gradiva na brezstičen način v nekaterih enotah v knjižnični mreži, tako da 
uporabniki niso vstopali v prostor knjižnice) v drugem valu v drugi polovici leta (od 19. 10. 2020 do 31. 
12. 2020, torej polnih 12 tednov). Skladno z navodili vlade in NIJZ smo torej morali za zagotavljanje 
varnosti zaposlenih in uporabnikov naših enot v celoti ali bistveno okrniti našo dejavnost v trajanju 20 
tednov. V vmesnem obdobju med obema valoma (22 tednov v toplem delu leta) smo se z našim delom 
prilagajali hitrim spremembam odlokov, izvajali prireditveno dejavnost v fizični obliki v skoraj povsem 
omejenem obsegu, skrbeli za varno ravnanje in upravljanje z vrnjenim gradivom in le zelo kratek čas 
omogočali uporabnikom prost dostop do knjižničnega gradiva na policah. Naše enote so torej bile zaprte 
ali so lahko le brezstično delovale brez vstopa v prostore skoraj 40 % leta.  
 
Vendar pa smo s prizadevanji vodstva in vseh zaposlenih na nekaterih drugih področjih, ki jih v letnem 
načrtu še nismo mogli predvideti, predvsem s prenosom nekaterih storitev in dejavnosti v virtualno 
okolje, bistveno dvignili nivo doseženih rezultatov. Okrepili smo možnost oddaljenega vpisa, uvedli 
storitev naročanja gradiva knjižnice preko novega spletnega obrazca, uvedli smo pošiljanje naročenega 
gradiva po klasični pošti, okrepili smo naše sposobnosti za snemanje in strimanje dogodkov, 
izobraževanj in drugih prireditev ter za izvajanje srečanj in sestankov v virtualni obliki, okrepili smo našo 
prisotnost in dejavnost na družbenih omrežjih, že tako dobro založenost s ponudbo e-gradiv smo še 
dodatno povečali. Od načrtovanih 42 projektov iz Programa dela MKL za leto 2020 smo izvedli 29 
projektov, dodali smo tri dodatne projekte izven plana, tako da smo skupno izpeljali 32 projektov, kar 
pomeni, da smo kljub izrednim razmeram in okrnjenemu delovanju zavoda uspeli izvesti 70 % plana.  
 
Večino neizvedenih projektov bomo prestavili na naslednje leto, nekaterih izmed projektov ni bilo 
mogoče izvesti in jih načrtujemo izvesti naknadno v drugačni obliki, nekatere pa smo opustili. V 
naslednje leto smo prestavili izvedbo naslednjih projektov: Družinski bralni izziv, Noč v knjižnici, 
Zvedavo – od umetnosti do fizike, Povsod v mestu, Svet med nami, Ena knjižnica – ena knjiga, 
Književnost slovanskih dežel, mednarodno strokovno posvetovanje Knjižnica – srce mesta: Zelena 
knjižnica, Dan MKL, Strategija pridobivanja novih članov.  
 
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. 
- Na neposredni poziv MK za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja posebnih 

nalog OOK smo uspešno prijavili program za leto 2020. 
- 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 2020 smo prijavili 

projekt: Knjižnica na delovnem mestu. 
 
Tudi v letu 2020 opažamo upad financiranja s strani Ministrstva za šolstvo za delovanje Borze znanja 
in Središča za samostojno učenje, kar je trend že skozi več let. Skladno z obvestili MIZŠ o 
prestrukturiranju dejavnosti izobraževanja za odrasle pričakujemo, da bomo obe dejavnosti v letu 2021 
morali ukiniti, ker zanju ne bomo več imeli finančnih sredstev, ugasnile pa bodo tudi pravne podlage za 
zbiranje osebnih podatkov udeležencev izobraževanj. 
 
 

11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE NA DRUGA 
PODROČJA  

 
V času dela v spremenjenih razmerah smo veliko pripravljenih protokolov, obrazcev, tiskovin in pravnih 
razlag delovnopravne zakonodaje, ki smo jih kot največja splošna knjižnica v Sloveniji pripravili za svojo 
rabo, preko Združenja splošnih knjižnic podelili z vsemi splošnimi knjižnicami v Sloveniji in jim tako 
olajšali delo. Sicer pa se učinki strokovnega delovanja knjižnice, navkljub posebnostim leta 2020, v 
nespremenjeni meri 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 
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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 
odboru Portala KAMRA in portala Dobreknjige.si, v stanovskem Združenju splošnih knjižnic kot člani 
mnogih delovnih skupin in z udeležbo v upravnem odboru Združenja, 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 2020 smo zabeležili 458 objav in 
prispevkov (2019: 388). Verjamemo, da s takimi aktivnostmi prispevamo k razvoju stroke. 
 
MKL naslavlja vse starostne skupine in že s svojim projektom za najmlajše Ciciuhec (ki je ne glede na 
razmere pritegnil k sodelovanju nekoliko več sodelujočih kakor leto pred tem, namreč 8.499 vrtčevskih 
otrok iz 413 vrtčevskih skupin, njihovih vzgojiteljic in staršev) stopa v aktivno sodelovanje s sistemom 
vzgoje in izobraževanja. Tudi v letu 2020 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 je tudi tokrat pritegnil veliko število šolskih otrok (2.397). Dogajanje smo tokrat zapeljali spletno, 
ga še dodatno popestrili s sodelovanjem privlačne znane osebe in osvežili z novo grafično podobo. Že 
več let MKL preko Pionirske 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. S tečaji uporabe informacijske tehnologije in različnih IT platform 
usposabljamo za aktivno participacijo v informacijski družbi. V maju 2020 smo vzpostavili novo e-učilnico 
MKL, namenjeno uporabnikom, in tako zapolnili vrzel, ki je nastala zaradi nemožnosti izvajanja tečajev 
v fizični obliki v prostorih knjižnice, v njej smo v letu 2020 zabeležili preko 15.000 udeležencev. 
 
Bogata knjižnična zbirka ter zbirka e-knjig 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, prav tako smo uvedli tudi novo storitev izposoje zvočnih 
knjig preko AUDIBOOK.  
 
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 
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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 2020 uporabili za 
uspešno izvajanje knjižnične javne službe, ki vpliva ne le na razvoj bralne pismenosti, ampak na 
najrazličnejša področja življenja, na prvi pogled povsem nepovezana s knjižnico. 
 
 

12 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE  
 
Skupno število zaposlenih, izraženo v polnem deležu zaposlitve, na dan 31. 12. 2020: 
221 (od tega 6 invalidov) po tarifnih skupinah: 

• I – IV: 6 

• V: 47 

• VI: 27,5 

• VII: 140,5 
  
Zaposlene financirajo: 

• 196,5 Mestna občina Ljubljana,  

• 3,5 Občina Brezovica,  

• 1,5 Občina Dobrova - Polhov Gradec,  

• 2 Občina Dol pri Ljubljani 

• 0,5 Občina Horjul,  

• 3 Občina Ig,  

• 3,5 Občina Škofljica,  

• 1,5 Občina Velike Lašče,  

• 2 Občina Vodice,  

• 4 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. 2020: 16 
- Število zaposlenih za določen čas na dan 31. 12. 2020: 10 (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. 2020: 5 
 
 
Število zaposlenih, ki so napredovali v plačne razrede: 37 
Po delovnih mestih: 

• bibliotekar: 17 

• knjižničar: 8 

• knjižničar voznik bibliobusa: 1 

• vodja službe: 1 

• vodja območne enote: 2  

• samostojni strokovni sodelavec: 1 

• strokovni sodelavec za izobraževanje: 1 

• računovodja: 1 

• poslovni sekretar: 1  

• oskrbnik: 2 

• knjigovez: 1 

• manipulant: 1 
 
Število zaposlenih, ki so bili imenovani v višji naziv: 13 
Po delovnih mestih: 

• bibliotekar: 9 

• višji knjižničar: 1 
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• knjižničar: 3 
 
Število zaposlenih, ki so opravili bibliotekarski izpit: 2 
 
Število zaposlenih z magisterijem oziroma doktoratom znanosti: 

• magisterij znanosti: 14  

• doktorat znanosti: 1 
 
Prenovili smo vprašalnik za letni razgovor z delavci in letne razgovore v letu 2020 tudi v celoti izvedli z 
vsemi zaposlenimi. 
 
Izobraževanje zaposlenih v MKL: 
V letu 2020 so se zaposleni v MKL izobraževali na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih 
posvetovanjih v skupnem obsegu 2.495 ur (5.492 v letu 2019). Obsega izobraževanja zaposlenih se 
zaradi epidemioloških razmer, ki so zaznamovale naše delovanje v letu 2020, ne da smiselno primerjati 
z doseženim v prejšnjih letih. Glede na prejšnje leto se je zmanjšal za 55 %, saj mnogo načrtovanih 
internih ali eksternih izobraževanj ni bilo izvedenih. Dosegli pa smo, da so se, podobno kakor prejšnja 
leta, vsaj enega izobraževanja udeležili praktično vsi zaposleni (220). 
 
Zaposlene, ki so bili napoteni na čakanje na delo, je vodstvo MKL izrecno spodbudilo, naj čas izkoristijo 
za samoizobraževanje v naši e-učilnici, ki je namenjena izobraževanju delavcev MKL na področju IKT, 
ali na določenih ustreznih spletnih povezavah za pridobivanje strokovnega znanja. V letu 2020 je 
preizkus znanja vseh 11 testov e-učilnice MKL tako opravilo kar 87 zaposlenih, kar je za 118 % več, 
zaposleni so skupno rešili za 77 % več testov kakor leto prej. 
 
Udeležili smo se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj v Sloveniji in v 
tujini, večinoma v virtualnem okolju. Na nekaterih od navedenih dogodkov so zaposleni v MKL sodelovali 
tudi s predstavitvijo primerov dobre prakse, predstavitvijo svojih referatov in člankov. 
 
Sodelavci so pripravili in izvedli 28 internih izobraževalnih delavnic za zaposlene v MKL (2019: 31) na 
15 različnih izobraževalnih tematik. 
 
 

13 POROČILO O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU, 
INVESTICIJAH IN NAKUPU OPREME  

 

13.1 Javna naročila 

 
V letu 2020 smo uspešno izvedli 3 postopke za oddajo naročila male vrednosti: 

• Material za zaščito in popravilo knjižničnega gradiva  

• Storitve elektronskih komunikacij  

• Izvajanje tiskarskih storitev  
 
 

13.2. Investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, DI in IKT  

 
Investicije 
V letu 2019 smo pričeli 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. 
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V letu 2020 smo vse gornje investicije prenesli v vrednost nepremičnine nove Knjižnice Polje. Višina 
vrednosti nepremičnine je 472.841 EUR. 
Mestna občina Ljubljana nam je v letu 2020 poslala vrednost vlaganj v energetsko sanacijo stavb. 
Posledično smo povečali vrednost nepremičnine Knjižnice Otona Župančiča za 90.240 EUR, Knjižnice 
Bežigrad za 1.562 EUR in Knjižnice Jožeta Mazovca za 51.122 EUR. 
V Knjižnici Otona Župančiča je bila v letu 2020 opravljena kompletna sanacija vodovodne inštalacije v 
višini 68.061,70 EUR. Sanacija je bila izvedena iz sredstev MOL. 
V Knjižnici Bežigrad je bila opravljena kompletna sanacija sistema za ogrevanje in ohlajanje prostorov 
v vrednosti 96.427 EUR. Sanacija je bila izvedena večinoma iz sredstev MOL. 
 
Vzdrževalnih del na nepremičninah je bilo v letu 2020 za 143.746 EUR, od tega: 

Sanacija parketa stara Knjižnica Polje 9.981 
Beljenje, vzdrževanje hladilnega agregata v Knjižnici Šiška (iz sredstev rezervnega 
sklada) 9.593 

Prenova sanitarij v Knjižnici F. Škerl 9.110 

Menjava strešne tende v Knjižnici Šiška 6.393 

Popravilo nadstreška v Knjižnici Jarše 5.209 

Delno beljenje v Knjižnici Bežigrad 4.975 

Menjava oken (del) v KPV 4.387 

Izdelava idejne zasnove prostorov KPV (uvedba RFID izposoje) 4.148 

Menjava krmilnika klimata v Knjižnici Šiška 4.038 

Vgradnja avtomatskih vrat v Knjižnici Podpeč 3.432 

Beljenje v Knjižnici Polje 3.332 

Obnova avtomatskih drsnih vrat v KPV  3.152 

Menjava motorjev na konvektorjih v Knjižnici Šiška 3.087 

Delna sanacija strehe KPV 2.888 

Beljenje v Knjižnici Jarše 2.833 

Prestavitev optike v Knjižnici Polje 2.769 

Zamenjava stropnih konvenktorjev v Knjižnici Bežigrad 2.572 

Popravilo hladilnega agregata v Knjižnici Bežigrad 2.109 
  Vgradnja avtomatskih drsnih vrat v Knjižnici Šiška                                                             2.037 
  Beljenje v Knjižnici Črnuče                                                                                                   1.989 
  Menjava preklopnih krogelnih pip v Knjižnici Bežigrad                                                       1.904 
   in druga vzdrževalna dela nižjih vrednosti 
 
   Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov                                                       24.874 
   Tekoče vzdrževanje druge opreme                                                                                   13.866 
   Vzdrževanje licenčne in programske opreme                                                                   44.951 
   Vzdrževanje gradiva                                                                                                         12.197 
   Vzdrževanje in popravila vozil                                                                                            9.570 
Stroški nepremičnin in opreme skupaj                                                                          249.204 
 
Vrednost investicij, nabave opreme in drobnega inventarja in povečanja vrednosti osnovnih 
sredstev iz drugih naslovov je bila 1.469.885 EUR, iz sredstev MOL 1.209.882 EUR, iz sredstev 
občin, v katerih izvajamo dejavnost, 25.363 EUR, iz presežka prihodkov nad odhodki 2018 in 2019 
117.578 EUR, ostalo so bila povečanja vrednosti v prid sredstev v upravljanju. 

NABAVA OS PO VRSTAH  
Licence   13.817 

Povečanja vrednosti nepremičnin (glej investicije) 683.826 

Osebni avtomobil Citroen Berlingo s prikolico   17.154 

Pohištvo skupaj 318.980 

Druga oprema, od tega: 110.656 

Vračalnik za novo Knjižnico Polje   34.709 

Pet knjigomatov   35.746 

Videonadzorni sistem v Knjižnici Otona Župančiča     5.445 

Multimedijska oprema za Knjižnico Prežihov Voranc     1.337 
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Multimedijska in druga oprema za novo Knjižnico Polje  23.988 

Druga oprema nižjih vrednosti    9.391 

Klima v server sobi v upravi MKL in Knjižnici Glinškova ploščad    2.532 

Oprema za ogrevanje in hlajenje v Knjižnici Bežigrad  96.427 

Oprema za ogrevanje in hlajenje za novo Knjižnico Polje  86.463 

IKT oprema  
10 računalnikov All in one, 28 računalnikov za uporabnike z zasloni  41.408 

12 prenosnih računalnikov  13.920 

hrbtenična stikala in dostopne točke in 42 Cisco stikal  16.643 

IKT oprema skupaj  71.971 

RFID vrata za KPV, Knjižnico Glinškova ploščad in Knjižnico Polje  17.690 

RFID anteni za Knjižnico Jurij Vega Dol pri Ljubljani    2.684 

RFID antena za Knjižnico Dobrova    1.342 

RFID antene za knjižnice Rudnik, Črnuče, Fužine, Grba in KPV  24.156 

RFID oprema skupaj  45.872 

Drobni inventar med osnovnimi sredstvi  20.665 

Mobiteli       229 

Umetnine    1.500 
 
 

14 ZAKLJUČEK  
 
V letu 2020 smo delovali v znamenju spremenjenih družbenih razmer in v pretežnem delu leta smo 
morali poleg opravljanja siceršnje javne službe prvenstveno skrb namenjati varovanju pred okužbo. 
Poskrbeli smo za varno delovanje, upoštevali vse predpisane ukrepe in izvajali javno službo tako, da so 
uporabniki v največji možni meri, ki smo jo še lahko zagotavljali, prišli do knjižničnega gradiva. Druge 
izobraževalne in prireditvene dejavnosti smo v največji možni meri preselili v virtualno okolje in tako še 
vedno omogočali dostop do načrtovanih vsebin. 
 
Kljub padcem kazalnikov v letu 2020, nastalih zaradi omejitev pri delovanju knjižnic zaradi izbruha 
koronavirusne bolezni covid-19 in posledičnih epidemioloških ukrepov ter družbenih sprememb, 
ocenjujemo, da smo delovanje zavoda v danih razmerah izpeljali optimalno. Naša naloga še vedno 
ostaja 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 – tudi, ko se te potrebe nenadno spreminjajo. Še dodatno smo okrepili naše 
storitve za uporabnike in se usmerjali na eni strani k različnim e-storitvam in udeležbi v virtualnem okolju 
za uporabo knjižnice, na drugi pa poudarjali vsebine ter spodbujali branje in razvijali bralno kulturo. 

Na tem mestu se zahvaljujem tako vsem zaposlenim MKL, ki so s svojim predanim delom omogočili 
uspešno poslovanje zavoda, kakor tudi ustanoviteljici Mestni občini Ljubljana in županu Zoranu 
Jankoviću za skrb za varnost in urejenost delovanja v letu 2020, ki je bilo v marsičem drugačno od 
predhodnih. 

 

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  



104 

  



105 

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 Jurij Vega 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 10:00–19:00 8:00–15:00 / 

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

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 22. 6. do 22. 8. 2020. 

 

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 Jurij Vega 12.30–19.00 8.00–15.00 12.30–19.00 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 163.694 14.660 1.233 179.587 

Gameljne 26.134 2.583 110 28.827 

Šentvid 45.841 7.667 143 53.651 

Bežigrad 129.631 23.399 2.535 155.565 

Črnuče 30.564 7.456 129 38.149 

dr. France Škerl 27.588 7.939 189 35.716 

Glinškova ploščad 24.417 6.509 232 31.158 

Savsko naselje 21.339 2.642 163 24.144 

Knjižnica Jožeta Mazovca 82.627 12.123 902 95.652 

Fužine 34.597 2.945 490 38.032 

Jarše 22.614 877 353 23.844 

Polje 46.835 3.642 568 51.045 

Zadvor 10.251 1.260 137 11.648 

Zalog 20.687 1.453 118 22.258 

Knjižnica Otona Župančiča 267.907 41.610 13.541 323.058 

Nove Poljane 8.645 3.503 155 12.303 

Poljane 12.305 1.464 84 13.853 

Knjižnica Prežihov Voranc 102.283 15.967 750 119.000 

Grba 29.248 5.746 134 35.128 

Rudnik 44.773 5.269 299 50.341 

Slovanska knjižnica 119.081 3.360 34.190 156.631 

Trubarjeva hiša literature 0 0 86 86 

MOL SKUPAJ 1.271.061 172.074 56.541 1.499.676 

Brezovica 17.755 2.523 90 20.368 

Notranje Gorice 4.779 537 2 5.318 

Podpeč 11.193 1.836 121 13.150 

Rakitna 4.654 585 4 5.243 

OBČINA BREZOVICA 38.381 5.481 217 44.079 

Dobrova 19.815 2.532 244 22.591 

Polhov Gradec 4.258 376 11 4.645 

Šentjošt 3.564 235 1 3.800 

OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 27.637 3.143 256 31.036 

Frana Levstika 18.657 2.196 229 21.082 

Rob 2.940 418 0 3.358 

OBČINA VELIKE LAŠČE  21.597 2.614 229 24.440 

Horjul 13.068 2.005 102 15.175 

Ig 24.704 3.200 211 28.115 

Škofljica 31.660 4.339 310 36.309 

Vodice 23.441 707 56 24.204 

e-knjižnica 0 3.358 0 3.358 

Potujoča knjižnica 55.811 6.115 137 62.063 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 23.079 2.207 110 25.396 

SKUPAJ MKL 1.530.439 205.243 58.169 1.793.851 
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Priloga 3: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Šiška 5.947 833 188 6.968 

Gameljne 908 79 31 1.018 

Šentvid 1.436 311 81 1.828 

Bežigrad 5.273 1.130 177 6.580 

Črnuče 1.203 233 38 1.474 

dr. France Škerl 993 260 36 1.289 

Glinškova ploščad 1.021 221 34 1.276 

Savsko naselje 734 135 29 898 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.252 735 128 4.115 

Fužine 1.339 140 77 1.556 

Jarše 737 16 40 793 

Polje 1.779 254 101 2.134 

Zadvor 594 65 32 691 

Zalog 748 82 44 874 

Knjižnica Otona Župančiča 9.746 1.454 972 12.172 

Nove Poljane 282 121 15 418 

Poljane 680 18 24 722 

Knjižnica Prežihov Voranc 4.564 717 195 5.476 

Grba 1.647 262 67 1.976 

Rudnik 1.493 239 78 1.810 

Slovanska knjižnica 2.054 38 307 2.399 

Trubarjeva hiša literature 0 0 13 13 

MOL SKUPAJ 46.430 7.343 2.707 56.480 

Brezovica 1.059 178 32 1.269 

Notranje Gorice 57 22 1 80 

Podpeč 442 102 28 572 

Rakitna 141 59 0 200 

OBČINA BREZOVICA 1.699 361 61 2.121 

Dobrova 578 92 41 711 

Polhov Gradec 104 47 0 151 

Šentjošt 69 33 0 102 

OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 751 172 41 964 

Frana Levstika 757 107 43 907 

Rob 101 33  134 

OBČINA VELIKE LAŠČE  858 140 43 1.041 

Horjul 512 82 24 618 

Ig 1.120 175 46 1.341 

Škofljica 1.499 187 73 1.759 

Vodice 573 9 19 601 

e-knjižnica 0 2.673 0 2.673 

Potujoča knjižnica 1.146 142 6 1.294 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 1.060 169 37 1.266 

SKUPAJ MKL 55.648 11.453 3.057 70.158 
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Priloga 3a: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (po UDK in 
krajevnih knjižnicah) 

 

Krajevna knjižnica 0 1 2 3 5 6 7 8 8L 9 Skupaj 

Šiška 406 380 90 363 208 381 1.094 245 3.378 423 6.968 

Gameljne 84 44 4 25 48 61 98 9 594 51 1.018 

Šentvid 124 86 16 69 67 93 369 47 874 83 1.828 

Bežigrad 419 337 70 348 199 329 1.378 202 2.922 376 6.580 

Črnuče 108 73 5 36 67 78 277 31 750 49 1.474 

dr. France Škerl 90 53 5 40 56 109 220 30 636 50 1.289 

Glinškova ploščad 90 64 2 31 58 75 235 16 627 78 1.276 

Savsko naselje 77 29 0 20 40 53 145 8 489 37 898 
Knjižnica Jožeta 
Mazovca 232 212 55 228 126 213 896 157 1.745 251 4.115 

Fužine 114 132 5 52 57 90 172 34 834 66 1.556 

Jarše 77 32 0 25 36 44 33 6 504 36 793 

Polje 174 113 7 107 78 133 319 55 1.042 106 2.134 

Zadvor 68 8 1 14 29 37 76 7 423 28 691 

Zalog 78 34 0 18 35 52 103 13 496 45 874 
Knjižnica Otona 
Župančiča 799 614 187 1.100 430 850 2.176 368 4.927 721 12.172 

Nove Poljane 47 7 0 5 14 18 123 4 192 8 418 

Poljane 33 26 2 21 20 36 36 11 490 47 722 
Knjižnica Prežihov 
Voranc 326 295 61 278 168 304 885 217 2.589 353 5.476 

Grba 136 97 5 54 72 99 307 46 1.082 78 1.976 

Rudnik 133 98 12 72 67 110 279 31 932 76 1.810 

Slovanska knjižnica 170 66 59 246 22 44 247 111 1.163 271 2.399 
Trubarjeva hiša 
literature 6 0 0 0 0 0 2 1 4 0 13 

MOL SKUPAJ 3.791 2.800 586 3.152 1.897 3.209 9.470 1.649 26.693 3.233 56.480 

Brezovica 92 61 1 39 48 76 195 38 669 50 1.269 

Notranje Gorice 4 2 0 0 3 3 20 0 45 3 80 

Podpeč 46 16 2 10 26 30 108 18 294 22 572 

Rakitna 12 3 0 0 9 15 44 1 100 16 200 
OBČINA 
BREZOVICA 154 82 3 49 86 124 367 57 1.108 91 2.121 

Dobrova 77 20 1 17 31 42 98 7 385 33 711 

Polhov Gradec 8 1 3 4 6 4 47 0 74 4 151 

Šentjošt 4 2 1 2 2 3 31 0 55 2 102 
OBČINA DOBROVA 
– POLHOV 
GRADEC. 89 23 5 23 39 49 176 7 514 39 964 

Frana Levstika 87 28 3 26 40 55 124 10 495 39 907 

Rob 7 1 0 0 5 3 33 0 83 2 134 
OBČINA VELIKE 
LAŠČE  94 29 3 26 45 58 157 10 578 41 1.041 

Horjul 60 16 1 13 28 33 90 8 340 29 618 

Ig 106 85 6 38 55 92 207 18 683 51 1.341 

Škofljica 142 130 10 59 75 135 217 23 895 73 1.759 

Vodice 65 17 1 11 25 35 18 15 381 33 601 

e-knjižnica 28 118 33 127 7 39 33 23 2.185 80 2.673 

Potujoča knjižnica 79 40 1 27 47 80 154 25 789 52 1.294 
Jurij Vega Dol pri 
Ljubljani 106 59 3 36 57 73 187 27 662 56 1.266 

SKUPAJ MKL 4.714 3.399 652 3.561 2.361 3.927 11.076 1.862 34.828 3.778 70.158 
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Priloga 4: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – 
STROKA / LEPOSLOVJE) 

 

Krajevna knjižnica Stroka Leposlovje SKUPAJ 

Šiška 1.942 1.991 3.933 

Gameljne 306 690 996 

Šentvid 632 1.023 1.655 

Bežigrad 2.080 2.213 4.293 

Črnuče 468 901 1.369 

dr. France Škerl 433 804 1.237 

Glinškova ploščad 422 802 1.224 

Savsko naselje 227 650 877 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.545 1.747 3.292 

Fužine 521 923 1.444 

Jarše 219 549 768 

Polje 740 1.207 1.947 

Zadvor 165 507 672 

Zalog 256 595 851 

Knjižnica Otona Župančiča 4.191 2.968 7.159 

Nove Poljane 82 329 411 

Poljane 200 471 671 

Knjižnica Prežihov Voranc 1.680 1.902 3.582 

Grba 586 1.127 1.713 

Rudnik 581 1.101 1.682 

Slovanska knjižnica 1.101 1.142 2.243 

Trubarjeva hiša literature 9 3 12 

MOL SKUPAJ 6.507 5.672 12.179 

Brezovica 375 853 1.228 

Notranje Gorice 18 58 76 

Podpeč 145 406 551 

Rakitna 49 140 189 

OBČINA BREZOVICA 465 1.036 1.501 

Dobrova 192 499 691 

Polhov Gradec 35 111 146 

Šentjošt 20 78 98 

OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 225 633 858 

Frana Levstika 250 635 885 

Rob 21 108 129 

OBČINA VELIKE LAŠČE  258 709 967 

Horjul 166 438 604 

Ig 431 875 1.306 

Škofljica 599 1.022 1.621 

Vodice 164 423 587 

e-knjižnica 384 1.325 1.709 

Potujoča knjižnica 304 843 1.147 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 363 837 1.200 

SKUPAJ MKL 7.069 7.444 14.513 

* - 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 922 3.011 3.933 

Gameljne 421 575 996 

Šentvid 556 1.099 1.655 

Bežigrad 1.076 3.217 4.293 

Črnuče 523 846 1.369 

dr. France Škerl 546 691 1.237 

Glinškova ploščad 460 764 1.224 

Savsko naselje 380 497 877 

Knjižnica Jožeta Mazovca 854 2.438 3.292 

Fužine 521 923 1.444 

Jarše 353 415 768 

Polje 684 1.263 1.947 

Zadvor 362 310 672 

Zalog 362 489 851 

Knjižnica Otona Župančiča 1.182 5.977 7.159 

Nove Poljane 173 238 411 

Poljane 130 541 671 

Knjižnica Prežihov Voranc 921 2.661 3.582 

Grba 609 1.104 1.713 

Rudnik 628 1.054 1.682 

Slovanska knjižnica 81 2.162 2.243 

Trubarjeva hiša literature 0 12 12 

MOL SKUPAJ 2.369 9.810 12.179 

Brezovica 500 728 1.228 

Notranje Gorice 43 33 76 

Podpeč 264 287 551 

Rakitna 80 109 189 

OBČINA BREZOVICA 611 890 1.501 

Dobrova 335 356 691 

Polhov Gradec 84 62 146 

Šentjošt 51 47 98 

OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 426 432 858 

Frana Levstika 403 482 885 

Rob 68 61 129 

OBČINA VELIKE LAŠČE  443 524 967 

Horjul 288 316 604 

Ig 533 773 1.306 

Škofljica 650 971 1.621 

Vodice 292 295 587 

e-knjižnica 405 1.304 1.709 

Potujoča knjižnica 451 696 1.147 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 490 710 1.200 

SKUPAJ MKL 3.061 11.452 14.513 

 
* - 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 6.389 43 0 536 6.968 

Gameljne 989 3 0 26 1.018 

Šentvid 1.759 10 0 59 1.828 

Bežigrad 5.907 28 0 645 6.580 

Črnuče 1.422 1 0 51 1.474 

dr. France Škerl 1.237 11 0 41 1.289 

Glinškova ploščad 1.117 1 0 158 1.276 

Savsko naselje 883 0 0 15 898 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.926 34 0 155 4.115 

Fužine 1.447 8 0 101 1.556 

Jarše 764 8 0 21 793 

Polje 1.974 46 0 114 2.134 

Zadvor 657 0 0 34 691 

Zalog 814 11 0 49 874 

Knjižnica Otona Župančiča 8.780 1.517 0 1.875 12.172 

Nove Poljane 379 20 0 19 418 

Poljane 679 25 0 18 722 

Knjižnica Prežihov Voranc 5.144 47 0 285 5.476 

Grba 1.858 26 0 92 1.976 

Rudnik 1.684 12 0 114 1.810 

Slovanska knjižnica 912 333 7 1.147 2.399 

Trubarjeva hiša literature 13 0 0 0 13 

MOL SKUPAJ 48.734 2.184 7 5.555 56.480 

Brezovica 1.222 0 0 47 1.269 

Notranje Gorice 61 0 0 19 80 

Podpeč 542 0 0 30 572 

Rakitna 75 0 0 125 200 

OBČINA BREZOVICA 1.900 0 0 221 2.121 

Dobrova 676 1 0 34 711 

Polhov Gradec 77 0 0 74 151 

Šentjošt 50 0 0 52 102 

OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC 

803 1 0 160 964 

Frana Levstika 869 0 0 38 907 

Rob 77 0 0 57 134 

OBČINA VELIKE LAŠČE  946 0 0 95 1.041 

Horjul 573 5 0 40 618 

Ig 1.302 0 0 39 1.341 

Škofljica 1.705 0 0 54 1.759 

Vodice 567 1 0 33 601 

e-knjižnica 2.673 0 0 0 2.673 

Potujoča knjižnica 1.246 14 0 34 1.294 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 1.248 0 0 18 1.266 

SKUPAJ MKL 61.697 2.205 7 6.249 70.158 
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Priloga 7: ODPIS GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Šiška 2.776 424 137 3.337 

Gameljne 894 17 36 947 

Šentvid 2.095 79 72 2.246 

Bežigrad 4.059 210 92 4.361 

Črnuče 2.070 1.159 173 3.402 

dr. France Škerl 735 369 58 1.162 

Glinškova ploščad 272 215 49 536 

Savsko naselje 787 76 30 893 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.925 277 53 2.255 

Fužine 1.306 239 173 1.718 

Jarše 658 76 55 789 

Polje 1.239 73 147 1.459 

Zadvor 496 129 16 641 

Zalog 767 32 91 890 

Knjižnica Otona Župančiča 11.596 378 1.498 13.472 

Nove Poljane 2 0 2 4 

Poljane 304 21 12 337 

Knjižnica Prežihov Voranc 5.845 1.376 466 7.687 

Grba 843 380 82 1.305 

Rudnik 3.606 1.010 187 4.803 

Slovanska knjižnica 53 4 5 62 

Trubarjeva hiša literature 0 0 2 2 

MOL SKUPAJ 42.328 6.544 3.436 52.308 

Brezovica 775 23 26 824 

Notranje Gorice 0 0 0 0 

Podpeč 32 0 2 34 

Rakitna 1 3 0 4 

OBČINA BREZOVICA 808 26 28 862 

Dobrova 157 2 8 167 

Polhov Gradec 0 0 0  

Šentjošt 2 0 0 2 

OBČ. DOBR. POLH. G. 159 2 8 169 

Frana Levstika 135 85 9 229 

Rob 1 0 0 1 

OBČINA V. LAŠČE  136 85 9 230 

Horjul 138 1 8 147 

Ig 139 7 46 192 

Škofljica 190 20 48 258 

Vodice 242 7 31 280 

e-knjižnica 0 2.675 0 2.675 

Potujoča knjižnica 1.054 32 1 1.087 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 3.089 486 165 3.740 

SKUPAJ MKL 48.283 9.885 3.780 61.948 
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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 2.068 12.873 14.394 135 602 737 

Knjižnica Črnuče 619 2.253 2.787 67 107 174 

Knjižnica dr. France Škerl 495 1.378 1.822 37 68 105 

Knjižnica Glinškova ploščad 395 1.335 1.684 50 63 113 

Knjižnica Savsko naselje 323 1024 1.315 29 44 73 

Knjižnica Jurij Vega 585 1061 1.578 41 41 82 

KB SKUPAJ - - - 359 925 1.284 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.674 7.544 8.980 138 481 619 

Knjižnica Fužine 965 3.318 4.164 84 165 249 

Knjižnica Jarše 554 1.153 1.647 59 59 118 

Knjižnica Polje 1.150 3.068 4.077 97 194 291 

Knjižnica Zadvor 309 638 912 31 25 56 

Knjižnica Zalog 663 1.483 2.063 45 71 116 

KJM SKUPAJ - - - 454 995 1.449 

Knjižnica Otona Župančiča 2.517 24.607 26.054 171 1.715 1.886 

Knjižnica Nove Poljane 202 536 722 9 10 19 

Knjižnica Poljane 167 1.197 1.350 6 37 43 

KOŽ SKUPAJ - - - 186 1762 1.948 

Knjižnica Prežihov Voranc 1.914 10.337 11.908 130 532 662 

Knjižnica Grba 746 2.597 3.263 67 122 189 

Knjižnica Rudnik 921 3.075 3.873 60 158 218 

Knjižnica Brezovica 441 1.407 1.798 48 70 118 

Knjižnica Notranje Gorice 258 155 413 - - - 

Knjižnica Podpeč 155 460 599 20 19 39 

Knjižnica Rakitna 25 25 50 - - - 

Knjižnica Dobrova 271 717 961 14 26 40 

Knjižnica Polhov Gradec 40 22 62 - - - 

Knjižnica Šentjošt 16 14 30 - - - 

Knjižnica Frana Levstika 191 427 597 15 25 40 

Knjižnica Rob 39 8 47 - - - 

Knjižnica Horjul 165 401 550 14 33 47 

Knjižnica Ig 418 1286 1.657 28 75 103 

Knjižnica Škofljica 835 1.828 2.575 84 108 192 

KPV SKUPAJ - - - 480 1168 1.648 

Knjižnica Šiška 2.799 13.635 16.007 254 727 981 

Knjižnica Gameljne 260 994 1.230 8 31 39 

Knjižnica Šentvid 1.047 3.599 4.525 100 184 284 

Knjižnica Vodice 252 788 999 22 49 71 

KŠ SKUPAJ - - - 384 991 1.375 

Slovanska knjižnica 134 2.170 2.269 0 42 42 

Potujoča knjižnica 303 883 1.154 25 55 80 

e-knjižnica 921 8.314 9.123 0 1.925 1.925 

drugo 2440 17.562 19.786 0 0 0 

SKUPAJ 16.120 65.578 78.163 1.888 7.863 9.751 

 *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 

Obisk prireditev 
in izobraževanj 

SKUPAJ SKUPAJ 

otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli  

Knjižnica Bežigrad 14.710 122.986 509 865 15.219 123.851 139.070 

Knjižnica Črnuče 4.366 22.455 243 0 4.609 22.455 27.064 

Knjižnica dr. France Škerl 3.983 13.697 391 135 4.374 13.832 18.206 

Knjižnica Glinškova ploščad 2.709 13.617 464 65 3.173 13.682 16.855 

Knjižnica Savsko naselje 1.888 8.050 109 7 1.997 8.057 10.054 

Knjižnica Jurij Vega 7.209 10.650 1218 82 8.427 10.732 19.159 

KB SKUPAJ 34.865 191.455 2.934 1.154 37.799 192.609 230.408 

Knjižnica Jožeta Mazovca 8.406 57.388 973 628 9.379 58.016 67.395 

Knjižnica Fužine 4.630 31.398 226 327 4.856 31.725 36.581 

Knjižnica Jarše 3.849 11.215 422 210 4.271 11.425 15.696 

Knjižnica Polje 7.029 27.768 1.115 28 8.144 27.796 35.940 

Knjižnica Zadvor 2.137 6.601 198 0 2.335 6.601 8.936 

Knjižnica Zalog 4.182 12.710 507 163 4.689 12.873 17.562 

KJM SKUPAJ 30.233 147.080 3.441 1.356 33.674 148.436 182.110 

Knjižnica Otona Župančiča 13.302 210.891 1.172 28.712 14.474 239.603 254.077 

Knjižnica Nove Poljane 958 3.005 0 0 958 3.005 3.963 

Knjižnica Poljane 713 7.820 0 0 713 7.820 8.533 

KOŽ SKUPAJ 14.973 221.716 1.172 28.712 16.145 250.428 266.573 

Knjižnica Prežihov Voranc 12.538 99.014 3.768 4.048 16.306 103.062 119.368 

Knjižnica Grba 5.450 30.250 782 83 6.232 30.333 36.565 

Knjižnica Rudnik 5.673 26.903 269 203 5.942 27.106 33.048 

Knjižnica Brezovica 2.883 14.330 970 55 3.853 14.385 18.238 

Knjižnica Notranje Gorice 85 113 0 0 85 113 198 

Knjižnica Podpeč 902 3.342 242 22 1.144 3.364 4.508 

Knjižnica Rakitna 290 349 0 0 290 349 639 

Knjižnica Dobrova 1.684 5.518 177 0 1.861 5.518 7.379 

Knjižnica Polhov Gradec 174 123 0 0 174 123 297 

Knjižnica Šentjošt 202 119 0 0 202 119 321 

Knjižnica Frana Levstika 1.585 5.199 256 90 1.841 5.289 7.130 

Knjižnica Rob 241 45 0 0 241 45 286 

Knjižnica Horjul 1.171 3.456 154 68 1.325 3.524 4.849 

Knjižnica Ig 2.725 10.698 217 318 2.942 11.016 13.958 

Knjižnica Škofljica 6.679 20.408 452 136 7.131 20.544 27.675 

KPV SKUPAJ 42.282 219.867 7.287 5.023 49.569 224.890 274.459 

Knjižnica Šiška 19.184 134.173 1.096 466 20.280 134.639 154.919 

Knjižnica Gameljne 1.381 8.566 99 42 1.480 8.608 10.088 

Knjižnica Šentvid 5.786 26.071 845 88 6.631 26.159 32.790 

Knjižnica Vodice 1.781 7.374 256 57 2.037 7.431 9.468 

KŠ SKUPAJ 28.132 176.184 2.296 653 30.428 176.837 207.265 

Slovanska knjižnica 313 11.217 0 1.032 313 12.249 12.562 

Potujoča knjižnica 1.711 7.564 174 0 1.885 7.564 9.449 

Trubarjeva hiša literature - - 77 24.327 77 24.327 24.404 

SDU - - 18.492 0 18.492 0 18.492 

Pionirska - CMKK - - 29 74 29 74 103 

e-knjižnica 6.695 111.305 0 0 6.695 111.305 118.000 

SKUPAJ 159.204 1.086.388 35.902 62.331 195.106 1.148.719 1.343.825 
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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 31.217 252.895 227 5.203 3.180 25.737 34.624 283.835 318.459 

Knjižnica Črnuče 8.812 47.150 29 792 779 5.119 9.620 53.061 62.681 

Knjižnica dr. France Škerl 9.610 31.079 28 615 2.107 5.965 11.745 37.659 49.404 

Knjižnica Glinškova ploščad 5.448 29.064 6 630 648 2.357 6.102 32.051 38.153 

Knjižnica Savsko naselje 3.873 16.173 75 855 628 1.658 4.576 18.686 23.262 

Knjižnica Jurij Vega 10.078 21.514 26 620 744 998 10.848 23.132 33.980 

KB SKUPAJ 69.038 397.875 391 8.715 8.086 41.834 77.515 448.424 525.939 

Knjižnica Jožeta Mazovca 17.922 124.368 46 2.229 1.087 9.420 19.055 136.017 155.072 

Knjižnica Fužine 8.545 56.209 1 3.201 420 3.078 8.966 62.488 71.454 

Knjižnica Jarše 8.039 18.837 40 389 293 346 8.372 19.572 27.944 

Knjižnica Polje 14.503 62.779 32 970 1.019 3.100 15.554 66.849 82.403 

Knjižnica Zadvor 6.175 16.337 33 549 589 1.109 6.797 17.995 24.792 

Knjižnica Zalog 8.742 25.458 23 540 514 1.091 9.279 27.089 36.368 

KJM SKUPAJ 63.926 303.988 175 7.878 3.922 18.144 68.023 330.010 398.033 

Knjižnica Otona Župančiča 30.137 430.252 229 10.531 2.739 50.274 33.105 491.057 524.162 

Knjižnica Nove Poljane 2.323 5.174 4 144 439 2.691 2.766 8.009 10.775 

Knjižnica Poljane 1.582 16.108   107 32 264 1.614 16.479 18.093 

KOŽ SKUPAJ 34.042 451.534 233 10.782 3.210 53.229 37.485 515.545 553.030 

Knjižnica Prežihov Voranc 33.421 237.574 217 7.372 2.423 20.105 36.061 265.051 301.112 

Knjižnica Grba 13.569 59.764 101 2.863 1.332 5.451 15.002 68.078 83.080 

Knjižnica Rudnik 17.162 66.605 215 2.988 941 3.879 18.318 73.472 91.790 

Knjižnica Brezovica 8.521 35.544 50 951 499 1.822 9.070 38.317 47.387 

Knjižnica Notranje Gorice 620 239 0 0 60 12 680 251 931 

Knjižnica Podpeč 2.356 8.882 3 191 369 673 2.728 9.746 12.474 

Knjižnica Rakitna 715 360 0 0 230 30 945 390 1.335 

Knjižnica Dobrova 4.671 13.849 14 580 324 395 5.009 14.824 19.833 

Knjižnica Polhov Gradec 550 397 0 0 108 32 658 429 1.087 

Knjižnica Šentjošt 636 172 0 0 16 0 652 172 824 

Knjižnica Frana Levstika 5.171 14.672 13 501 275 715 5.459 15.888 21.347 

Knjižnica Rob 406 79 0 0 95 0 501 79 580 

Knjižnica Horjul 3.258 9.011   158 373 423 3.631 9.592 13.223 

Knjižnica Ig 6.917 27.679 17 460 445 1.206 7.379 29.345 36.724 

Knjižnica Škofljica 19.032 47.167 16 1.218 1.064 2.059 20.112 50.444 70.556 

KPV SKUPAJ 117.005 521.994 646 17.282 8.554 36.802 126.205 576.078 702.283 

Knjižnica Šiška 48.965 359.967 156 6.781 2.823 19.383 51.944 386.131 438.075 

Knjižnica Gameljne 4.009 26.442 6 637 180 1.515 4.195 28.594 32.789 

Knjižnica Šentvid 16.524 78.937 27 785 1.531 9.051 18.082 88.773 106.855 

Knjižnica Vodice 5.486 22.792 48 249 710 1.162 6.244 24.203 30.447 

KŠ SKUPAJ 74.984 488.138 237 8.452 5.244 31.111 80.465 527.701 608.166 

Slovanska knjižnica 139 6.702 0 1003 1 34 140 7.739 7.879 

Potujoča knjižnica 4.684 17.284 0 6 381 877 5.065 18.167 23.232 

e-knjižnica 0 44 0 0 5.425 92.644 5.425 92.688 98.113 

SKUPAJ 363.818 2.187.559 1.682 54.118 34.823 274.675 400.323 2.516.352 2.916.675 
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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 4.134 7.748 14.435 20.925 

Knjižnica Črnuče 1.101 1.159 1.110 2.576 

Knjižnica dr. France Škerl 873 697 537 1.759 

Knjižnica Glinškova ploščad 526 772 341 1.640 

Knjižnica Savsko naselje 313 549 236 1.372 

Knjižnica Jurij Vega 521 408 835 1.105 

KB SKUPAJ 7.468 11.333 17.494 29.377 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.849 3.077 3.192 8.726 

Knjižnica Fužine 1.555 1.922 1.132 3.500 

Knjižnica Jarše 354 335 427 890 

Knjižnica Polje 851 1.376 1.027 3.061 

Knjižnica Zadvor 305 248 500 618 

Knjižnica Zalog 529 420 406 1.048 

KJM SKUPAJ 5.443 7.378 6.684 17.843 

Knjižnica Otona Župančiča 4.037 11.544 7.514 36.867 

Knjižnica Nove Poljane 55 117 66 457 

Knjižnica Poljane 167 416 254 793 

KOŽ SKUPAJ 4.259 12.077 7.834 38.117 

Knjižnica Prežihov Voranc 4.115 5.474 4.610 15.070 

Knjižnica Grba 2.875 1.770 1.257 3.137 

Knjižnica Rudnik 1.418 1.724 1.477 4.334 

Knjižnica Brezovica 724 672 326 1.727 

Knjižnica Notranje Gorice - - - - 

Knjižnica Podpeč 80 87 100 424 

Knjižnica Rakitna - - - - 

Knjižnica Dobrova 159 271 213 841 

Knjižnica Polhov Gradec - - - - 

Knjižnica Šentjošt - - - - 

Knjižnica Frana Levstika 227 149 123 564 

Knjižnica Rob - - - - 

Knjižnica Horjul 96 96 149 335 

Knjižnica Ig 534 426 505 877 

Knjižnica Škofljica 1.297 978 947 2.237 

KPV SKUPAJ 11.525 11.647 9.707 29.546 

Knjižnica Šiška 3.504 9.705 5.981 24.930 

Knjižnica Gameljne 343 545 572 1.461 

Knjižnica Šentvid 1.087 1.747 1.558 4.322 

Knjižnica Vodice 233 235 213 702 

KŠ SKUPAJ 5.167 12.232 8.324 31.415 

Slovanska knjižnica 27 52 316 897 

Potujoča knjižnica 1.563 - 3.725 - 

MKL SKUPAJ 35.452 54.719 54.084 147.195 
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Priloga 12: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA ODRASLE  

 

Dogodek Enota knjižnice 
Število izvedenih prireditev 

Število 
udeležencev 

Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci Skupaj 

 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 13 0 13 86 

Knjižnica Jurij Vega 0 2 2 8 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 7 8 52 

Knjižnica Fužine 3 0 3 27 

Knjižnica Polje 0 1 1 4 

Knjižnica Zadvor 1 0 1 0 

Knjižnica Zalog 0 5 5 40 

Knjižnica Otona Župančiča 49 2 51 7.268 

Knjižnica Prežihov Voranc 7 1 8 95 

Knjižnica Grba 3 0 3 27 

Knjižnica Brezovica 0 2 2 16 

Knjižnica Frana Levstika 2 0 2 48 

Knjižnica Horjul 0 3 3 28 

Knjižnica Ig 4 0 4 137 

Knjižnica Škofljica 3 2 5 45 

Knjižnica Šiška 11 3 14 137 

Knjižnica Šentvid 0 5 5 32 

Slovanska knjižnica 4 2 6 360 

Trubarjeva hiša literature 58 0 58 17.370 

Pionirska - CMKK 0 2 2 74 

Literarni dogodki - skupaj 159 37 196 25.854 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 1 15 16 0 

Knjižnica Črnuče 1 2 3 0 

Knjižnica dr. France Škerl 0 2 2 0 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 3 3 0 

Knjižnica Savsko naselje 1 0 1 0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 1 1 25 

Knjižnica Fužine 1 0 1 0 

Knjižnica Jarše 0 4 4 0 

Knjižnica Polje 1 0 1 0 

Knjižnica Zalog 6 0 6 75 

Knjižnica Otona Župančiča 16 1 17 0 

Knjižnica Poljane 1 0 1 0 

Knjižnica Prežihov Voranc 8 1 9 448 

Knjižnica Frana Levstika 2 0 2 0 

Knjižnica Ig 7 0 7 137 

Knjižnica Škofljica 6 0 6 0 

Knjižnica Šiška 6 0 6 0 

Knjižnica Šentvid 4 0 4 0 
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Slovanska knjižnica 2 4 6 0 

Trubarjeva hiša literature 1 0 1 0 

Razstave - skupaj 64 33 97 685 

Strokovna 
predavanja 

Knjižnica Bežigrad 12 0 12 307 

Knjižnica Jurij Vega 1 0 1 26 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 0 2 86 

Knjižnica Fužine 6 0 6 153 

Knjižnica Jarše 1 0 1 3 

Knjižnica Polje 1 0 1 16 

Knjižnica Zalog 1 0 1 0 

Knjižnica Otona Župančiča 39 0 39 15.509 

Knjižnica Prežihov Voranc 3 0 3 1.731 

Knjižnica Grba 3 0 3 28 

Knjižnica Podpeč 3 0 3 22 

Knjižnica Šiška 18 0 18 238 

Knjižnica Šentvid 3 0 3 36 

Knjižnica Vodice 1 0 1 45 

Slovanska knjižnica 5 0 5 573 

Trubarjeva hiša literature 18 0 18 3.128 

Strokovna predavanja - skupaj 117 0 117 21.901 

Potopisna 
predavanja  

Knjižnica dr. France Škerl 4 0 4 54 

Knjižnica Glinškova ploščad 3 1 4 65 

Knjižnica Jurij Vega 2 0 2 48 

Knjižnica Fužine 2 1 3 96 

Knjižnica Zalog 2 0 2 41 

Knjižnica Otona Župančiča 6 0 6 1.582 

Knjižnica Prežihov Voranc 4 0 4 927 

Knjižnica Grba 1 0 1 18 

Knjižnica Rudnik 2 0 2 65 

Knjižnica Brezovica 1 0 1 29 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 25 

Knjižnica Horjul 3 0 3 40 

Knjižnica Ig 1 0 1 24 

Knjižnica Škofljica 1 0 1 50 

Knjižnica Šiška 2 0 2 45 

Knjižnica Gameljne 2 0 2 42 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 20 

Potopisna predavanja - skupaj 38 2 40 3.171 

Glasbene 
prireditve 

Knjižnica Bežigrad 0 4 4 66 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 0 1 117 

Knjižnica Otona Župančiča 5 0 5 2.296 

Trubarjeva hiša literature 8 0 8 2.854 

Glasbene prireditve - skupaj 14 4 18 5.333 

Filmske predstave 
Knjižnica Jožeta Mazovca 0 1 1 0 

Knjižnica Frana Levstika 2 0 2 17 
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Slovanska knjižnica 4 0 4 96 

Trubarjeva hiša literature 3 0 3 108 

Filmske in video projekcije - skupaj 9 1 10 221 

Gledališke 
predstave 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 0 1 27 

Knjižnica Otona Župančiča 1 0 1 25 

Gledališke predstave - skupaj 2 0 2 52 

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Jarše 0 1 1 5 

Knjižnica Otona Župančiča 12 0 12 72 

Knjižnica Grba 1 0 1 10 

Knjižnica Rudnik 1 0 1 12 

Knjižnica Brezovica 1 0 1 10 

Knjižnica Ig 3 0 3 20 

Ustvarjalne delavnice - skupaj 18 1 19 129 

Natečaji in 
tekmovanja Knjižnica Otona Župančiča 0 1 1 0 

Natečaji in tekmovanja - skupaj 0 1 1 0 

Drugo 

Knjižnica Bežigrad 0 8 8 0 

Knjižnica dr. France Škerl 0 1 1 0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 1 1 120 

Knjižnica Jarše 0 1 1 1 

Knjižnica Otona Župančiča 4 2 6 76 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 0 1 622 

Knjižnica Šiška 1 0 1 6 

Trubarjeva hiša literature 4 0 4 714 

Drugo - skupaj 10 13 23 1.539 

SKUPAJ PRIREDITVE 431 92 523 58.885 
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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 1 1 2 26 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 0 0 0 

Knjižnica Polje  1 0 1 11 

Pionirska - CMKK 0 1 1 29 

SDU 14 0 14 6.547 

Literarni dogodki skupaj 16 2 18 6.613 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 0 2 2 0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 1 1 0 

Knjižnica Polje  1 0 1 0 

Knjižnica Zadvor 2 0 2 0 

Knjižnica Otona Župančiča 0 7 7 0 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 0 0 0 

Knjižnica Frana Levstika 3 0 3 0 

Knjižnica Škofljica 1 0 1 0 

Razstave skupaj 7 10 17 0 

Ure pravljic, 
bralne ure 

Knjižnica Bežigrad 0 9 9 128 

Knjižnica Črnuče  11 4 15 168 

Knjižnica dr. France Škerl 12 0 12 111 

Knjižnica Glinškova ploščad 11 1 12 113 

Knjižnica Savsko naselje 11 0 11 74 

Knjižnica Jurij Vega 0 7 7 45 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 16 19 246 

Knjižnica Fužine  0 13 13 118 

Knjižnica Jarše  4 13 17 207 

Knjižnica Polje  0 16 16 522 

Knjižnica Zadvor 2 3 5 35 

Knjižnica Zalog  1 13 14 245 

Knjižnica Otona Župančiča 0 12 12 285 

Knjižnica Prežihov Voranc 9 15 24 1.642 

Knjižnica Grba 3 0 3 648 

Knjižnica Rudnik 8 3 11 115 

Knjižnica Brezovica 6 0 6 72 

Knjižnica Podpeč 3 0 3 23 

Knjižnica Frana Levstika 4 7 11 196 

Knjižnica Horjul 4 0 4 25 

Knjižnica Ig 6 0 6 106 

Knjižnica Škofljica 11 6 17 263 

Knjižnica Šiška 0 11 11 129 

Knjižnica Gameljne 10 0 10 58 

Knjižnica Šentvid 2 9 11 136 
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Knjižnica Vodice 11 0 11 150 

Potujoča knjižnica 0 3 3 174 

SDU 3 11 14 10.125 

Ure pravljic, bralne ure skupaj 135 172 307 16.159 

Predstave 

Knjižnica Bežigrad 1 0 1 40 

Knjižnica Jurij Vega 3 0 3 886 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 0 1 350 

Knjižnica Polje  1 0 1 435 

Knjižnica Otona Župančiča 1 1 2 456 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 1 2 491 

Knjižnica Rudnik 0 1 1 10 

Knjižnica Brezovica 1 1 2 564 

Knjižnica Šiška 1 0 1 343 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 597 

Knjižnica Vodice 1 0 1 50 

SDU 0 3 3 1.320 

Predstave skupaj 12 7 19 5.542 

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 5 0 5 17 

Knjižnica dr. France Škerl 7 0 7 31 

Knjižnica Jožeta Mazovca 8 0 8 96 

Knjižnica Jarše  10 2 12 121 

Knjižnica Polje  5 0 5 46 

Knjižnica Zalog  2 6 8 80 

Knjižnica Prežihov Voranc 4 2 6 230 

Knjižnica Grba 4 0 4 92 

Knjižnica Rudnik 1 0 1 13 

Knjižnica Brezovica 3 1 4 36 

Knjižnica Podpeč 1 0 1 8 

Knjižnica Horjul 2 0 2 15 

Knjižnica Ig 1 0 1 8 

Knjižnica Škofljica 2 1 3 37 

Knjižnica Šiška 5 1 6 59 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 14 

Ustvarjalne delavnice skupaj 61 13 74 903 

Uganke, kvizi 

Knjižnica Bežigrad 0 8 8 49 

Knjižnica Črnuče  0 8 8 22 

Knjižnica dr. France Škerl 0 8 8 6 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 8 8 7 

Knjižnica Savsko naselje 0 6 6 19 

Knjižnica Jurij Vega 0 7 7 75 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 2 2 104 

Knjižnica Fužine  0 3 3 43 

Knjižnica Jarše  0 5 5 46 

Knjižnica Polje  0 2 2 34 

Knjižnica Zadvor 0 4 4 79 



123 

Knjižnica Zalog  0 3 3 45 

Knjižnica Otona Župančiča 0 5 5 38 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 3 3 72 

Knjižnica Grba 0 1 1 21 

Knjižnica Brezovica 0 1 1 51 

Knjižnica Frana Levstika 0 2 2 15 

Knjižnica Horjul 0 4 4 28 

Knjižnica Ig 0 3 3 27 

Knjižnica Škofljica 0 4 4 31 

Knjižnica Šiška 0 3 3 63 

Knjižnica Gameljne 0 3 3 41 

Knjižnica Šentvid 0 3 3 77 

Knjižnica Vodice 0 3 3 56 

SDU 0 12 12 168 

Uganke, kvizi skupaj 0 111 111 1.217 

MKL SKUPAJ 231 315 546 30.434 
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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 12 12 330 18,0 

Knjižnica dr. France Škerl 0 2 2 54 2,0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 7 7 196 7,0 

Knjižnica Otona Župančiča 1 22 23 740 44,0 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 7 7 210 7,0 

Knjižnica Rudnik 0 2 2 45 2,0 

Knjižnica Šiška 0 1 1 23 1,0 

Slovanska knjižnica 0 1 1 3 2,0 

Trubarjeva hiša literature 0 1 1 20 2,0 

Vodeni obiski knjižnice skupaj 1 55 56 1.621 85,0 

Računalniško 
opismenjevanje Knjižnica Otona Župančiča 4 7 11 77 36,0 

Računalniško opismenjevanje skupaj 4 7 11 77 36,0 

Tečaji 

Knjižnica dr. France Škerl 4 0 4 27 54,0 

Knjižnica Savsko naselje 1 0 1 7 14,0 

Knjižnica Fužine  4 0 4 42 58,0 

Knjižnica Polje 0 2 2 8 2,0 

Knjižnica Otona Župančiča 5 0 5 33 44,0 

Knjižnica Rudnik 1 0 1 9 16,0 

Knjižnica Šiška 1 0 1 7 8,0 

Trubarjeva hiša literature 4 0 4 42 210,0 

Tečaji skupaj 20 2 22 175 406,0 

Izobraževalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 12 1 13 76 26,0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 4 4 5 4,0 

Knjižnica Fužine  1 1 2 9 4,0 

Knjižnica Jarše 0 21 21 201 24,0 

Knjižnica Zalog  1 0 1 7 4,0 

Knjižnica Otona Župančiča 82 26 108 1.034 237,0 

Knjižnica Prežihov Voranc 3 0 3 15 6,0 

Knjižnica Rudnik 5 0 5 72 10,0 

Knjižnica Škofljica 2 0 2 41 4,0 

Knjižnica Šiška 0 2 2 10 2,0 

Knjižnica Vodice 1 0 1 12 2,0 

Trubarjeva hiša literature 8 2 10 91 44,0 

Izobraževalne delavnice skupaj 115 57 172 1.573 367,0 

MKL SKUPAJ 140 121 261 3.446 894,0 
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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 16 16 210 15,0 

Knjižnica Črnuče  0 4 4 53 4,0 

Knjižnica dr. France Škerl 0 14 14 175 14,5 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 23 23 344 20,5 

Knjižnica Savsko naselje 0 1 1 12 1,0 

Knjižnica Jurij Vega 0 13 13 205 13,0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 6 6 162 9,0 

Knjižnica Fužine 0 3 3 65 3,0 

Knjižnica Zadvor 0 4 4 77 4,0 

Knjižnica Zalog  0 6 6 137 6,0 

Knjižnica Otona Župančiča 0 12 12 346 18,0 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 13 13 362 13,0 

Knjižnica Grba 0 1 1 0 1,0 

Knjižnica Rudnik 0 9 9 131 9,0 

Knjižnica Brezovica 0 5 5 247 8,5 

Knjižnica Podpeč 0 9 9 211 9,0 

Knjižnica Dobrova 0 9 9 177 9,0 

Knjižnica Frana Levstika 0 2 2 45 1,0 

Knjižnica Horjul 0 4 4 86 5,0 

Knjižnica Ig 0 2 2 38 2,0 

Knjižnica Škofljica 0 5 5 121 5,0 

Knjižnica Šiška 0 15 15 387 18,0 

Knjižnica Šentvid 0 1 1 21 1,5 

 Vodeni obiski skupaj 0 177 177 3.612 190,0 

Računalniško 
opismenjevanje 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 0 0 0 0,0 

Knjižnica Polje  5 1 6 67 17,0 

Računalniško opismenjevanje skupaj 5 1 6 67 17,0 

Tečaji  

Knjižnica Bežigrad 0 0 0 0 0,0 

Knjižnica Savsko naselje 1 0 1 4 5,0 

Knjižnica Otona Župančiča 1 0 1 13 6,0 

Trubarjeva hiša literature 5 0 5 77 172,0 

Tečaji skupaj 7 0 7 94 183,0 

Izobraževalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 2 5 7 39 10,0 

Knjižnica dr. France Škerl 15 0 15 68 39,0 

Knjižnica Jurij Vega 0 2 2 7 2,0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 4 6 15 6,0 

Knjižnica Jarše 0 3 3 48 3,0 

Knjižnica Zadvor 1 0 1 7 1,0 

Knjižnica Otona Župančiča 3 1 4 34 8,0 
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Knjižnica Prežihov Voranc 7 1 8 971 10,0 

Knjižnica Grba 1 0 1 21 2,0 

Knjižnica Ig 6 1 7 38 7,0 

Knjižnica Šiška 9 10 19 115 26,0 

SDU 1 0 1 332 1,0 

Izobraževalne delavnice skupaj 47 27 74 1.695 115,0 

MKL SKUPAJ 59 205 264 5.468 505,0 
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Priloga 16: PREGLED SODELOVANJA POSAMEZNIH KNJIŽNIC, SLUŽB IN 
CENTROV 

 
Služba za razvoj in območnost 
 
˗ Arboretum Volčji Potok – donator nagrad za domoznanski natečaj 
˗ ARNE – dobava mrežne opreme ter vzdrževanje informacijskega sistema 
˗ ARNES – vzdrževanje dostopa do spleta 
˗ Atelje 3D – Oblikovanje in 3D-tisk – prodaja polnil za 3D-tisk 
˗ ATR.SIS – dobava strojne in programske opreme 
˗ Audibook – podpora uporabnikom pri uporabi storitev platforme Audibook 
˗ Beletrina – sodelovanje pri razvoju platforme za izposojo elektronskih knjig v splošnih knjižnicah 

Biblos Lib, podpora uporabnikom pri uporabi storitev platforme Biblos 
˗ Coderdojo – neprofitno gibanje, odprta znamka Fundacije CoderDojo, predano računalniškemu 

izobraževanju otrok 
˗ Cores – dobava računalniškega potrošnega materiala 
˗ Creditexpress – izterjava finančnih dolgov 
˗ Datascan – dobavitelj RFID opreme 
˗ Deset osrednjih območnih knjižnic – izvajanje posebnih nalog območnosti 
˗ EBSCO Information Services, Central Europe – organizacija izobraževanj za uporabo podatkovnih 

zbirk EBSCOhost, 
˗ ELPRA – elektro storitve 
˗ EPPS – tiskanje opominov 
˗ EU Funding Unit, Parma – priprava mobilnosti za zaposlene ERASMUS+ 
˗ Glavno uredništvo portala KAMRA, Osrednja knjižnica Celje – urednikovanje in gradnja portala 

Kamra 
˗ Herba Slovenica – donator nagrad za domoznanski natečaj 
˗ Imovation – vzdrževanje programske in strojne opreme Urbana 
˗ INTK – priprava spletne promocijske akcije Google Ads s podporo subvencije Google Grants 
˗ ITC – vzdrževanje IP telefonije 
˗ IZUM – delovanje sistema Cobiss, referenčni servis Vprašaj knjižničarja, omogočanje dostopa na 

daljavo do elektronski podatkovnih zbirk, kartica Urbana, prenos podatkov 
˗ Kiberpipa – odprtokodne rešitve 
˗ Kinodvor – donator nagrad za domoznanski natečaj 
˗ Knjižnica dr. Franceta Bevka Nova Gorica – Kreativnica 
˗ Konzorcij COSEC, Konzorcij slovenskih knjižnic za nabavo informacijskih virov – nakup in pogajanja 

za naročniške pogoje s ponudniki podatkovnih zbirk, 
˗ LPP – sodelovanje v projektu Urbana 
˗ LPP in Margento – kartica Urbana 
˗ Mariborska knjižnica – strokovna izmenjava zaposlenih 
˗ Masarykova univerza, Brno – študentska praksa ERASMUS+ 
˗ MIKROCOP – digitalizacija 
˗ Mikrografija – digitalizacija 
˗ 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 

˗ Misol – servis tiskalnikov 
˗ Mladinska knjiga – dobava tonerjev 
˗ Modul center – servis računalniške opreme 
˗ MOL – posredovanje podatkov in analize delovanja knjižnice, priprava različnih dokumentov 
˗ MOL, Oddelek za informatiko – optične povezave in wireless 
˗ Molek – dobava računalniškega materiala in potrošnega materiala za mobilne telefone 
˗ Nacionalna agencija Cmepius – mednarodni projekti izobraževanja odraslih 
˗ Nacionalni inštitut za javno zdravje, sodelovanje z Zvezo društev upokojencev Slovenije – 

vključevanje v projekt AHA (Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji) 
˗ Naple eBook Working Group – priprava pregleda razvoja ponudbe e-knjig v slovenskih splošnih 

knjižnicah 
˗ Naple Forum – delovanje v predsedstvu, izmenjava dobrih praks, diseminacija dokumentov in 

informacij slovenski knjižničarski javnosti, izdelava nove spletne strani združenja 
˗ NLB – POS terminali 
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˗ Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL – izvajanje obveznih 
študijskih praks študentov bibliotekarstva, mentorstvo pri diplomskih nalogah, skupni projekti 

˗ Oddelek za digitalne vsebine NUK – dostop na daljavo do elektronskih podatkovnih zbirk, projekti 
digitalizacije in sodelovanje na portalu Digitalne knjižnice Slovenije 

˗ Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK – statistike, analize, posredovanje podatkov, 
izvajanje posebnih nalog območnosti, projekt »Finančno opismenjevanje v splošnih knjižnicah« 
(FINLIT), izobraževalne dejavnosti 

˗ Plastika Trček – proizvodnja plastičnih izdelkov in polnil za 3D-tisk 
˗ Pošta Slovenije – projekt zagotavljanja za uporabnike brezplačne medknjižnične izposoje med 

knjižnicami območja 
˗ Probiro – servis tiskalnikov 
˗ Public Libraries 2030 – zagovorniški dogodek Generation Code, MEP Library Lovers Group, Digital 

Government Yearly Factsheets 
˗ Revija Knjižnica – sodelovanje v uredniškem odboru in uredniškem svetu 
˗ RogLab – ustvarjalne rabe 3D-tehnologij 
˗ Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS – sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah, posredovanje 

strokovnih informacij 
˗ Slavko Gvozden s. p. – elektro storitve 
˗ Spletni wellness PRO MEDIA – sodelovanje na delavnici Promocija knjižnice na družbenih omrežjih 
˗ Spletodrom, spletne storitve – priprava izhodišč za novo spletno stran knjižnice 
˗ Splošne knjižnice osrednjeslovenske regije – izvajanje posebnih nalog območnosti 
˗ T-2 – stacionarna telefonija ter podatkovne povezave 
˗ Telekom – stacionarna in mobilna telefonija ter podatkovne povezave 
˗ Telemach – podatkovne povezave 
˗ Tenzor – dobavitelj RFID opreme 
˗ Terme Snovik – donator nagrad za domoznanski natečaj 
˗ TIFT d. o. o. – najem in servis tiskalnikov 
˗ Tiskarna Koštomaj – tisk letakov (Zgodbe mojega kraja) 
˗ Turistična kmetija Trebušak – donator nagrad za domoznanski natečaj 
˗ Urbanistični inštitut RS – testiranje prostorske analize mreže 
˗ Varnost Vič – vzdrževanje ter montaža videonadzornih sistemov 
˗ XENYA d. o. o. – prodaja, servis in zastopanje priznanih blagovnih znamk s področja računalniške 

strojne in programske opreme 
˗ ZAL – slikovno gradivo za več digitalnih zbirk, objavljenih na portalu Kamra 
˗ Združenje splošnih knjižnic – posredovanje strokovnih informacij, delovanje v delovnih telesih in 

delovnih skupinah združenja, projekt skupne spletne strani slovenskih splošnih knjižnic, priprava 
nove strategije slovenskih splošnih knjižnic 

˗ Zelinka – dobava računalniškega potrošnega materiala 
 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
 
˗ Alpska konvencija – mednarodni projekt Brati gore 
˗ Beletrina, zavod za založniško dejavnost – donator Mesto bere in glavni donator NajPoletavci   
˗ Biotehniška fakulteta – predavanja  
˗ Birografika BORI – piktogrami za knjige 
˗ Bohinj ECO Hotel – donator glavne nagrade Mesto bere 
˗ Collegium Graphicum – tisk, medalje Ciciuhec 
˗ Društvo BMG – izdelava magnetov za Mesto bere in ure pravljic, ter priponk za Poletavce 
˗ Društvo slovenskih literarnih kritikov – projekt Povezane besede 
˗ Društvo slovenskih pisateljev – literarni dogodki 
˗ Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta – delavnice animiranega filma za otroke z disleksijo 
˗ Družinsko gledališče Kolenc, Gledališče Smejček, Gledališče Bazilika, Uš lutke produkcija – 

predstave za otroke 
˗ ELP – pleksi steklo s potiskom imen nagrajencev zaposlenih v MKL  
˗ Fakulteta za družbene vede – predavanja 
˗ Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko – sodelovanje pri projektu Mesto bere 
˗ Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo – pogovor o covid-19 in globalni 

pandemiji 
˗ Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino – razstava, predavanja 
˗ Foto KLIK – stojalo za kamero 
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˗ Fotokopirnica Gosposvetska – tisk kopij nagrad, plakati Zgodbe mojega kraja 
˗ Galerija Kresija – Bobrova knjižna pot 
˗ Grški kulturni inštitut iz Trsta – predavanja, pogovorni večeri 
˗ Hervis d. o. o. – glavna nagrada Poletavci  
˗ Knjigarna Konzorcij – donator in partner Mesto bere, Poletavci  
˗ 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 Brežice, 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 – Poletavci 
˗ Mestna občina Ljubljana – festival Bobri, Ljubljana bere, podpornik Noč knjige, EPK 2025 
˗ Ministrstvo za kulturo Irske – literarni dogodki (Dublin literary award) 
˗ MK trgovina – papirnate vrečke 
˗ Nacionalni inštitut za biologijo – predavanja  
˗ Narodni muzej Slovenije, Narodna galerija – Poletavci 
˗ Nova revija založba – donator Mesto bere 
˗ Papilot – medalje 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 
˗ RTV Slovenija, MMC – posnetki za spletno stran, podpora Poletavci in NajPoletavci 
˗ Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani – Svet med nami 
˗ SEMPATJA (MAJinA d. o. o.) – bralni nahrbtniki (Moja prva knjižnica) 
˗ Slovensko veleposlaništvo v Berlinu – Poletavci 
˗ Sodobnost International – donator Mesto bere, Slepomišnice 
˗ Spletodrom – vzdrževanje spletne strani 
˗ Ideaz – prenova spletne strani 
˗ Študentska založba – donator Mesto bere, Biblos, donator NajPoletavci 
˗ Tiskarna Koštomaj – donator, tisk (kazalke, plakati, brošure, zgibanke, napovednik) 
˗ Unicef – Varne točke v knjižnicah, izobraževanja 
˗ Vodnikova domačija – Otroški literarni festival 
˗ Vzgojno-varstvene enote MOL in primestne občine – Ciciuhec 
˗ Založba Didakta – objave predavanj 
˗ Založba Modrijan – donator Mesto bere 
˗ Zavod Apis – predavanja 
˗ Zavod za gozdove RS, EU projekti Dinalp bear in Life Linyx – predavanja 
˗ Zavod za zaščito kulturne dediščine RS – predavanja 
˗ Združenje slovenskih splošnih knjižnic – Branju prijazna občina, Teden splošnih knjižnic 
˗ Zveza prijateljev mladine – Slepomišnice 
 
Služba za odnose z javnostmi 
 
˗ 24ur.com 
˗ Ana Vogrinčič Čepič – Svet MKL 
˗ Beletrina – Biblos 
˗ Bibaleze.si 
˗ Cankarjev dom 
˗ Časopis Finance 
˗ Časopis Večer 
˗ Časoris.si – Sonja Merljak Zdovc 
˗ Delo – Ljubljana, Kultura, Generacija plus 
˗ Dnevnik - Scena, Kultura, Ljubljana 
˗ DPG promocija in distribucija d. o. o. – Miha Cvek 
˗ Društvo bibliotekarjev Ljubljana (DBL) 
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˗ Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice 
˗ Glasilo MOL Ljubljana – dr. Uroš Grilc 
˗ Gostilna Štorklja 
˗ INKT, Nizozemska – Špela Semion 
˗ Interno glasilo MOL Urban 
˗ Kanal A – Svet 
˗ Kopitarjev glas 
˗ L´MIT org 
˗ Ljubljana Pride 
˗ Marketing magazin 
˗ Media bus d. o. o., oglaševanje na avtobusih 
˗ Mestna občina Ljubljana: Odsek za odnose z javnostmi, Protokol, Oddelek za kulturo, Oddelek za 

zdravje in socialno varstvo  
˗ Mična.si – Slovenske novice 
˗ Mladinska knjiga 
˗ Mladinski center Legebitra 
˗ Mladinsko gledališče Ljubljana 
˗ Naple Sister Libraries 
˗ Napovednik.com – Sašo Paljk 
˗ Narodna in univerzitetna knjižnica 
˗ Nedeljski dnevnik 
˗ Nedelo 
˗ Nova 24tv 
˗ Novice Svet 24 
˗ Pisarna Ljubljana: Unescovo mesto literature 
˗ Pletenice – interno glasilo Dol pri Ljubljani 
˗ POP tv – Preverjeno, POPin, V fokusu 
˗ Portal Kulturnik.si 
˗ PR kolegij MOL 
˗ Primorski dnevnik 
˗ Produkcijska hiša Y0Y production (Avgustin in Manja Solce) 
˗ Protokol MOL – Snežana Marčenko 
˗ Radijska mreža Infonet  
˗ Radio 1  
˗ Radio Antena 
˗ Radio Center 
˗ Radio Ognjišče 
˗ Radio Slovenija – Val 202, Radio prvi, Ars – informativni, kulturni program (Kulturnice), program 

za mlade, Svet kulture, Intelekta, Radijska čitalnica, oddaja Storž, oddaja Sami naši 
˗ Radio Študent 
˗ Različna društva, podjetja in posamezniki za oglaševanje v prostorih knjižnice (Narodni muzej 

Slovenije, Galerije in muzeji Ljubljana, Hiša EU, Varuh človekovih pravic …) 
˗ revija Bukla 
˗ revija Demokracija 
˗ revija Manager 
˗ revija Mladina 
˗ revija Reporter 
˗ revija Zarja 
˗ RRA LUR – Barbara Boh 
˗ Rtvslo.si 
˗ Seniorji.info 
˗ Slovenska tiskovna agencija STA – kultura 
˗ Spletna stran, FB Mestna občina Ljubljana 
˗ Srečko Bončina – Strokovni svet MKL 
˗ Šmarnogorski razgledi 
˗ TAM - TAM d. o. o. 
˗ Tedenski obveščevalnik MU MOL – MOLovci 
˗ TV Slovenija – oddaje: Kultura, Slovenska kronika, Dobro jutro, Tednik, Studio City, Infodrom, 
˗ Visit Ljubljana (Turizem Ljubljana) 
˗ Vzajemnost.si 
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˗ Zavod Mladi zmaji 
˗ ZBDS – Sekcija za splošne knjižnice 
˗ Združenje splošnih knjižnic  
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
 
˗ 330 založnikov, samozaložnikov in knjigotržcev – predstavitve novosti, naročanje in nakup 

knjižničnega gradiva v nabavnem obdobju 2020 
˗ 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 skupne 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, G-Rega, zavod 
za rekreacijo, šport in prosti čas, Hiša otrok, Hiša otrok Bežigrad, Hiša otrok ABC, 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 

˗ AromaStick (sponzor Oddaj na natečaj) 
˗ BRLOGARKA Umetniško ustvarjanje, Renata Medved Šertel s. p. (sponzor Oddaj na natečaj) 
˗ Chemcolor Sevnica d. o. o. (sponzor Oddaj na natečaj) 
˗ Čebelarstvo Božnar, d. o. o. (sponzor Oddaj na natečaj) 
˗ Četrtna skupnost Bežigrad – redno mesečno sodelovanje 
˗ Četrtna skupnost Črnuče – Dan Črnučanov 
˗ Četrtna skupnost Posavje – dan Četrtne skupnosti Posavje  
˗ Dolar, Žan Ticijan (snemanje za zaključno prireditev Oddaj na natečaj) 
˗ Dom starejših občanov Bežigrad – izposoja kolekcij knjig, bralnikov, darujemo serijske publikacije 
˗ Društvo gluhoslepih Dlan – predstavitev knjig 
˗ Društvo invalidov Ljubljana Bežigrad – obveščanje o naših predavanjih, prireditvah in servisu, v 

Knjižnici Savsko naselje izvajajo tečaj pletenja in kvačkanja 
˗ Društvo Gumb – delavnice Krojilnica igrač v Knjižnici dr. France Škerl 
˗ Društvo Igrolog – delavnice igranja družabnih iger v Knjižnici dr. France Škerl 
˗ Društvo Spominčica – slovensko združenje za pomoč pri demenci – Alzheimer cafe  
˗ Eles, d. o. o. (sponzor Oddaj na natečaj) 
˗ Festival Bobri 
˗ Gimnazija Bežigrad – projekt medgeneracijskega branja 
˗ IDentiks Card and RFID solutions (sponzor Oddaj na natečaj) 
˗ JUB d. o. o. (sponzor Oddaj na natečaj) 
˗ Knjižnica Reči – sodelovanje na Savskem pikniku in Kolobociji 
˗ Kokica, d. o. o. (sponzor Oddaj na natečaj) 
˗ Kožlakar, Eva (snemanje za zaključno prireditev Oddaj na natečaj) 
˗ Lanišek, Neža (snemanje za zaključno prireditev Oddaj na natečaj) 
˗ Lucifer chocolate (sponzor Oddaj na natečaj) 
˗ Mladinsko gledališče Ljubljana (sponzor Oddaj na natečaj) 
˗ Napovednik.com – oglaševanje prireditev 
˗ Pirš, Tomaž (snemanje za zaključno prireditev Oddaj na natečaj) 
˗ Plesni klub Plesna zvezda (sponzor Oddaj na natečaj) 
˗ Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – predstavitve Igroteke in Knjižnice dr. France Škerl 



132 

˗ Šola zdravja 
˗ Tanja Oblak – tečaj klekljanja, razstava izdelkov 
˗ Vila Podvin (sponzor Oddaj na natečaj) 
 

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 Ljubljana, Skupnostni program za mlade – delitev prostora stare Knjižnice 

Polje  
˗ Center za socialno delo Moste (Center za mlade CONA) – predstavitve knjižnice  
˗ Civilna družba Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog – objave dogodkov v knjižnici na njihovi spletni strani 
˗ Četrtna skupnost Moste – sodelovanje na prireditvi Evropski dan sosedov, obveščanje o dogodkih 
˗ Četrtni mladinski center Zalog – informacije o dogodkih 
˗ ČS Sostro – obveščanje o dogodkih 
˗ Dom starejših občanov Fužine – izposoja gradiva za izposojo v domu 
˗ Društvo Altra – član knjižnice, posredovanje informacij o dogodkih 
˗ Društvo Gumb – izvedba ustvarjalnih delavnic za otroke 
˗ Društvo Prebujanje – izvedba pogovornih večerov v KJM 
˗ Društvo Sezam – obveščanje o dogodkih 
˗ Galerija C.C.U – izvedba ustvarjalnih delavnic za otroke 
˗ Glasbena šola Moste - Polje – njihovi učenci z izvedbo glasbenih del sodelujejo na prireditvah 

knjižnice 
˗ Glasbena šola Šentvid – sodelovanje z izvedbo glasbenih del v Knjižnici Zalog 
˗ JSS MOL – sodelovanje pri gradnji in tekočih zadevah v zvezi z novo Knjižnico Polje 
˗ Libero Dance Center – počitniško varstvo z obiski v knjižnici 
˗ Mladinska postaja Moste – obveščanje o dogodkih 
˗ OŠ Martina Krpana – začasno sobivanje v stavbi s Knjižnico Fužine, deljenje prostora 
˗ Skupna točka – medgeneracijski center Moste – obveščanje o dogodkih 
˗ SNG Opera in balet – izposoja kostumov ob praznovanju kulturnega dne 
˗ Turistično društvo Moste - Polje – obveščanje o dogodkih 
˗ Turistično društvo Podgrad in Zalog – razstave v Knjižnici Zalog, objava člankov o dogodkih v 

knjižnici v njihovem glasilu 
˗ Unicef – projekt Varna točka – knjižnica kot ena od varnih točk 
˗ VDC Tončke Hočevar – obiski v Knjižnici Jožeta Mazovca, pomoč knjižnice pri predstavitvi izdelkov 

gojencev zavoda 
˗ Zavod EnKnap – sobivanje v stavbi, skupna promocija dogodkov, nabava publikacij s področja 

sodobnega plesa 
˗ Zavod OPRO – prejem njihovih izdanih publikacij 
˗ Zavod Vsak – sodelovanje s Knjižnico Polje pri računalniškem opismenjevanju v Kreativnici 

Knjižnice Polje 
˗ Zavod za usposabljanje Janeza Levca – obiskovanje zavoda s strani knjižničarke iz Knjižnice Jarše, 

projekt Življenje je zgodba 
˗ Zavod za zaposlovanje – info točka Borze dela v Knjižnici Fužine 
 
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 
- Agencija za okolje RS 
- Biotehniški center Naklo – predavanja 
- Društvo Marjan Rožanc – predstavitev Rožančevega nagrajenca 
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- Društvo Up – predavanja 
- Društvo Joga v vsakdanjem življenju – predavanja 
- Društvo Spominčica - Alzheimer Slovenija – DPT, izobraževanja, informativno gradivo  
- Društvo študentov medicine Slovenije – izvajanje preventivnih akcij 
- Društvo študentov psihologije Slovenije – predavanje 
- Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo – predavanja 
- Fotoklub Ljubljana – razstava 
- Gospodarska komisija PZS – pogovor 
- Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU – predstavitev knjige 
- Javni zavod Triglavski narodni park – pogovor 
- Jazzetna – portal za oglaševanje prireditev 
- Komisija za varstvo gorske narave PZS – pogovor 
- Napovednik.com – oglaševanje prireditev 
- Planinska založba Slovenije – predstavitev knjige 
- Planinska zveza Slovenije – pogovor 
- Pokrajinski muzej Celje – predavanje 
- Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem – predstavitev knjige 
- Prireditve.info – oglaševanje prireditev 
- Rdeči križ Slovenije – izvajanje izobraževanj 
- Seniorji.info – oglaševanje prireditve 
- Slovenski center PEN – predstavitev Rožančevega nagrajenca 
- Slovenska matica – predstavitve knjig 
- Slovenski etnografski muzej – predavanje 
- Svetovni etos Slovenija – pogovorni večeri 
- Vodnikovih devet (Pripovedovalski variete) – pripovedovalski večer 
- Založba Beletrina – predstavitve knjig 
- Založba Goga – predstavitev knjige 
- Založba Kulturni center Maribor – predstavitev knjige 
- Založba KUD Sodobnost Int. – predstavitev knjige 
- Založba Litera – predstavitev knjige 
- Založba Primus – predstavitev knjige 
- Založba Sanje – predstavitev knjige 
- Založba Umco – predstavitev knjige 
- Založba ZRC SAZU – predstavitev knjige 
- Združenje SAZAS 
- ZRC SAZU – Inštitut za kulturno zgodovino – predavanje 
- Zavod Menuet – predstavitev knjige 
- Zavod OPRO – predstavitev knjige 
- Zgodovinski arhiv Ljubljana – predstavitev knjige 
- Živa knjižnica 
 
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 
- Center Iris – obisk varovancev 
- Center starejših Notranje Gorice – pogovori o knjigah za varovance 
- CUDV Draga – priprava razstav, delavnic s Knjižnico Ig 
- Dijaški dom Vič – obisk dijakov 
- Dom starejših občanov Horjul – bralne urice za varovance 
- Dom starejših občanov Škofljica – pogovori o knjigah za varovance 
- Društvo Capoeira Slpovenija – projekt Multi-kul-praktik 
- Društvo ravnovesje – razstava v Knjižnici Škofljica 
- Društvo upokojencev Brezovica – pomoč pri učenju uporabe računalnika 
- Društvo ŠENT – sodelovanje pri projektu socialne aktivacije 
- Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik – nastop 
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- Jezikovno mesto – projekt Multi-kul-praktik  
- 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 Fran Govekar Ig – priprava razstav in literarnih večerov v Knjižnici Ig 
- KUD Galerija C.C.U. – delavnice 
- KUD Police Dubove – Knjiga spregovori 
- 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 
- Medex d. d. – sodelovanje pri projektu Knjižnica na delovnem mestu 
- Mestni muzej Ljubljana – predavanje 
- Mladinska knjiga Založba d. d. – sponzorstvo nagrade pri kvizu Robinzonijada v informacijski 

džungli 
- 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 

Knjižnica na delovnem mestu 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc – projekt Rastem s knjigo in razstave 
- Plesni Epicenter – ure pravljic 
- Podjetje Metrel – pomoč pri objavah prireditev in dejavnosti Knjižnice Horjul 
- 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 
- Radio Zeleni Val – objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Škofljica in Knjižnice Ig 
- 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  
- 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 
- Uš lutke – predstava 
- Veleposlaništvo Brazilije – projekt Multi-kul-praktik 
- Vzgojno-varstvene ustanove na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc – redni obiski knjižnice, 

priprava in izvedba ur pravljic 
- ZOO Ljubljana – projekt Multi-kul-praktik 

 
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 
- 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 
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- Društvo za gojenje ustvarjalnega mišljenja GUMB, Ljubljana  
- Društvo Nova akropola 
- Društvo Tromostovje 
- Društvo Blaž Potočnikova čitalnica  
- Društvo za razvoj odgovornosti Škatelc 
- Družinsko gledališče Kolenc 
- Festival Bobri 
- FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
- Forum slovanskih kultur 
- Gorenjski glas 
- Hiša otrok Dravlje 
- KUD Anarhiv 
- Likovno društvo 2000, Škofljica  
- Medgeneracijsko društvo Tromostovje  
- MEDIUS, Inštitut za čuječnost in mediacijo – predavanje 
- MOL, Oddelek za varstvo okolja 
- MOL (Ljubljana – evropska prestolnica kulture) 
- Montessori inštitut 
- Občina Vodice 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Šiška 
- OŠ Brinje Grosuplje – razstava 
- Reformirana evangeličanska cerkev – cikel predavanj 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Šiška  
- Storitveni servis Ilona Brettenberger 
- Šanghajska knjižnica  
- Ustvarjalni kotiček, ISLI 
- Uredništva občinskih in krajevnih glasil: Kopitarjev glas, Koseški glas, Šmarnogorski razgledi, 

Glasilo Šentvid nad Ljubljano 
- VDC Tončke Hočevar  
- Zavod svetega Stanislava, Šentvid 
- Založba Zala 
- Zasebni zavod za predšolsko vzgojo Zvezdica 
- Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov 
- Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
- Antikvariat Glavan 
- Banka Slovenije 
- Centralna pravosodna knjižnica 
- Društvo hrvaški kulturni center v Ljubljani 
- Filozofska fakulteta – lektorati slovanskih jezikov 
- Filozofska fakulteta – Oddelek za slavistiko 
- Filozofska fakulteta – Oddelek za zgodovino 
- Forum slovanskih kultur 
- Gasilsko društvo Ljubljana Center 
- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
- Knjižnica Mestne občine Ljubljana 
- Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 
- KUD Polica Dubova 
- Mariborska knjižnica 
- Mednarodni klub Ruslo 
- Mestna knjižnica Izola 
- Mestna knjižnica Kranj 
- Mestna občina Ljubljana 
- MGML 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za ohranjanje narave 
- Mladinska knjiga Založba 
- Narodna in študijska knjižnica v Trstu 
- Narodni muzej Slovenije 
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- NUK 
- Občina Vodice 
- OŠ Livada 
- OŠ NH Maks Pečar Črnuče 
- OŠ Rihard Jakopič Ljubljana 
- RTV SLO 
- SAZU – biblioteka 
- Semantika d. o. o 
- Slovanska knihovna iz Prage 
- Slovenska matica 
- Splošna knjižnica Ljutomer 
- Šport Tivoli 
- Telovadno društvo Sokol Bežigrad 
- TV-arhiv in dokumentacija Televizije Slovenija 
- Urad RS za intelektualno lastnino 
- Veleposlaništvo republike Češke v Sloveniji 
- Veleposlaništvo republike Poljske 
- Veleposlaništvo republike Slovaške 
 
Potujoča knjižnica 
 
- Center starejših Medvode 
- Center starejših Trnovo 
- Center Janeza Levca Ljubljana 
- Dom starejših občanov Vič – Rudnik (Bokalce) 
- Dom starejših občanov Škofljica 
- Festival Bobri 
- Potujoče novice (revija Sekcije za potujoče knjižnice Slovenije) 
- Sekcija za potujoče knjižnice Slovenije 
- Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča 
- Vrtci na področju MOL (Črnuče, Vič, Šentvid)  
- ZBDS 
- Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) 
- Zavod za prestajanje zaporne kazni Ig 
 

Trubarjeva hiša literature 

 

- Alenka Zorman 
- Aljaž Krivec, samozaposlen v kulturi 
- Aljoša Harlamov, samozaposlen v kulturi 
- Anton Žižek, samozaposlen v kulturi 
- Avstrijski kulturni forum Ljubljana 
- Avstrijsko veleposlaništvo v RS 
- Avtorska agencija Slovenije 
- Barbara Juršič, samozaposlena v kulturi 
- Bojan Dobovšek 
- Cankarjeva založba 
- Collegium Graphicum d. o. o 
- Dejan Koban 
- Diana Pungeršič, samozaposlena v kulturi 
- Dramska šola Satirikon 
- Društvo Bravo MI 
- Društvo Female Wave of Change Slovenija 
- Društvo Humanitas 
- Društvo književnih prevajalcev 
- Društvo Legebitra 
- Društvo literarnih kritikov 
- Društvo Nova Akropola 
- Društvo Novi Dijak – Društvo ljubljanskih gimnazijcev 
- Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije  



137 

- 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 
- Energetski servis d. o. o. 
- ESN Ljubljana University 
- Festival Bobri 
- Fakulteta za družbene vede UL 
- Fakulteta za socialno delo UL 
- Filozofska fakulteta UL 
- Free Forms 
- Gaja Kos Osterman, samozaposlena v kulturi 
- Galerija Kresija 
- Goethe inštitut 
- Goran Potočnik Černe 
- Hana Bulatovič, samozaposlena v kulturi 
- Igor Divjak, samozaposlen v kulturi 
- Igralski Studio Bratov Vajevec 
- Inštitut 8. marec 
- Inštitut za delavske študije 
- Intuit – Damjan Zorc, samozaposlen v kulturi 
- Irlen klinika Slovenije 
- Jaka Andrej Vojevec, samozaposlen v kulturi 
- Jakob J. Kenda, samozaposlen v kulturi 
- Jasmina Šepetavec, samozaposlena v kulturi 
- Javna agencija za knjigo RS 
- Jelena Soro 
- JSKD, območna enota Ljubljana 
- Knjižnice grada Zagreba 
- KD Integrali 
- Knjižnica Domžale 
- KUD Anarhiv 
- KUD Integrali 
- KUD Kdo? 
- KUD Nasmejal vas je 
- KUD Novi Zvon 
- KUD Poiesis 
- KUD Police Dubove 
- KUD Pranger 
- KUD Sodobnost International 
- KUD Transformator 
- Kulturna ambasada Palestine 
- L'mit 
- Leonora Flis, samozaposlena v kulturi 
- Literarna založba Maribor 
- LUD Literatura 
- Maja Matič 
- Majda Džinić Polak 
- Marko Hren 
- Marko Hrovat 
- Mestna občina Ljubljana 
- Mesto bere 
- Maja Šučur, samozaposlena v kulturi 
- Miljana Cunta, samozaposlena v kulturi  
- Ministrstvo za kulturo RS 
- Mira: slovenski center PEN 
- Mirovni inštitut 
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- Muanis Sinanović, samozaposlen v kulturi 
- Nada Marija Grošelj, samozaposlena v kulturi 
- Napovednik.com 
- Nika Kovač 
- Nina Novak 
- Nina Stanojevič 
- Novi zvon 
- Oddelek za filozofijo FF UL 
- Oddelek za slavistiko FF UL 
- Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko FF UL 
- Pedagoška fakulteta UL 
- Pedagoški inštitut 
- Petra Koršič, samozaposlena v kulturi 
- Petra Meterc, samozaposlena v kulturi 
- Pia Brezavšek, samozaposlena v kulturi 
- Pia Nikolič, samozaposlena v kulturi 
- Pyramis posredništvo 
- Pisarna Unescovega mesta Literature 
- Revija Kino 
- Revija Razpotja 
- Rok Bozovičar, samozaposlen v kulturi 
- Rok Govednik, samozaposlen v kulturi 
- Rok Vilčnik, samozaposlen v kulturi 
- Sandi Horvat 
- Sara Špelec, samozaposlena v kulturi 
- Simona Hamer, samozaposlena v kulturi 
- Simona Semenič, samozaposlena v kulturi 
- Slavistično društvo RS 
- Slovenski center PEN 
- Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo 
- Slovensko društvo za kognitivno znanost 
- Slovensko filozofsko društvo 
- Slovensko sociološko društvo 
- SPD Primož Trubar 
- SPL d. o. o 
- Stripburger 
- Škratova čitalnica 
- Študentski servis d. o. o. 
- Tam – Tam 
- Tantadruj – skupina 
- Tatjana Plevnik 
- Timon Leder, samozaposlen v kulturi 
- Tina Poglajen, samozaposlena v kulturi 
- Umetniško ustvarjanje Feri 
- Univerza v Ljubljani 
- Veleposlaništvo Avstrije 
- Veleposlaništvo Brazilije 
- Viktorija Kos 
- Založba Aristej 
- Založba Beletrina 
- Založba *CF 
- Založba Pivec 
- Založba Sophia 
- Založba Studia Humanitatis 
- Zarja Vršič, samozaposlena v kulturi 
- Zavod 0.1 
- Zavod Dagiba 
- Zavod Make 
- Zavod Smejmo se! 
- Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo 
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- Zavod za film in avdiovizualno produkcijo 
- Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 
- Združenje Trubarjev forum 
- ZRC SAZU 
- Zveza prijateljev mladine Slovenije 
 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 

 

- Afriška pevska skupina Sankofa (Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij) 
- Alenka Veler (sodelovanje pri celoletnem različnem strokovnem delu) 
- Aljoša Harlamov (Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij) 
- Anja Štefan (podpora pobudi za ohranitev zapuščine akad. dr. Milka Matičetovega, tematska 

razstava Za devetimi gorami) 
- Andragoški center Slovenije (Nacionalna mreža ustanov na področju spodbujanja razvoja 

pismenosti za pismenost in bralno kulturo) 
- Andrej Ilc (sodelovanje pri različnem strokovnem delu)  
- Andreja Globočnik (zlate hruške, oblikovanje promocijskega gradiva) 
- Aristej (zlati založnik, zlate hruške) 
- Barbara Pregelj (članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga) 
- Barbara Rigler (JSKD, promocija zlatih hrušk) 
- Bralno društvo Slovenije (mdr. tudi partnerstvo pri Nacionalnem mesecu skupnega branja) 
- Buch; Zavod Strip Art (zlati založnik, zlate hruške) 
- BUKLA (mesečni prispevki)  
- Cankarjev dom Ljubljana (Nacionalni mesec skupnega branja, Kulturni bazar, Slovenski knjižni 

sejem) 
- Cankarjeva založba (zlati založnik, zlate hruške) 
- Celjska Mohorjeva družba (zlati založnik, zlate hruške) 
- Damijan Stepančič (zlate hruške, bralnospodbujevalna akcija ob 2. aprilu) 
- Darka Tancer Kajnih (sodelovanje z revijo Otrok in knjiga, glavna in odgovorna urednica) 
- Didakta (zlati založnik, zlate hruške) 
- Ditka (kantavtorica, skladateljica, pevka na Tednu zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij) 
- Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS (Nacionalni mesec skupnega branja, Kulturni bazar, 

Evropski teden športa, 15. cikel MEGA kviza: S knjigo v svet, virtualni simpozij 60 let branja pod 
površino) 

- Društvo slovenskih literarnih kritikov 
- Društvo slovenskih pisateljev, Sekcija za mladinsko književnost  
- Društvo slovenskih založnikov 
- Družina (zlati založnik, zlate hruške) 
- Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani (Evropski teden športa) 
- Fanči Jagunič, Vrtec Pod Gradom (priprave na simpozij Ugriznimo v zlate hruške),  
- Feri Lainšček (Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij) 
- Filozofska fakulteta UL, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (študijska 

praksa študentov, seminarske, diplomske in magistrske naloge študentov, obisk Pionirske, nova 
postavitev, evalvacija)  

- Filozofska fakulteta UL, Oddelek za slovenistiko (obiski Pionirske, Priročnik, zlate hruške) 
- Forum (zlati založnik, zlate hruške) 
- Gaja Kos (članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, članica 

uredniškega odbora revije Otrok in knjiga) 
- Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 
- Graffit (zlati založnik, zlate hruške) 
- Grlica (zlati založnik, zlate hruške) 
- Hana Stupica (razstava zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij) 
- Hart (zlati založnik, zlate hruške) 
- Helena Kraljič (Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij) 
- Irena Matko Lukan (Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij, tematska razstava Za devetimi gorami, 

podpora pobudi za ohranitev zapuščine akad. dr. Milka Matičetovega in drugo celoletno strokovno 
sodelovanje)  

- Ivan Mitrevski (likovni natečaj ob 14. ciklu MEGA kviza, likovna zasnova in izvedba 15. cikla MEGA 
kviza: S knjigo v svet, spremljevalni promocijski stripi) 
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- JAK (priprava gradiva za projekt Rastem s knjigo, Evropski teden športa, članica Pionirske v 
projektni skupini JAK za projekt Rastem s knjigo) 

- Janez Miš (predsednik Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS)  
- Jure Engelsberger (Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij) 
- JSKD (promocija zlatih hrušk) 
- Katarina Modic (Razstava zlatih hrušk in Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij) 
- Katarina Perger (promocija zlatih hrušk v knjižnici A. T. Linharta v Radovljici, tudi med odraslimi in 

starši) 
- Katja Stergar (članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig) 
- Kinodvor (Kinobalon) (Kulturni bazar, Evropski teden športa, Priročnik 2020, novembrska Strokovna 

sreda, nabor literature pri pripravi didaktičnih gradiv, promocija uvedenega znaka »Kinobalon 
priporoča«) 

- Klemen Lah (priprave na simpozij Ugriznimo v zlate hruške)  
- Knjigarna Konzorcij, Mladinska knjiga Trgovina (Razstava zlatih hrušk in Teden zlatih hrušk, 

promocija po celotni knjigarniški mreži po državi),  
- Knjigarna Lutkovnega gledališča Ljubljana (promocija zlatih hrušk)  
- KUD Sodobnost International (zlati založnik, zlate hruške)  
- Ljubljanski grad (sodelovanje pri tematski razstavi Za devetimi gorami) 
- Maja Logar (članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga) 
- Malinc (zlati založnik, zlate hruške) 
- 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, Evropski teden športa, sodelovanje pri ABC bralne pismenosti, 
#športajmoinberimo v letu 2020) 

- Marjeta Pečarič (JAK, projektna skupina za Rastem s knjigo za OŠ in SŠ) 
- Maruša Prelesnik Zdešar (urednica Male sive celice, promocija zlatih hrušk, »Prebrane celice«) 
- Mestna knjižnica Kranj (partnerstvo pri Nacionalnem mesecu skupnega branja)  
- Mestna občina Ljubljana (Bobri, priprava izbora literature za Bobrov dnevnik 2020, Evropski teden 

mobilnosti, projekt Ljubljana bere, članstvo v strokovni komisiji za knjigo in literarni festival, Oddelek 
za kulturo) 

- Mestni muzej Ljubljana (sodelovanje pri 14. ciklu MEGA kviza) 
- Mesto žensk (strokovni posvet Učne metode in gradiva za enake možnosti) 
- Miha Mohor (vsebinska zasnova 15. cikla MEGA kviza S knjigo v svet; soavtor) 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (Kulturni bazar) 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (Medresorsko sodelovanje: Kulturni bazar, 

Evropski teden športa, Prehrana, Tradicionalni slovenski zajtrk, Enaki v različnosti) 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS – Direktorat za šport in Urad za razvoj in kakovost 

izobraževanja (Evropski teden športa) 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (Kulturni bazar, 10. obletnica Tradicionalnega 

slovenskega zajtrka)  
- 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) 
- Ministrstvo za zdravje (Prehrana; Dober tek, Slovenija, Tradicionalni slovenski zajtrk)  
- Miš založba (zlati založnik, zlate hruške) 
- Mladinska knjiga Revije (član časopisnega sveta revij Cicido in Ciciban, prispevki za spletne strani 

in revijo Cicido: Knjižničarka priporoča)  
- 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, Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij, strokovni posvet Učne metode in 
gradiva za enake možnosti) 

- Mojca Balant (OŠ Bršljin, medgeneracijska skupina, priprava na simpozij Ugriznimo v zlate hruške) 
- Mojca Žnidaršič (Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij)  
- Morfemplus (zlati založnik, zlate hruške) 
- Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) (Evropski teden športa, Prehrana in Tradicionalni 

slovenski zajtrk) 
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- Nada Požar Matijašič (Kulturni bazar, Evropski teden športa, Enaki v različnosti, Tradicionalni 
slovenski zajtrk, projektna skupina Rastem s knjigo za OŠ in SŠ ter drugo medresorsko sodelovanje 
in povezovanje, tudi na področju bralne pismenosti)  

- Nataša Bucik (Kulturni bazar, Nacionalni mesec skupnega branja, Evropski teden športa, 
Tradicionalni slovenski zajtrk, Enaki v različnosti in vse drugo medresorsko sodelovanje in 
povezovanje, tudi na področju bralne pismenosti) 

- Nik Škrlec (Male sive celice, promocija zlatih hrušk, »Prebrane celice«) 
- Nina Vošnjak (avtorica 14. cikla MEGA kviza) 
- NUK (pregled manjkajočega gradiva za Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig) 
- Ocean (zlati založnik, zlate hruške) 
- Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (Evropski teden športa, »Športajmo in 

berimo«) 
- Otrok in knjiga (članstvo v uredniškem odboru, objavljanje člankov in prispevkov s področja 

mladinske književnosti) 
- Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (Enaki v različnosti) 
- Pedagoški inštitut, Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (Enaki v 

različnosti) 
- Peter Svetina (zlate hruške, bralnospodbujevalna akcija ob 2. aprilu) 
- Peter Škerl (JSKD, promocija, tudi delavnice zlatih hrušk med mentorji umetnostne vzgoje) 
- Petra Potočnik (članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, 

Kulturni bazar, nacionalna koordinatorka Nacionalnega meseca skupnega branja 2020) 
- Pionirski dom (strokovni posvet Učne metode in gradiva za enake možnosti) 
- Pivec (zlati založnik, zlate hruške) 
- Renata Zamida (Rastem s knjigo RS za OŠ in SŠ) 
- Renate Rugelj (Bukla, dogovori za prispevke in objave v reviji Bukla) 
- 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, promocijo izbranih knjig)  
- RTV Slovenija, Televizija Slovenija (sodelovanje v televizijskih oddajah) 
- Sabina Fras Popović (stalno strokovno sodelovanje in povezovanje, priprave na simpozij Ugriznimo 

v zlate hruške, ABC bralne pismenosti, »Športajmo in berimo«) 
- Sanja Nenadić, Vrtec Pod Gradom (priprave na simpozij Ugriznimo v zlate hruške) 
- Sanje (zlati založnik, zlate hruške)  
- Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS  
- Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS 
- Skupnost muzejev Slovenije (Kulturni bazar, MEGA kviz) 
- Slovenska sekcija IBBY (bralnospodbujevalna akcija ob 2. aprilu, partnerstvo pri Nacionalnem 

mesecu skupnega branja, Podpora h kandidaturi za nagrado Prešernovega sklada za Petra Svetino 
in vsa ostala strokovna sodelovanja) 

- Tatjana Pregl Kobe (članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga) 
- Tea Hvala (strokovni posvet Učne metode in gradiva za enake možnosti) 
- Tehniška založba Slovenije (zlati založnik, zlate hruške) 
- Tina Popovič (Kulturni bazar, Otroški knjižni festival idr.) 
- Tilka Jamnik (članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, aprilski 

simpozij Ugriznimo v zlate hruške, medgeneracijska skupina v Novem mestu, bralnospodbujevalna 
akcija ob 2. aprilu, vsebinska zasnova 15. cikla MEGA kviza S knjigo v svet, soavtorstvo)  

- Tina Bilban (predsednica Slovenske sekcije IBBY) 
- Tjaša Urankar (Kulturni bazar, nacionalni projekt Rastem s knjigo za OŠ in SŠ, Razpisi JAK, 

»Športajmo in beremo«) 
- Trubarjeva hiša literature  
- Unescovo mesto literature  
- Urad RS za mladino  
- Urad za mladino MOL  
- Urška Jež (strokovni posvet Učne metode in gradiva za enake možnosti) 
- Veronika Ivančević (Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij) 
- Vesna Horžen, Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS, Združenje splošnih knjižnic (projektna 

skupina JAK za Rastem s knjigo) 



142 

- Vida (zlati založnik, zlate hruške) 
- Vodnikova domačija (Kulturni bazar, Zlate hruške, Evropski teden športa)  
- Vrtci in OŠ Ljubljana (Ciciuhec, obisk skupin) 
- Vrtec Pod Gradom (priprave na simpozij Ugriznimo v zlate hruške)  
- Waldorfska šola in gimnazija v Ljubljani (obisk skupin, priprave na simpozij Ugriznimo v zlate hruške) 
- Zala (zlati založnik, zlate hruške)  
- Zarja Menart (poučna slikanica MKL in Ide Mlakar Črnič »Zmaj Klepetaj na pravljičnem sprehodu 

po Ljubljani«) 
- Zavod PET (Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij) 
- Zavod RS Slovenije za šolstvo (nacionalni projekt Rastem s knjigo za OŠ in SŠ, Evropski teden 

športa, Tradicionalni slovenski zajtrk, Enaki v različnosti, Strokovno srečanje za napotene in 
nenapotene učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini – MEGA kviz) 

- Zavod VigeVageKnjige (zlati založnik, zlate hruške) 
- ZBDS (partnerstvo pri Nacionalnem mesecu skupnega branja 2020) 
- Zdravko Kafol (Slovenski knjižni sejem idr.) 
- 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)  
- ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (Enaki v različnosti) 
- ZTT- EST, Trst (zlati založnik, zlate hruške) 
- Živa Jurančič (Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig)  
 

Center za vseživljenjsko učenje MKL 
 
- Andragoški center Slovenije, Središče za samostojno učenje, Borza znanja – izobraževanja  
- Argo di Donda Andrea E C. SNC (podjetje za vodenje mednarodnih projektov, IKT storitve, Italija) 

– partner v projektu TECH.LIBRARY  
- Arnes – izobraževanja  
- Biblioteca Nationala a Ramaniei (nacionalna knjižnica, Romunija) – partner v projektu 

TECH.LIBRARY  
- Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Dnevi svetovalnih središč, 15 let Svetovalnega 

središča Ljubljana 
- Dietetik priporoča, Katja Simić s. p. – izobraževanja 
- DOBA, Evropsko poslovno izobraževalno središče – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Drevo življenja, psihoterapija in osebna rast Kristina Kosmač – webinar in predavanje, Borza dela 
- Društvo Iz bube v metulja – sodelovanje, Borza znanja 
- Društvo za kakovost življenja Krlina – prebujanje človekovega naravnega potenciala in praksa 

čuječnosti – delavnica, Borza dela 
- Element, Primož Juvančič s. p. – vzdrževanje aplikacije Mreže borz znanja 
- G.A. podjetje za vzdrževanje, inženiring in svetovanje d. o. o. – izobraževanja 
- Gibmanija, Gašper Končan s. p. – izobraževanja 
- Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Karlovac, Hrvaška – delovni obisk, Erasmus+, K1 mobilnost 

v izobraževanju odraslih 
- Gradska knjižnica Rijeka, Hrvaška – partner v projektu TECH.LIBRARY 
- Izobraževalni center Geoss Litija, projekt PUM – obisk in delavnice, Borza dela 
- IZUM – izobraževanja 
- Javni zavod Cene Štupar, Center za izobraževanje Ljubljana – skupinski obiski, Borza dela, 

sodelovanje pri projektu ISIO 
- Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje – izobraževanja, SSU, projekt Biodiverziteta – umetnost 

življenja (LIFE NATURAVIVA – LIFE16 GIE/SI/000711) 
- Katarina Juvančič, samozaposlena v kulturi – izobraževanja 
- Katjuša Jakšič s. p. – izobraževanja 
- Krepim spomin, Petra Čelik, s. p. – izobraževanja, SSU 
- Kulturno ustvarjalno društvo Galerija C. C. U. – izobraževanja 
- Lernado, prevajanje in izobraževanje, s. p. Andreja Žulić – izobraževanja, SSU 
- Ljudska univerza Celje – sodelovanje Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Murska Sobota – sodelovanje Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Nova Gorica – sodelovanje Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Ptuj – sodelovanje Mreže borz znanja 
- Marjana Žnidaršič, s. p. – izobraževanja, SSU 
- Mazsalaca Municipality (Latvija) – partner v projektu TECH.LIBRARY 
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- Mestna knjižnica Izola – sodelovanje Mreže borz znanja 
- Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Dnevni centri aktivnosti za starejše – program Borze znanja 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS – sofinanciranje projektov Borza znanja in 

Središče za samostojno učenje 
- Ministrstvo za kulturo, Sektor za muzeje, arhive in knjižnice – izobraževanja 
- NAOS, Natalija Spark s. p. – izobraževanja 
- Narodna in univerzitetna knjižnica – izobraževanja 
- Ponte, Marjeta Vončina s. p. – izobraževanja, SSU 
- Razvojno izobraževalni center Novo mesto – sodelovanje Mreže borz znanja 
- Regionalna narodna biblioteka “Petko Rachev Slaveikov”, Veliko Tarnovo (splošna knjižnica, 

Bolgarija) – partner v projektu TECH.LIBRARY  
- Robert Krevh s. p. – izobraževanja, SSU 
- Severnica, Iva Klemenčič s. p. – izobraževanja, SSU  
- Slovenska sekcija IBBY – izobraževanja 
- Socialna akademija, zavod za raziskovanje, izobraževanje in kulturo – partnerstvo Borze dela pri 

projektu Inkubator 4.0: moj korak naprej (MOL) in Z mladinsko pobudo do službe (ESS) ter pri 
izvajanju delavnic  

- Špela Jurak s. p. – izobraževanja, SSU 
- Turistično vodenje in poučevanje, Asha Jelena Podgornik, s. p. – izobraževanja, SSU 
- Unione della Romagna Faentina (združenje šestih občin, Italija) – koordinator projekta 

TECH.LIBRARY 
- Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo – 

izobraževanja 
- Univerzitetna psihiatrična klinika, Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog – 

izobraževalne delavnice in vodeni obiski knjižnice, Borza dela 
- UPI – Ljudska univerza Žalec – sodelovanje Mreže borz znanja 
- Zavod RS za zaposlovanje – promocija ponudbe in servisov Borze dela  
- Zavod svetega Stanislava, Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva – predavanja, Borza dela 

- Združenje bank Slovenije – izobraževalnega program za finančno opismenjevanje Zvezde so blizu, 
Zavod za socialno-gibalni razvoj in integracijo – predavanje, Borza dela 

- Žiga Čamernik, samozaposlen v kulturi – izobraževanja 
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Priloga 17: TEMATSKI SKLOPI 

 
 
1. Prešernov dan je prešeren dan v Mostah 
Opis:  
Na kulturni dan smo v Knjižnici Jožeta Mazovca praznovanje organizirali kot celodnevno dogajanje v 
celotnem knjižničnem prostoru v dveh nadstropjih. Poleg možnosti izposoje gradiva in brezplačnega 
vpisa za nove člane smo pripravili nabor dogodkov za vse generacije in ciljne skupine obiskovalcev. Ob 
tem je bil na voljo promocijski material o storitvah MKL v celotni mreži. Poleg bogatega programa so bili 
obiskovalcem na voljo tudi knjižni darovi. Vsi dogodki so se odvili 8. februarja 2020 med 8.00 in 15.00 
uro. 
Učinki: 
Obeležen dan kulture tudi preko knjižničnih storitev in dejavnosti je privabil veliko število obiskovalcev 
tudi iz drugih delov mesta, vpisalo se je 47 novih članov; zadovoljstvo uporabnikov in prebivalcev 
Ljubljane s kvalitetnim programom; povečan ugled knjižnice v javnosti. 
 

Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna skupina Št. udeležencev 

1. Življenje je zgodba: o Rusici, ki 
je pregnala Grdino iz lisičje 
hišice 

Filmska 
projekcija  

otroci 50 

2. Mačje drsališče Ustvarjalna 
delavnica 

otroci 22 

3. S pripovedjo na dan: 
pripovedovalski nastop 

Literarni 
dogodek 

vsi 27 

4.  Same babe: koncert Glasbena 
prireditev 

vsi 117 

5. Kolo sreče Drugo Vsi 120 

6. Temelji slovenstva Razstava Mladi, odrasli, 
starejši 

25 

Skupno število dogodkov 6   

Skupno število udeležencev 361   

 
 
2. Počitniško programiranje 
Opis: 
Avgusta 2020 smo v kreativnici Knjižnice Polje izvedli celotedenske izobraževalne delavnice 
računalniškega programiranja za ciljno skupino osnovnošolskih otrok v sodelovanju z Zavodom Vsak 
ter s pomočjo našega zaposlenega. Delavnice so potekale ob dopoldnevih, obiskovalci niso bili vedno 
isti, vedno pa je bila polovica deklet in polovica fantov. Na delavnicah so mladi osvajali prve 
programerske korake. To je bilo prvo skupinsko izobraževanje v namensko opremljenem prostoru, ki se 
je izkazal za zelo primernega za izvajanje tovrstne dejavnosti. 
Učinki:  
Promocija nove knjižnice in novega prostora v lokalnem okolju, kjer je veliko družin; poučno preživljanje 
počitniškega časa; spoznavanje nove knjižnice; novi člani in poznanstva; pridobivanje praktičnega 
znanja; promocija strokovne literature za otroke; interes obeh spolov za tehnične vede. 
 

Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna skupina Št. udeležencev 

1. Prehodimo algoritme (24. 8. 
2020) 

Izobraževalna 
delavnica  

Otroci 12 

2. Pozor, semafor! 3D-tiskanje 
ohišja (25. 8. 2020) 

Izobraževalna 
delavnica  

Otroci 12 

3. Pozor, semafor! Programiranje 
lučk (26. 8. 2020) 

Izobraževalna 
delavnica  

Otroci 12 

4. Interaktivni inštrument (27. 8. 
2020) 

Izobraževalna 
delavnica  

Otroci 12 

5. Hekerji svoje prihodnosti (28. 
8. 2020) 

Izobraževalna 
delavnica  

Otroci 12 

Skupno število dogodkov 5   

Skupno število udeležencev 60   
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3. Zdravje za nas  
Opis:  
V Knjižnici Grba smo izvedli tri predavanja in eno razstavo knjižnega gradiva. Dejavnosti so bile 
namenjene vsem generacijam, z njimi pa smo želeli obiskovalcem predstaviti različna aktualna področja 
zdravstva in jim na ta način približati teme zdrave prehrane, zdravja na splošno, stresa in diabetesa. 
Učinki: 
Predavanj so se udeležile različne starostne skupine, ki jih ta tematika zanima oz. so o njej želeli izvedeti 
več; šolarji so si s predavanji pomagali tudi pri pripravi seminarskih nalog in izvedeli so veliko o 
konkretnih predlogih za izboljšanje in kakovost zdravja.  
 

Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna skupina Št. udeležencev 

1. Novo leto. Novi začetki zdrave 
prehrane, 15. 1. 2020 
(diabetičarka Katja Simić) 

Predavanje Vsi 11 

2. Stres in preprečevanje 
izgorevanja, 11. 2. 2020 (Darja 
Taisa Cerkvenik) 

Predavanje Vsi 12 

3. Diabetes – miti in resnice, 6. 
10. 2020 (Darja Lovšin) 

Predavanje Vsi 5 

4.  Poti do odpornosti (izbor Petra 
Cigut) 

Razstava 
(knjižna) 

Vsi 50 (tisti, ki so si 
gradivo tudi 

izposodili) 

Skupno število dogodkov:  4   

Skupno število udeležencev:  78   

 
4. Spogledovanja  
Opis:  
Spogledovanja smo v Knjižnici Prežihov Voranc naslovili niz umetniških razstav, katerih odprtja so 
obogatena z daljšim nastopom kakovostnih glasbenih ustvarjalcev. Gre za »spogledovanje« likovne 
umetnosti z glasbeno. Letno načrtujemo do pet razstav že uveljavljenih slikarjev, ilustratorjev ali kiparjev. 
Izbor glasbenika na odprtju izberemo v sodelovanju z razstavljavcem in se tako sklada z njegovo poetiko 
ali je kako drugače povezan z ustvarjalcem. Iščemo uveljavljene glasbenike. S povezovanjem dveh 
umetnosti želimo razširiti krog obiskovalcev razstave. Glasba je univerzalna govorica, ki na odprtja 
razstav privabi številne obiskovalce. Na ta način se hkrati z glasbo seznanijo še z likovno ustvarjalnostjo 
slovenskih umetnikov, spoznajo slovenske priznane umetnike in njihovo delo.  
Učinki: 
Številni udeleženci so se odprtja razstave udeležili zaradi glasbenega gosta; na razstavi so poleg 
poslušanja glasbe spoznali tudi slovenske sodobne likovne umetnike, njihov ustvarjalni opus in se 
seznanili z likovnimi tehnikami; obiskovalci so pridobili dodatno znanje s področja sodobne slovenske 
likovne umetnosti in v knjižnici doživeli zaokrožen kulturni dogodek. 
 

Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna skupina Št. udeležencev 

1. Bušiji in ostali pravljični svetovi, 
7. 1. 2020 
(Mojca Fo in ženska vokalna 
skupina Katice) 

Razstava Vsi 40 

2. Knjižne ilustracije, 6. 10. 2020 
(Ivan Mitrevski, duet Vroča 
župa) 

Razstava Vsi 16 (strožji ukrepi 
covid-19) 

Skupno število dogodkov:  2   

Skupno število udeležencev:  56   

 
5. Znanci z velike ceste  
Opis:  
Znanci z velike ceste je sklop prireditev v spomin na 120. obletnico Toneta Seliškarja, ki je bil rojen 1. 
aprila 1900 na Tržaški cesti 17. V svojem mladinskem delu Deček z velike ceste je opisal življenje ob 
Tržaški cesti na začetku 20. stoletja. 120 let po Seliškarjevem rojstvu smo želeli v Knjižnici Prežihov 
Voranc osvetliti zgodovino Tržaške ceste in predstaviti sodobnike, ki živijo ob ali v bližini te še danes 
pomembne prometnice. Od načrtovanih treh dogodkov smo v letu 2020 uresničili dva dogodka, 
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predavanje o Tobačni tovarni in zunanjo razstavo o Tonetu Seliškarju in njegovi povezanosti s Tržaško 
cesto. 
Učinki: 
Nagovorjeni udeleženci so pridobili vpogled v zgodovinsko ozadje lokalnega okolja in nekatere načrte 
za njegov nadaljnji razvoj; lokalne prebivalce smo opozorili na znamenite osebnosti iz njihovega okolja. 
 

Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna skupina Št. udeležencev 

1. Dr. Blaž Vurnik: Tobačna 
tovarna, 29. 9. 2020 

Strokovno 
predavanje 

Odrasli 6 

2. Tone Seliškar 1920–2020, 20. 
11. 2020 

Razstava Vsi Na prostem pred 
knjižnico 

Skupno število dogodkov:  2   

Skupno število udeležencev:  6   

 
 
6. Igrive poteze 
Opis:  
Delavnice igranja iger v Knjižnici Otona Župančiča so namenjene spoznavanju in igranju različnih 
sodobnih namiznih iger z različnimi mehanikami iger za različne težavnostne stopnje. Namenjene so 
razvijanju in krepitvi realnih socialnih mrež v digitalni dobi, spodbujanju logičnih, deduktivnih sklepanj, 
iskanju rešitev v sklopu pravil, izzivanju sreče …  
Učinki:  
Uporabniki prepoznavajo delavnice kot dober način spoznavanja novih namiznih iger, kot priložnost za 
druženje, kot izziv, ki ga prinašajo različne mehanike iger; številčno je odziv pričakovan in se postopoma 
povečuje; odzivajo se pričakovane ciljne skupine, med katerimi prevladujejo mladi; povečuje se tudi 
zbirka namiznih iger, kar prinaša dodano vrednost pri vsebini delavnic in povečuje izposojo in igranje 
iger v knjižnici tudi izven organiziranih delavnic. 
 

Št. Naziv dogodka (z 
datumom) 

Vrsta dogodka Ciljna skupina Število udeležencev 

1. Igrive poteze (8. 1. 2020) Delavnica 
igranja sodobnih 
namiznih iger 

Mladi, odrasli, 
starejši 

6 

2. Igrive poteze (22. 1. 2020) Delavnica 
igranja sodobnih 
namiznih iger 

Mladi, odrasli, 
starejši 

9 

3. Igrive poteze (5. 2. 2020) Delavnica 
igranja sodobnih 
namiznih iger 

Mladi, odrasli, 
starejši 

10 

4. Igrive poteze (19. 2. 2020) Delavnica 
igranja sodobnih 
namiznih iger 

Mladi, odrasli, 
starejši 

14 

5. Igrive poteze (4. 3. 2020) Delavnica 
igranja sodobnih 
namiznih iger 

Mladi, odrasli, 
starejši 

11 

Skupno število dogodkov 5   

Skupno število udeležencev 50   

 
7. Nova frekvenca – cikel glasbenih pogovorov s koncertom  
Opis:  
Leta 2020 smo v Knjižnici Otona Župančiča (mediateki) izpeljali že četrto sezono iskrivih pogovorov 
Nova frekvenca o glasbi, ustvarjanju, življenju in družbi, ki prinašajo pregled najvidnejših izdaj jazzovske 
glasbe preteklega leta. Pogovore, ki jim vsakič sledi koncert gosta oziroma njegove glasbene skupine, 
vodi Nina Novak Oiseau, kritičarka in glasbena publicistka ter ustanoviteljica in urednica spletnega 
portala Jazzetna. V središče pozornosti postavljamo mlade slovenske glasbenike, ki se v svojem 
delovanju dotikajo tudi jazzovske ustvarjalnosti in so ali v kratkem bodo izdali svoj album. S ciklom bi 
radi popularizirali slovenski jazz ter izrisali portret nove glasbene jazz generacije, ki se preizkuša 
predvsem v tujini. Jazzovsko glasbo smo želeli približati predvsem mladim. Od začetka cikla leta 2017 
do vključno leta 2020 smo izvedli 32 koncertov, ki jih je obiskalo 1.337 obiskovalcev, v letu 2020 pa 
beležimo tudi 2.006 ogledov prek spleta.  
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Učinki:  
Pogovorni večeri s koncertom, kombinacija obeh, je dodana vrednost, saj dopolnjujeta drug drugega; 
pogovori in koncerti so sicer namenjeni vsem, vendar želimo pridobiti predvsem mlade uporabnike, ki 
jih je sicer zelo težko privabiti, ponudili smo jim vsebino – glasbo, ki je ne morejo srečati prek drugih 
medijev, npr. radia; pogovorni večeri so tudi način spoznavanja zgodovine jazza in trenutne jazzovske 
scene; mladi se lepo odzivajo na dogodke v okviru cikla in so tudi njihovi pretežni obiskovalci. 
 

Št. Naziv dogodka (z 
datumom) 

Vrsta dogodka Ciljna skupina Število 
udeležencev 

1. Koncert skupine 
Swingatan (20. 1. 2020) 

Koncert mladi, odrasli, 
starejši 

35 

2. Koncert Gala Furlana (17. 
2. 2020) 

Koncert  mladi, odrasli, 
starejši 

15 

3. Koncert Albert Kerekeš 
kvarteta (28. 9. 2020) 

Koncert  mladi, odrasli, 
starejši 

21 

4. Koncert skupine 
Romanca (19. 10. 2020) 

Koncert  mladi, odrasli, 
starejši 

130 v živo 
1450 ogledov 

5. Koncert Saša Vollmaierja 
(21. 12. 2020) 

Koncert  mladi, odrasli, 
starejši 

89 v živo 
556 ogledov 

Skupno število dogodkov 5   

Skupno število udeležencev 290 
2.006 prek 
spleta 

  
 

 
8. Zdravje!  
Opis:  
Cikel Zdravje! v Knjižnici Bežigrad vključuje raznolika predavanja z uveljavljenih področij, ki nam 
pomagajo pri skrbi za telesno, pa tudi za duševno zdravje. Sklop predavanj smo oblikovali z željo 
pridobiti stalen krog udeležencev, olajšati in izboljšati promocijo, ter sistematično spremljati področje in 
kvalitetne izvajalce. Izvedli smo štiri od načrtovanih osem prireditev. 
Učinki:   
Predavanja s področja zdravja smo oblikovali v cikel, v okviru katerega skrbno izbiramo teme in 
predavatelje ter enotno promoviramo sklop; uporabnike navajamo na reden termin predavanj; 
uporabniki so prepoznali kvaliteto izbranih predavanj, udeležba na predavanjih je večkrat nad 
pričakovanji.  

 
Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna skupina Št. 

udeležencev 

1. Nikolay Grishin: Kako pomagati glavi, 
križu in nogam (22. 1.) 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, 
starejši) 

100 

2. Prim. Matija Cev, dr. med.: Kako 
skrbimo za zdravje srca in žil (19. 2.)? 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, 
starejši) 

38 

3. Doc. dr. Maja Trošt: Kdaj je 
pozabljivost znak demence? (25. 9.) 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, 
starejši) 

6 

4. Doc. dr. Polona Kelava: Skoptični 
sindrom. Je branje vsakomur v užitek? 
(14.10.) 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, 
starejši) 

27 
(5 v živo, 22 
preko FB) 

Skupno število dogodkov 4   

Skupno število udeležencev 171   

 
9. Poletje pred knjižnico  
Opis:  
Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus) smo več dejavnosti izvedli poleti na 
platoju in travniku pred Knjižnico dr. France Škerl, kjer smo lahko upoštevali vse potrebne prilagoditve. 
Dejavnosti so bile namenjene otrokom, mladostnikom in družinam. 
Učinki:   
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Poleti in jeseni smo dobro izkoristili zunanji prostor pred knjižnico in na dejavnosti ter v knjižnico povabili 
obiskovalce in mimoidoče.  

 
Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna skupina Št. 

udeležencev 

1. Igranje družabnih iger (Igrolog), 7. 7.–
26. 8. 2020, 13 dopoldnevov, 37 ur, 63 
udeležencev 

Izobraževalne 
delavnice 

Mladina, 
družine 

63 

2 Moja Igrača (Nastja Dernulc), 13. 10. 
2020, 1 izvedba 

Izobraževalne 
delavnice 

Mladina, 
družine 

6 

3. Poletne ustvarjalnice (društvo Gumb), 
8. 7.–5. 8. 2020, 5 dopoldnevov, 10 ur, 
5 izvedb 

Ustvarjalne 
delavnice 

Mladina, 
družine 

31 

Skupno število dogodkov 19 (48 ur)   

Skupno število udeležencev 100   

 
10. Virtualna KB – sklopi dejavnosti v virtualnem okolju (FB) 
Opis:  
V času zapiranja knjižnic smo v Knjižnici Bežigrad del svojih storitev in dejavnosti preselili v virtualno 
okolje in na ta način obdržali stik z uporabniki. Pripravljali smo e-razstave, e-prireditve, e-svetovanja za 
branje, e-predstavitev in promocijo gradiva.  
Učinki:   
Preko spleta smo knjižnico in njene dejavnosti s podajanjem poučnih in uporabnih vsebin približali našim 
uporabnikom ter potencialnim uporabnikom; ob sistematičnem podajanju premišljenih in kvalitetnih 
avtorskih prispevkov beležimo porast dosega FB profila in odzivnosti uporabnikov; v letu 2020 smo 
skupaj pripravili 589 dogodkov in dosegli 166.273 ljudi oz. 278 na posamezen dogodek.  

 
Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna skupina Št. objav 

1. Poetični petki (Nina Ambrož, 14. 2. 
2020–) Vsak petek predstavimo 
pesnika/pesnico, gradivo, dostopno v 
knjižnici, zanimivosti. Dogodke 
združujemo še po tematskih sklopih. 

Spletna 
promocija 
avtorjev in 
gradiva 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

46 

2. Razgibani ponedeljki (Lavra Tinta, 17. 
2. 2020–) Tedne pričnemo z miselno 
ali fizično dejavnostjo v povezavi s 
knjigo. 

Spletna 
promocija in 
aktivacija 
gradiva 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

46 

3. Sodi knjigo po platnicah (23. 3.–1. 5. 
2020) Dnevno smo pripravljali 
predelane naslovnice znanih knjig in z 
uporabniki ugotavljali, za katero knjigo 
gre. 

Spletna 
promocija in 
aktivacija 
gradiva 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

40 

4. Igroteka predstavlja igro meseca (Nina 
Ambrož, Mateja Klarić, 6. 10. 2020–) 

Spletna 
promocija 
gradiva 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

15 

5. Igroteka (4. 5.–28. 5.) V mesecu 
mednarodnega dneva igre smo 
dnevno promovirali igro in igrače. 

Spletna 
promocija 
gradiva 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

38 

6. Beethovnovo leto (16. 12.–20. 12. 
2020) Priprava spletne razstave, kviza, 
seznama priporočenega knjižničnega 
gradiva. 

Spletna 
promocija 
gradiva, spletna 
dejavnost 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

5 

7. (Vsak) dan s knjigo (11. 12. 2020–) 
Promocija branja s filmčki s 
predstavitvami knjig in povezavami na 
Cobiss. 

Spletna 
promocija in 
aktivacija 
gradiva 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

3 

8. Spletne razstave Spletna 
dejavnost – 
razstave 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

5 



149 

9. e-Kvizi: družinska soba pobega, 
Beethovnovo leto, Slovenska 
književnost 

Spletna 
dejavnost – kvizi 

Družine 3 

Skupno število ciklov 9   

Skupno število objav 201   

 
11. Šolske počitnice v THL 
Opis:  
V času šolskih počitnic, ko je obisk THL okrnjen oziroma je THL zaprta, se prostor nameni v uporabo 
zainteresiranim nevladnim organizacijam s področja vzgoje in izobraževanja. Programsko sodelovanje 
je potekalo z zavodom Dagiba, ki je na MOL prijavil projekt počitniškega varstva osnovnošolskih otrok. 
THL je v letu 2020 partnersko sodelovala pri izvedbi štirih počitniških dejavnosti. 
Učinki:   
Omogočanje brezplačne uporabe prostora THL v korist spodbujanja neformalnega vzgojno-
izobraževalnega procesa.  

Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna 
skupina 

Št. udeležencev 

1. Počitniški tečaj animacije (17. 2.–
21. 2. 2020) 

Tečaj Otroci 20 

2. Počitniško varstvo – šola v kulturi 
(29. 6.–3. 7. 2020) 

Tečaj Otroci 15 

3. Počitniško varstvo – šola v kulturi 
(6. 7.–10. 7. 2020) 

Tečaj Otroci 15 

4. Počitniško varstvo–šola v kulturi 
(24. 8.–28. 8. 2020) 

Tečaj Otroci 15 

Skupno število dogodkov 4   

Skupno število udeležencev 65   

 
12. Koncertno-pogovorni cikel Dueti 
Opis:  
Koncertno-pogovorni cikel Dueti v intimnem prepletu glasbe in pogovora podaja osnovne značilnosti 
različnih glasbenih žanrov ter glasbeno-besedilne analize izbranih skladb. Kljub temu v središče 
pozornosti postavlja medosebno interakcijo in odrsko komunikacijo gostujoče vokalistke ter 
spremljevalnega instrumentalista. 
Učinki:   
Spodbujanje in uvajanje multimedijskih dogodkov, vsebinsko zasnovanih s prepletom pogovora, 
koncertnega nastopa, glasbe in literature (dogodke je vodila Nina Novak). 
 

Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna skupina Št. 
udeležencev 

1. Dueti: Nika Solce in Klemen Krajc 
(uglasbljena poezija) 

Glasbena prireditev  Odrasli  11 

2. Dueti: Patricija Škof in Tilen 
Beigot (jazz) 

Glasbena prireditev  Odrasli  11 

3. 
Dueti: Katarina Juvančič in Dejan 
Lapanja (kantavtorstvo) 

Glasbena prireditev 
(virtualno okolje)  

Odrasli  98 

4. Dueti: Nuška Drašček in Simon 
Dvoršak (muzikal) 

Glasbena prireditev 
(virtualno okolje)  

Odrasli  82 

5. Dueti: Brina Vogelnik in Luka 
Ropret (pop) 

Glasbena prireditev 
(virtualno okolje)  

Odrasli  82 

Skupno število dogodkov 5 (3 v virtualnem 
okolju) 

  

Skupno število udeležencev 284 (262 v 
virtualnem okolju) 

  

 
  

https://www.nina-novak-oiseau.si/dueti/


 

      Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana  

   

  

Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
(Obrazec za poročanje) 

 
Poročevalsko leto 2020 

 
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 3340-20-091005 

 
Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2020: 
 
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 20201  
 
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. 
 

• Omogočali smo dostop na daljavo do podatkovnih zbirk, za katere je razvidno, da je ob 
upoštevanju uporabe in vsebinskega področja njihovo ohranjanje pomembno.  

• Vodili smo aktivnosti na področju zagotavljanja dostopa do elektronskih vsebin, pripravili 
predlog modela dostopa do zakupljenih e-virov preko konzorcija COSEC. 

• Zagotavljali smo brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva 
uporabnikom knjižnic območja. 

• 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. 

• Sodelovali smo z Mestno knjižnico Grosuplje pri nabavi in obdelavi knjižničnega gradiva, 
ter s Cankarjevo knjižnico Vrhnika in Knjižnico Domžale pri skupnem razpisu za RFID 
nalepke in zaščitno folijo. 

                                                      
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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• Svetovali smo knjižnicam območja na vseh področjih dejavnosti MKL, še zlasti pri nudenju 
podpore delovanju obstoječih in uvajanju novih storitev v digitalnem okolju knjižnic (zvočne 
knjige Audibook), tudi zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah. 

• V letu 2020 smo pripravili pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi 
podatkov za leto 2019. 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. 

• Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju za skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti za učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Pionirske - 
centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo (zaradi delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah so bile aktivnosti večinoma prenesene v spletno okolje). 

• Kljub delovanju knjižnic v spremenjenih razmerah smo uspeli izpeljati nacionalno razširjen 
projekt na področju spodbujanja bralne kulture za otroke (Poletavci) ter mladostnike 
(NajPoletavci), pri projektu je sodelovalo šest splošnih knjižnic iz osrednjeslovenskega 
območja. 

• Izvajali smo dejavnosti Učnega centra MKL za koordinatorje nalog območnosti za znanja, 
ter izobraževanja za knjižničarje regije za nove naloge v knjižnicah po konceptu in 
programu Učnega centra MKL, s poudarkom na znanjih za izvajanje mentorskega dela pri 
pisnih nalogah bibliotekarskih izpitov kandidatov iz splošnih knjižnic, usposabljanju za 
uporabo spletnih storitev Arnesa, predvsem pri izgradnji lastnih spletnih mest s pomočjo 
WordPress CMS predlog, kakor tudi samega CMS orodja WordPress; ponudili smo 
praktično usposabljanje za uporabo spletnih učilnic in spletnih vsebin za podporo izvajanju 
nacionalnega projekta Finančne pismenosti preko splošnih knjižnic, ki od leta 2019 poteka 
pod okriljem NUK. 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. 

• Nudili smo vsebinsko in uredniško podporo delovanju vsem skupnim portalom slovenskih 
splošnih knjižnic (Kamra, Knjiznice.si, Dobreknjige.si, Obrazi slovenskih pokrajin); s 
poudarkom na izvajanju redakcije, organizacije in koordinacije dela na portalu Kamra za 
potrebe območja. 

• Sodelovali smo z drugimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri skupnih projektih in se 
udeleževali sestankov delovnih skupin, ki podpirajo delovanje na področju izvajanja 
posebne naloge območnosti. 

• Strokovno sodelujemo in se povezujemo na mednarodnem nivoju (mobilnost ERASMUS+,  
članstvo v strokovnih telesih doma in v tujini, aktivnosti v strokovnih združenjih), pri tem 
vključujemo tudi knjižnice območja. 

• Pripravili smo natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja za ciljno skupino starejših na 
temo preživljanja počitnic nekoč. Izmed prejetih 69 zgodb smo izbrali deset najboljših, jih 
nagradili ter opremljene s fotografijami objavili na portalu Kamra (razglasitev nagrad je 
potekala na spletu). 

• V letu 2020 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice smo izvedli sklop digitalizacije posebne zbirke 
starih pravilnikov, hišnih redov, pravil, navodil, poslovnikov, statutov in podobno.  

• V okviru projekta »Bilo je nekoč v našem kraju« smo skupaj s knjižnicami regije na portalu 
Kamra objavili 7 digitalnih zbirk, povezanih z lokalno zgodovino ter prebivalci 
posameznega kraja. 

• Vsebinski načrt Kamre za leto 2020 je bil izpolnjen s strani MKL in s strani knjižnic regije. V 
sodelovanju s knjižnicami regije smo uporabnikom ponudili 18 digitalnih zbirk s 532 
multimedijskimi elementi. 

• 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 so štiri knjižnice digitalizirale gradivo lokalnega pomena in ga objavile 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 knjižnice območja, ter 
postopkih za prilagoditev (lokaliziranje) vsebin, ki jih objavljamo knjižnice območja na 
portalu Digitalne knjižnice Slovenije. 

• 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 
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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 2020 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 družbenih omrežjih.  
Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva smo OOK-ji v letu 2020 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 2020. 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

Ureditev Posebne zbirke pravilnikov (iz obstoječega gradiva). 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 

• Tax-Fin-Lex, dostopni preko dostopa na daljavo (naročeno od 1. 11. 2020), cena: 5.019,00 EUR, 

• PressReader, dostopna preko dostopa na daljavo, cena 7.014,48 EUR. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 
V letu 2020 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. 
Dostop do podatkovnih zbirk je od januarja 2017 omogočen le preko dostopa na daljavo, saj tako 

                                                      
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


4 
 

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. 
Podatke o uporabi podatkovnih zbirk preko oddaljenega dostopa smo tudi za leto 2020 pridobili s 
pomočjo orodja za analiziranje statistik uporabe naročenih e-podatkovnih SawMill Analytics 
(https://www.sawmill.co.uk/), za katerega skrbi Oddelek za digitalne vsebine NUK virov. Orodje 
omogoča spremljanje prijav preko strežnika za oddaljeni dostop EZProxy. Kot je razvidno iz podatkov 
skrbnikov dostopa na daljavo za slovenske splošne knjižnice je 26,56 % vseh uporabnikov oz. 23,59 
% 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. 
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. 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. Predstavniki OOK smo leta 2020 v sodelovanju s konzorcijem COSEC pri NUK pripravili 
izhodišča za pripravo vzdržnega modela za konzorcijske nakupe podatkovnih zbirk, 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. V letu 2021 bo ožja skupina koordinatorjev 
območnosti v imenu OOK-jev pripravila podrobnejše pogoje in model za sodelovanje v konzorciju, kar 
je bilo sicer načrtovano že za jesen 2020, a je dokončno usklajevanje modela preprečilo poslabšanje 
spremenjenih razmer zaradi koronavirusa Covid-19. Načrtovano je, da bo dokončni model pripravljen 
za prijavo programov NUK-a in OOK-jev za leto 2022 (priloga 5). 
Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. 
Zbirke predstavljamo s pomočjo promocijskih multimedijskih gradiv, poseben poudarek je bil namenjen 
zbirki PressReader, ki omogoča branje več kot 7.400 časnikov in revij s celega sveta, med drugim tudi 
slovenskega Dela, 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.  
Obdelali in opremili smo gradivo, ki ga MKL prejema kot z Zakonom o obveznem izvodu določena 
depozitarna ustanova za obvezni izvod, s čimer je postala prejemnik obveznega izvoda tistih 
publikacij, ki jih sofinancirajo javne ustanove iz proračunskih sredstev. Obvezni izvod je pomemben pri 
pridobivanju gradiva v MKL in bo imel za posledico oblikovanje novih zbirk gradiva, ki bodo 
pomembne za celotno območje. Tako smo povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva tudi v letu 
2020 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, 

https://www.sawmill.co.uk/
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• 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,  

• nudenju podpore delovanju obstoječih in uvajanju novih storitev v digitalnem okolju knjižnic 
(zvočne knjige Audibook), tudi zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah, 

• 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. 

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 

• Izvedli smo izobraževanja strokovnih delavcev na območju ter izobraževanja za nove naloge v 
knjižnicah po programi Učnega centra MKL (program v prilogi 3), zaradi delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah deloma v virtualni obliki: 

• Učni center MKL je v letu 2020 nadaljeval naloge kot kompetenčni center za izobraževanje 
knjižničarjev regije in OOK.  

• Ponovno smo organizirali usposabljanje knjižničarjev iz OOK za uporabo CMS orodja 
WordPress (5. 3. 2020, 8 udeležencev), ki je  osnova za pripravo skupnega portala slovenskih 
splošnih knjižnic – knjiznice.si, ter za uporabo spletnih predlog, ki so slovenskim splošnim 
knjižnicam na voljo od druge polovice leta 2020. Izobraževanje smo uspeli izvesti v 
predavalnici MKL Knjižnice Otona Župančiča. 

• Izvedli smo praktično usposabljanje za uporabo spletnih učilnic in spletnih vsebin (25. 11. 
2020, 7 udeležencev) za podporo izvajanju nacionalnega projekta Finančne pismenosti preko 
splošnih knjižnic, ki od leta 2019 poteka pod okriljem NUK. Izvedeno je bilo v virtualni obliki. 

• V virtualni obliki je bilo pripravljeno tudi izobraževanje mentorjev za pripravo na bibliotekarski 
izpit, a zaradi spremenjenih razmer (zaprte knjižnice in posledično manj kandidatov za 
opravljanje bibliotekarskega izpita) v letu 2020 ni bilo izvedeno.  

• Za vse slovenske splošne knjižnice smo pripravili izobraževanje Načrtovanje letnega nakupa 
knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja obrazcev Ministrstva za 
kulturo, ki je bilo zaradi spremenjenih obrazcev prijave izvedeno dvakrat (14. 10 2020, 45 
udeležencev in 17. 11. 2020, 55 udeležencev). Izvedeno je bilo v virtualni obliki, soizvajalec 
izobraževanja je bil Aleš Klemen. 

• Organizirali smo predstavitev hrvaškega knjižničnega sistema in Gradske knjižnice Ivan Goran 
Kovačić Karlovac (8. 10. 2020, 27 udeležencev, izvedeno v dvorani MKL KOŽ), ki sta ga 
pripravila knjižničarja iz hrvaškega Karlovca, ki smo ju gostili v MKL v okviru ERASMUS+ 
mobilnosti za zaposlene. 

• Organizirana je bila izobraževalna delavnica za uporabo orodja SketchUp (12. 2. 2020, 
izvedeno v predavalnici MKL KOŽ), 4 udeleženci,  
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• delavnica praktičnih veščin javnega nastopanja (3. 3. 2020, izvedeno v predavalnici MKL 
KOŽ), 7 udeležencev,  

• izobraževanje »Zakaj beremo fikcijo? - branje literature med teorijo evolucije in 
nevroznanostjo« (10. 3. 2020, izvedeno v predavalnici MKL KOŽ), 43 udeležencev, 

• izobraževalna delavnica oblikovanje tiskovin za knjižnico v dveh delih (26. 5. in 2. 6. 2020), 8 
udeležencev (izvedeno v predavalnici MKL KOŽ), 

• izobraževalna delavnica na temo priprave ustvarjalne delavnice (1. 10. 2020, izvedeno v 
predavalnici MKL KOŽ), 10 udeležencev, 

• izobraževanje knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (8. 10. 2020), 8 
udeležencev (izvedeno v predavalnici MKL KOŽ), 

• izobraževalna delavnica glede priprav na javni nastop (12. 10. 2020, izvedeno v predavalnici 
MKL KOŽ), 4 udeleženci, 

• izobraževanje o napredovanjih v bibliotekarstvu (15. 10. 2020, izvedeno v predavalnici MKL 
KOŽ), 4 udeleženci, soizvajalec izobraževanja je bil Aleš Klemen, 

• delavnica »Kako pripravim prireditev oziroma dogodek za odrasle« (3. 11. 2020, izvedeno v 
virtualni obliki.), 12 udeležencev, 

• izobraževanje na temo svetovanja za branje in (ne)formalne biblioterapije (12. 11. 2020, 
izvedeno v virtualni obliki), 4 udeleženci,  

• izobraževanje o knjižnih novostih za otroke (9. 1. 2020, izvedeno v dvorani MKL KOŽ), 23 
udeležencev, 

• izobraževanje o oblikah motiviranja za branje v vrtcu in družinah (19. 2. 2020, izvedeno v 
dvorani MKL KOŽ), 7 udeležencev, 

• izobraževanje »Petje uspavank in otroških pesmi« (20. 10. 2020, izvedeno v dvorani MKL 
KOŽ), 8 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 2020 se potreba po izvedbi delavnice ni izkazala, 
izvedli pa smo predstavitev vnašanja vsebin na portal Kamra za novega vnašalca iz ene od knjižnic 
regije. 

• Načrtovani mednarodni posvet Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica smo zaradi delovanja 
knjižnice v spremenjenih razmerah prestavili na maj 2021. 

• Zaradi razglasitve pandemije koronavirusne bolezni je bila izvedba simpozija Ugriznimo v zlate 
hruške, načrtovanega za april 2020, prestavljena na leto 2021.  

• Knjižnice so bile povabljene k sodelovanju na t. i. »Dnevu spletnega anketiranja 2020«, ki je 30. 
septembra 2019 že devetič, a tokrat v virtualni obliki, potekalo v organizaciji Centra za 
družboslovno informatiko FDV UL. Poudarek je bil na glavnih trendih, v tem okvirju so bile 
predstavljene najpomembnejše novosti orodja 1KA: predvsem prehod na plačljivost www.1ka.si 
oziroma na uporabo brezplačne platforme 1ka.arnes.si (AAI), pa tudi glavne spremembe in 
izboljšave v preteklem letu. Drugi sklop je bil namenjen prenovljenim praktičnim tematskim 
seminarjem izbranih novih funkcionalnosti za učinkovito izvedbo celostnega spletnega anketiranja. 

2.1.2 promocija območnosti 

• Aktivno delovanje na skupnem portalu slovenskih splošnih knjižnic in Združenja splošnih knjižnic – 
Knjiznice.si. 

• Stalna spletna promocija modula za prispevke uporabnikov Album Slovenije na Kamri za 
knjižničarje območja na primeru uporabe Albuma Ljubljane. 

• Za ciljno skupino starejših uporabnikov smo pripravili natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega 
okolja Zgodbe mojega kraja (priloga 7), ki je bil promoviran v različnih medijih, obsežno pa 
predvsem na Radiu Slovenija Prvi program. 

• Predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL; 
predstavitev območnosti v okviru strokovnih obiskov kolegov iz tujine – knjižničarja iz hrvaškega 
Karlovca, v okviru ERASMUS+ mobilnosti za zaposlene in drugim kolegom iz tujine, slednje 
predvsem preko rednih strokovnih sestankov s članicami foruma NAPLE, kjer je koordinator 
območnosti predstavljal izsledke, ki izhajajo iz izvajanja posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice. 

• Objavljanje seznama gradiva kupljenega iz sredstev OOK na spletnih straneh MKL 
(http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost). 

• Omogočanje dostopa do vsebin informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti MKL v obliki 
povezave na spletnih straneh splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja, ki hkrati služi kot 

http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost
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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. 

• V letu 2020 predvidena razstava roll-up stojal o digitaliziranih vsebinah Osrednje Slovenije je bila 
zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah prestavljena v 2021. Pripravljene predloge 
stojal so v prilogi 8. 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

• Redna komunikacija z Oddelkom za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK. 

• Priprava predloga modela dostopa do zakupljenih e-virov preko konzorcija COSEC (priloga 5). 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

• Sodelovanje v delovni skupini za pripravo Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe (Ministrstvo za kulturo). 

• Sodelovanje v delovni skupini za pripravo modela kompetenčnih centrov (NUK). 

• Sodelovanje v delovni skupini za oblikovanje strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic za 
naslednje srednjeročno obdobje do leta 2025 (Združenje splošnih knjižnic). 

• Priprava vsakoletnega Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki vključuje tudi 
predstavitve dobrih knjig, ki prejmejo nacionalno  prepoznavno nagrado - znak za kakovost zlata 
hruška. 

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, 

• Smernice za prireditve za odrasle, 

• Spremljanje prireditev in izobraževanj, ter evalvacija prireditev in izkušenj obiskovalcev, 

• Borza zdravja – zdravstveno opismenjevanje v splošni knjižnici, 

• Strokovna izhodišča za razvoj spletnih vsebin in storitev (delovanje digitalne knjižnice),  

• Strategija pridobivanja sponzorjev, 

• Knjižnica in socialna omrežja, 

• Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz, 

• 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 (objavili smo sedem digitalnih zbirk). 

• V sodelovanju s knjižnicami območja smo ponovno pripravili precej odmeven regijski domoznanski 
natečaj za najboljšo domoznansko zgodbo. 
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• 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. 

• Nadaljujemo uspešno sodelovanje tudi preko skupnega razpisa za RFID nalepke in zaščitno folijo z 
Mestno knjižnico Grosuplje, Cankarjevo knjižnico Vrhnika in  Knjižnico Domžale. 

• Pripravili smo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin pri pripravi in 
izvedbi projektov v njihovih knjižnicah.  

• 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 leta 2019 pripravili smernice objavljanja vsebin. 

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, priloga 5). 

• Sodelovanje pri projektu spletnega portala Dobreknjige.si s priporočilno kakovostno literaturo. 

• MKL je bila priključena skupini osmih knjižnic, ki je 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. Projekt je bil nadgrajen še 
s sodelovanjem pri skupnem razpisu za RFID nalepke in zaščitno folijo z Mestno knjižnico 
Grosuplje, Cankarjevo knjižnico Vrhnika in  Knjižnico Domžale. 

• 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. V letu 2020 smo preko Učnega centra MKL ponovili s projektom povezano delavnico 
za slovenske knjižničarje glede priprave spletnih strani z WordPress CMS. 

• 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 do leta 2025). 

• 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 ter postopkih za 
prilagoditev (lokaliziranje) vsebin, ki jih objavljamo knjižnice območja na portalu Digitalne knjižnice 
Slovenije. 

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte) 

• 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 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;  

• sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pri priprava strokovnega srečanja za 
napotene in nenapotene učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (MEGA kviz); 

• sodelovanje z učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (Nemčija, Bosna in Hercegovina in 
Italija) pri izvedbi projekta Poletavci in NajPoletavci; 

• sodelovanje v ERASMUS+ mednarodnem projektu TECH.LIBRARY s še šestimi partnerji iz petih 
evropskih držav (Regionalna narodna biblioteka Petko P. Slaveykov - Bolgarija, Gradska knjižnica 
Rijeka – Hrvaška, Mazsalaca Municipality – Latvija, Biblioteca nationala a Romaniei – Romunija in 
Argo di Donda Andrea e C. snc in Unione della Romagna Faentina – Italija). 

• 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 
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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; 

• obiski in ogledi knjižnic v mreži MKL s strani tujih knjižničarjev in strokovnjakov z drugih področij: 

• petdnevna mobilnost Erasmus+ dveh knjižničarjev iz Gradske knjižnice »Ivan Goran Kovačić« 
Karlovac; 

• udeležba na mednarodnih posvetovanjih v virtualni obliki: COBISS Meet 2020, Generation Code 
2020: Born at the Library, Occupy Library, 

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

• MKL je članica IFLA (International Federation of Library Associations); 

• MKL je ena izmed podpornic v letu 2020 ustanovljene IFLA sekcije za okolje, trajnostni razvoj in 
knjižnice (IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section - ENSULIB), v njeno delovanje se 
aktivno vključujemo preko odbora sekcije; 

• MKL je nacionalna predstavnica v NAPLE Forum (National Authorities on Public Libraries in 
Europe); 

• MKL je članica dveh mednarodnih bibliofilskih društev: Miniature book society, San Diego, 
California, ZDA, in Sammlerkreis miniaturbuch e.V. Stuttgart, Nemčija. 

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 2019. 

• Analiza statistike uporabe nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2019. 

• Pripravili smo dokument »Digitalna knjižnica Mestne knjižnice Ljubljana. Izhodišča za delovanje« z 
ustreznimi teoretičnimi in praktičnimi izhodišči ter predlogi razvoja spletnih vsebin in storitev, ki bo 
osnova za načrtovanje nakupa in promocije e-vsebin za celotno območje. 

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

• Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, kakor 
tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih pokrivajo knjižnične 
mreže posameznih regij. 

2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 
območja OOK 

• Izvajanje v letu 2006 oblikovanega regijskega projekta »Mentorstvo v knjižnicah regije«, ki je 
namenjen mentorstvu na treh nivojih: za novo zaposlene v knjižnici in za študente bibliotekarstva. V 
tem okviru tudi možnost krajšega usposabljanja novo zaposlenih knjižničarjev iz knjižnic regije v 
OOK MKL. 

• V letu 2020 smo izvajali mentorstvo za sedem študentov Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko 
znanost in knjigarstvo FF UL. 

• Tedenski program mobilnosti v okviru ERASMUS+ mobilnosti za zaposlene za dva knjižničarja iz 
hrvaške Gradske knjižnice »Ivan Goran Kovačić« Karlovac. 

• 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 okviru strokovne izmenjave z Mariborsko knjižnico smo strokovni obisk dveh zaposlenih iz 
Mariborske knjižnice zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (Koronavirus Covid-19) 
prestavili v leto 2021. 

2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti  

• 2 mesečni Strokovni sredi v organizaciji Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo (posneti 
prispevki, objavljeni na YouTube kanalu MKL: http://bit.ly/strokovnesrede20, 1.036 ogledov, 40 ur). 

http://bit.ly/strokovnesrede20


10 
 

• Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2020 (druga polovica šolskega leta 2019/2020 in 
prva polovica šolskega leta 2020/2021) nas je obiskalo 627 osnovnošolcev (7. razred) in 1.514 
srednješolcev (1. letnik) (68 obiskov, 96,5 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 2019/2020 in 2020/2021. 

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 
spletne strani ostalih splošnih knjižnic. 

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov) 

• 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. 

• V okviru strokovne izmenjave z Mariborsko knjižnico smo strokovni obisk dveh zaposlenih iz 
Mariborske knjižnice zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (Koronavirus Covid-19) 
prestavili v leto 2021. 

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 2019 do pomladi 2020 
po njihovem vzoru že četrtič pripravili natečaj za kratko literarno zgodbo za mlade metaFORA. 

• MKL je ena izmed podpornic v letu 2020 ustanovljene IFLA sekcije za okolje, trajnostni razvoj in 
knjižnice (IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section - ENSULIB), v njeno delovanje se 
aktivno vključujemo preko odbora sekcije. 

• MKL je nacionalna predstavnica v NAPLE Forum (National Authorities on Public Libraries in 
Europe). 

• 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 v letu 2019 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 knjižnice območja, ter postopkih za 
prilagoditev (lokaliziranje) vsebin, ki jih objavljamo knjižnice območja na portalu Digitalne knjižnice 
Slovenije. 

 

https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/
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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. V letu 2020 smo velik poudarek namenili nudenju 
podpore delovanju obstoječih in uvajanju novih storitev v digitalnem okolju knjižnic (zvočne knjige 
Audibook), tudi zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah. 
Izvajali smo dejavnosti Učnega centra MKL za koordinatorje nalog območnosti za znanja ter 
izobraževanja za knjižničarje regije za nove naloge v knjižnicah po konceptu in programu Učnega 
centra MKL, s poudarkom na znanjih za izvajanje mentorskega dela pri pisnih nalogah bibliotekarskih 
izpitov kandidatov iz splošnih knjižnic, usposabljanju za uporabo spletnih storitev Arnesa, predvsem 
pri izgradnji lastnih spletnih mest s pomočjo WordPress CMS predlog, kakor tudi samega CMS orodja 
WordPress; ponudili smo praktično usposabljanje za uporabo spletnih učilnic in spletnih vsebin za 
podporo izvajanju nacionalnega projekta Finančne pismenosti preko splošnih knjižnic, ki od leta 2019 
poteka pod okriljem NUK. 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. 
Knjižnicam območja smo tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega centra MKL 
ponudili predvsem na tematiko napotkov za praktično izpolnjevanje obrazca za imenovanje v 
strokovne nazive, ter za napredovanja v plačne razrede, načrtovanja letnega nakupa knjižničnega 
gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja obrazcev Ministrstva za kulturo, delavnice 
praktičnih veščin javnega nastopanja in priprav na javni nastop, priprave ustvarjalne delavnice, 
priprave prireditev oziroma dogodek za odrasle, ter svetovanja za branje in (ne)formalne biblioterapije. 
Načrtovani mednarodni posvet Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica smo zaradi delovanja knjižnice 
v spremenjenih razmerah prestavili na maj 2021. 
Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (Koronavirus Covid-19) in strogih ukrepov, ki so v 
precejšnjem delu leta (pomlad, jesen in zima) onemogočili prezentacijo našega strokovno delo v živo 
(npr. Strokovne srede idr.), smo že takoj v jeseni prenesli precej našega dela v virtualno okolje. Začeli 
smo izdelovati novo obliko promocije zlatih hrušk - Berimo zlate hruške. Za vsako zlato hruško je 
načrtovana priprava video predstavitve posamezne nagrajene knjige z dodatnimi bibliografskimi 
podatki, animirano ilustracijo in zvočno predstavitvijo vsebine in ključne vrednosti knjige. Za večino od 
101 zlate hruške iz leta 2019 (Priročnik 2020) je podatkovno in slikovno gradivo pripravljeno, zaradi 
omejenega delovanja knjižnice, je bila v letu 2020 posneta samo dobra polovica anotacij. Delo bomo 
nadaljevali v letu 2021. 
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.  
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, ter s 
Cankarjevo knjižnico Vrhnika in Knjižnico Domžale pri skupnem razpisu za RFID nalepke in zaščitno 
folijo. 
Pripravili smo dokument »Digitalna knjižnica Mestne knjižnice Ljubljana. Izhodišča za delovanje«. 
Dokument izhaja iz splošnih smernic delovanja splošnih knjižnic v e-okolju ter pregleda elementov, ki v 
največji meri vplivajo na ponudbo e-vsebin in e-storitev splošnih knjižnic. Dodan je povzetek obeh 
izvedenih raziskav, na primeru MKL (2019) in nacionalne (2020), ki jo je naročilo Združenje splošnih 
knjižnic za potrebe nove nacionalne strategije splošnih knjižnic, o stanju in mnenju uporabnikov o 
knjižničnih e-vsebinah in e-storitvah. Večji del dokumenta zajema podrobna predstavitev vsega kar se 
že izvaja v e-okolju za uporabnike knjižnice, ali pa so že postavljene teoretične osnove oz. začete 
aktivnosti za tovrstne storitve ali vsebine, skupaj z morebitnimi dodatnimi aktivnosti pri posameznih 
vsebinah in storitvah. Na osnovi pregledanega smo poskušali v njem zapisati tudi vse, kar je 
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povezanega z možnimi usmeritvami za prihodnost ter vprašanja, ki jih je potrebno še razrešiti (tudi na 
sistemski, ne le MKL ravni), skupaj s predlogi za nadaljnje aktivnosti, in ki so nato lahko izhodišče za 
strateške cilje v novem strateškem obdobju. Dokument je pisan v priročniški obliki, za vse, ki želijo 
dobiti pregled nad tem, kaj se je na področju digitalne knjižnice že izvajalo in kaj je še potrebno 
postoriti, ter bo služila kot osnova za lažje delo na področju digitalnih vsebin in storitev. 
Sodelovali smo pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega gradiva 
(digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižnice območja, ter postopkih za 
prilagoditev (lokaliziranje) vsebin, ki jih objavljamo knjižnice območja na portalu Digitalne knjižnice 
Slovenije. 
NUK v sodelovanju s kolegi iz Poljske, Bolgarije in Romunije izvaja ERASMUS+ projekt »Finančno 
opismenjevanje v splošnih knjižnicah« (FinLit). Učni center MKL je v lanskem letu za kolege iz drugih 
OOK pripravil izobraževanje za uporabo spletnih učilnic (postavitev e-učilnice, priprava in uporaba 
gradiv na teh platformah Moodle), saj naj bi druga faza projekta FinLit (svetovanje knjižničarjev 
uporabnikom splošnih knjižnic na področju vsebin finančne pismenosti) potekala preko spletnih učilnic. 
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, 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 
pomembnost 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. Slovenske OOK smo na portalu Knjiznice.si implementirale model 
prilagojene spletne strani v skladu z določili tega zakona, le-ta je 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 elementi in gradniki portalov, pripravljeni s CMS orodjem WordPress, že 
vsebujejo ustrezne rešitve, ki v veliki meri upoštevajo 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.  
Skupaj z Mariborsko knjižnico, Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje 
smo v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic v letu 2019 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 ga po 
vsebinski plati vodi Mariborska knjižnica (glavno uredništvo) in finančni Združenje splošnih knjižnic. 
Organizirana je bila ponovitvena delavnica, namenjena koordinatorjem OOK in knjižničarjem iz ostalih 
slovenskih splošnih knjižnic za uporabo CMS orodja WordPress. 
Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju za skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za 
učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Pionirske - centra za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo (zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah so bile aktivnosti 
večinoma prenesene v spletno okolje). 
V letu 2020 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 2.397 otrok in mladih (2.192 Poletavcev in 205 NajPoletavcev), od tega skoraj 
tretjina (746) iz knjižnic območja : 
- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica: 206 (206 Poletavcev), 
- Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik: 80 (72 Poletavcev in 8 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Litija: 129 (112 Poletavcev in 17 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Logatec: 124 (99 Poletavcev in 25 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Medvode: 93 (82 Poletavcev in 11 NajPoletavcev), 
- Cankarjeva knjižnici Vrhnika: 114 (95 Poletavcev in 19 NajPoletavcev). 
Pregled števila sodelujočih otrok in mladih pri bralnem projektu Poletavci in NajPoletavci iz knjižnic 
območja po letih: 
 
 

https://tinyurl.com/posebnepotrebe2018
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Knjižnica 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Knjižnica Domžale - - - - - - - - - 
Knjižnica Litija 36 38 72 71 71 62 90 90 129 
Knjižnica F. Balantiča Kamnik - - - - - - 61 94 80 
Knjižnica Logatec 40 59 77 85 111 116 145 133 124 
Mestna knjižnica Grosuplje - - - - - - - - - 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika 29 61 85 86 91 141 120 122 114 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica - - - - - - 49 102 206 
Knjižnica Medvode 39 64 84 67 85 74 79 104 93 
Skupaj 144 222 318 309 358 393 544 645 746 

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 2019 do 15. marca 2020. Namenjen je bil mladim, med 15 in 25 letom. Na natečaj smo 
prejeli 24 kratkih zgodb, 46 haikujev, pet dramskih besedil in en strip. Zaključna prireditev in 
razglasitev zmagovalcev je potekala 21. decembra 2020 in bila izvedena v virtualnem okolju, preko 
video posnetka.   
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 31 vnašalci vsebin, kar 
nas uvršča na prvo mesto med vsemi knjižničnimi območji, z največjim prirastom novih zapisov (128), 
pri številu vseh vpogledov v zapise knjižnic območja pa z 2.536.003 ogledi za več kot 1.150.000 
ogledov prekašamo naslednje območje z največ ogledi. Osrednjeslovensko območje je še vedno tisto, 
ki v skupnem seštevku prinaša največje število zapisov objavljenih na portalu (31 % vseh objavljenih), 
največji prirast zapisov v preteklem letu (23 % vseh objavljenih), posledično je tudi 31 % vseh ogledov 
zapisov na portalu Dobreknjige.si v letu 2020 tistih, ki so iz našega območja, v celotnem obdobju 
delovanja portala pa je ogled zapisov iz našega območja predstavljalo 30,53 % 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 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. 
MKL od leta 2020 kot slovenski predstavnik izvaja naloge diseminacije informacij o aktivnostih in 
programih foruma NAPLE (The National Authorities on Public Libraries in Europe), mednarodnega 
nevladnega združenja, ki skrbi za promocijo načel in strategijo politik na področju splošnih knjižnic v 
Evropi. Cilji združenja so obveščati o trenutnem stanju splošnih knjižnic v Evropi, spodbuditi k 
nadaljnjemu nacionalnemu razvoju knjižničnih storitev, opredeliti področja, primerna za sodelovanje 
med evropskimi splošnimi knjižnicami in podpirati skladen razvoj evropske knjižnične politike. V 
preteklih mesecih se je to izkazovalo predvsem na področju prenašanja dobrih praks in izkušenj 
evropskih splošnih knjižnic v času soočanja s koronavirusno boleznijo ter njenim vplivom na delovanje 
knjižnic. Vodi ga upravni odbor, predsednik prihaja iz Irske, med člani pa je poleg predstavnikov iz 
Nemčije, Norveške, Portugalske in Švice tudi slovenski predstavnik.  
Nadaljujejo se tudi dejavnosti v okviru programa sestrskih knjižnic NAPLE Sister Libraries, ki je nastala 
na pobudo NAPLA, ter promovira načela in strategije za splošne knjižnice. MKL ima sicer že več let 
vzpostavljeno sodelovanje z regijsko knjižnico iz Kaunasa (Litva) in z regijsko knjižnico iz Krakova 
(Poljska). Še naprej bomo opravljali tudi vlogo nacionalnega predstavnika v delovni skupini NAPLE za 
vključevanje e-knjig v ponudbo evropskih splošnih knjižnic eBook Working Group. 
MKL je bila tudi ena izmed podpornic v letu 2020 ustanovljene IFLA sekcije za okolje, trajnostni razvoj 
in knjižnice (IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section - ENSULIB), v njeno delovanje se 
aktivno vključujemo preko odbora sekcije. 
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V okviru strokovne izmenjave z Mariborsko knjižnico smo strokovni obisk dveh zaposlenih iz 
Mariborske knjižnice zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (Koronavirus Covid-19) 
prestavili v leto 2021. 
Iz dostopnih podatkov o razvitosti knjižnične dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju je moč 
sklepati, da je območje med najbolj razvitimi, kar je ne nazadnje tudi rezultat uspešnega izvajanja 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice.  
 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 

3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 
OOK 

• Nadaljevali smo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem informacij iz obveznega 
izvoda na podlagi določil Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS 69/2006 in 86/2009) 
ter se aktivno vključevali v pripravo in izvajanje morebitnih normativnih rešitev problematike 
ravnanja s knjižnično kulturno dediščino. 

• Regiji nudimo tudi okvirne smernice, ki se nanašajo na projekt »Bilo je nekoč v našem kraju«; samo 
v primeru, da tema ni primerna za projekt, jim s svetovanjem pomagamo pri izboru teme. 

3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  

• 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 

• 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. 

• V letu 2020 predvidena razstava roll-up stojal o digitaliziranih vsebinah Osrednje Slovenije je bila 
zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah prestavljena v 2021. Pripravljene predloge 
stojal so v prilogi 8. 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

• V letu 2020 smo pripravili bibliografijo domoznanskih serijskih publikacij za osrednjeslovensko 
območje za obdobje 2013–2017, ki je bila objavljena v publikaciji Bibliografija serijskih publikacij po 
območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013. Z dopolnitvami 2013-2017. 

• V Centru za domoznanstvo smo v letu 2020 obdelali 106 člankov iz domoznanskih serijskih 
publikacij osrednjeslovenskega območja. 

• Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

• V letu 2020 smo v sklopu Slovanske knjižnice -  centra za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke MKL redigirali 843 domoznanskih bibliografskih zapisov. 

3.7 izvajanje digitalizacije na območju 

• Prvotno načrtovani korpus tovarniških časopisov smo zaradi kompleksnosti razreševanja avtorskih 
pravic prenesli v leto 2020. Izvedli smo sklop digitalizacije posebne zbirke starih pravilnikov, hišnih 
redov, pravil, navodil, poslovnikov, statutov in podobno. 

• 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 6). 

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. 

• Ureditev posebne zbirke Pravilnikov, statutov in navodil ljubljanskih društev in podjetij ter mestnih 
ustanov, zavodov in služb. 
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Učinki in doseženi rezultati: 
Vsebinski načrt Kamre za leto 2020 je bil v veliki meri izpolnjen tako s strani MKL kot tudi s strani 
knjižnic regije. Uporabnikom smo ponudili 18 digitalnih zbirk (11 iz MKL) s 532 multimedijskimi 
elementi (231 iz MKL). V okviru projekta »Razvoj Ljubljane« raziskujemo potek razvoja posameznih 
ljubljanskih območij, infrastrukture, pa tudi življenje in delo znanih ljubljanskih gospodarstvenikov. V 
letu 2020 je v sklopu projekta nastalo devet digitalnih zbirk. 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 7. Podrobnejše poročilo je v prilogi 6. 
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 2020 se potreba po izvedbi delavnice ni izkazala, izvedli pa smo 
predstavitev vnosa vsebin na portal Kamra za novega vnašalca iz ene od knjižnic regije. 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 predlani pripravili smernice 
objavljanja vsebin.  
Pripravili smo precej odmeven regijski domoznanski natečaj za najboljšo zgodbo z naslovom »Zgodbe 
mojega kraja: Kako smo nekoč preživljali počitnice« 2020 (priloga 7). V času trajanja natečaja smo 
prejeli 69 zgodb. Žirija je izbrala 10 najboljših zgodb, nato pa izmed teh določila prve tri. Nagradili smo 
vseh 10 zgodb, avtorji najboljših treh zgodb pa so prejeli posebne 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 2021. Izvedli smo sklop digitalizacije 
posebne zbirke starih pravilnikov, hišnih redov, pravil, navodil, poslovnikov, statutov in podobno. 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 večinoma izvedli s 
pomočjo zunanjih izvajalcev, deloma so jo izvedli strokovni delavci v Slovanski knjižnici. Gradivo je v 
celoti objavljeno na portalu dLib.si. Skupno smo digitalizirali 7.577 strani gradiva, večinoma formata A4 
in deloma A5, 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 digitalni zbirki Po šmarskih 
stopinjah dr. Slavka Gruma, ki opisuje vodeni sprehod po Šmartnem pri Litiji ob 70-letnici smrti dr. 
Slavka Gruma ter Milan Borišek – Kičo (1920-1950), ki predstavi življenje tega jadralnega pilota.  
Knjižnica Medvode  je digitalizirano gradivo lokalnega pomena uvrstila v dve digitalni zbirki: Flancanje 
in flančniki v Smledniku ter Zlatomašnik Tomaž Nagode in njegovi predhodniki v župniji Smlednik. 
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Cankarjeva knjižnica Vrhnika je pripravila in objavila digitalno zbirko o zbiratelju parnih lokomotiv,  
Marjanu Smrtniku. Knjižnica Domžale je pripravila in objavila digitalni zbirki Samotar iz Moravč – zadnji 
jamski človek ter Limbarska gora. Knjižnica Logatec pa je vsebinsko dopolnila že obstoječo  Zbirko 
starih razglednic Knjižnice Logatec. 
V letu 2020 smo želeli širšo javnost opozoriti na digitalizirane vsebine, ki smo jih v preteklih knjižnice 
Osrednje Slovenije objavljale na portalu Digitalne knjižnice Slovenije in domoznanskem portalu 
Kamra. V okviru projekta je bila predvidena postavitev priprave razstave, ki bo gostujoča: postavljena 
in na ogled v vseh knjižnicah osrednjeslovenskega območja, po dogovoru pa tudi v partnerskih 
ustanovah. Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah je bil projekt postavitve prestavljen v 
2021, v letu 2020 pripravljene predloge stojal so v prilogi 8. 
V letu 2020 smo v Slovanski knjižnici v okvirih redne katalogizacije redigirali 843 bibliografskih 
zapisov. Sicer smo za potrebe območja 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. V letu 
2020 smo obdelali tudi 106 člankov iz domoznanskih serijskih publikacij osrednjeslovenskega 
območja. 
Kot aktivni člani izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS smo 
sourejali zbornik prispevkov z domoznanskega festivala Domfest 2020. 
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 ga 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 
zgodbah. V letu 2020 smo organizirali tri domoznanske literarne dogodke, ki so zaradi delovanja 
knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus Covid-19) potekali v spletnem okolju. Aprila smo na 
prvem večeru gostili pisateljico Veroniko Simoniti in profesorja dr. Andreja Blatnika (urednik, pisatelj in 
izredni profesor knjigarstva na Filozofski fakulteti). Spregovorili smo o avtoričinem drugem romanu 
Ivana pred morjem, za katerega je Simonitijeva prejela nagrado kresnik. Pogovorni večer je bil prvi 
dogodek Mestne knjižnice Ljubljana, ki smo ga v času epidemije izvedli v spletnem okolju; pridružilo se 
nam je kar 32 poslušalcev. Maja je sledil drugi večer iz cikla, na katerem smo lahko prisluhnili pisatelju 
Sebastijanu Preglju in dr. Vanesi Matajc, redni profesorici na Oddelku za primerjalno književnost in 
literarno teorijo Filozofske fakultete UL. Pogovarjali smo se o avtorjevem zadnjem romanu V Elvisovi 
sobi, za katerega je Pregelj prejel Cankarjevo nagrado. Dogodek smo prenašali v živo preko MKL 
Facebook družbenega profila. Cikel smo zaključili z zimskim pogovornim večerom, na katerem sta 
spregovorila novinarka Maja Čakarić in dr. Tone Smolej, redni profesor na Oddelku za primerjalno 
književnost in literarno teorijo ljubljanske Filozofske fakultete. Na dogodku, ki smo ga prav tako izvedli 
preko Zoom aplikacije, smo skozi prizmo imagologije, ki se ukvarja s podobami tujih dežel in narodov 
v posameznih književnostih, spregovorili o podobah Ljubljane in njenih prebivalcev, ki so jih v svojih 
delih zapisali tuji avtorji.  
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 
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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.  

 

SKUPAJ: 0 

 
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. V letu 2020 nismo prejeli seznama 
izločenega knjižničnega gradiva iz katere koli izmed knjižnic osrednjeslovenske regije. 
Splošne knjižnice pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi nacionalni 
knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. Knjižnice območja so bile pozvane, da v 
kolikor knjižnice tovrstnih izvodov knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih lahko v koordinaciji z 
MKL posredujejo v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 
 
 
 
 
 
 
Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je izvedba 
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki za podlago 
verodostojne knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v 
računovodstvu knjižnice. 
 
 
Obvezni prilogi3: 
 
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK  
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK  

 
 
 

Datum:             žig Podpis odgovorne osebe:  
10. 2. 2021  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 2020

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 1.416 1.445

 Serijske publikacije 601 687

 Neknjižno gradivo 72 73

 SKUPAJ 2.089 2.205

 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 0 0 0 0

 SKUPAJ A + B 2.089 2.205

 A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki

 Monografske publikacije 1.373 72

 Serijske publikacije 567 34

 Neknjižno gradivo 56 16

 SKUPAJ 1.996 122

 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 1.997 123

 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 
1.115 128

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 114.845 299

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 

območje
277.737 7.285

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 8.109 532

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za 

območje
13.718 531

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana

Številka pogodbe: 3340-20-091005

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2020

 B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

 1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2020

 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 78.163

  - od tega število članov širšega območja OOK 5.412

  - delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!
 Število izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 140.268

 Število fizičnih enot gradiva, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih 

po medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 699

 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) 52

 SKUPAJ AKTIVA 751

 SKUPAJ IZPOSOJA IN POSREDOVANJE 141.019

 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 664.455

 Uporaba portala dLib.si - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 1.031.033
 Uporaba portala Kamra - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 330.320

 Uporaba storitve dostopa na daljavo izven lokacij knjižnice

iz celotnega 

območja 

OOK   

od tega iz 

širšega  obm. 

OOK

  - število prijav 12.971 4.324
  - število članov 1.470 541

 Uporaba storitve dostopa na daljavo iz prostorov knjižnice 

  - število prijav 12.971 4.324
  - število čanov 1.470 541

 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!



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2020

 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]
250

 2.1.1  Strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 284 183

 2.1.2  Promocija območnosti 42
  2.1.3  Sodelovanje z nacionalno knjižnico 2 120

  2.2    Vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država) 4

 2.2.1   - lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 24

 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 22

 2.3    Sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na 

posameznem območju ali v vsej državi
3

 2.4    Analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih 

potreb glede informacijske tehnologije, rač. sistemov in digitalizacije območju
4 530

 2.5   Razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
1 80

 2.6    Izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente 

bibliotekarstva s širšega območja 

[vnesite število 

oseb] 9

[št. ur. na 

udeležen.] 30

 2.7    Sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj 

bibliopedagoških dejavnosti 
300 270

[vnesite število 

udelež.] 4.516

 2.8    Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 2 60

 2.9    Sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 9 750

 2.10    Koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 8 140

 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]

 3.5    Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 

območja 

[število 

organiziranih 

izobraževanj/ 

svetovanj]

 3.6    Izvajanje normativne kontrole 843

 3.7    Izvajanje digitalizacije 19

 3.8    Domoznanski projekti 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: 0 0 0

Datum: 10. 2. 2021

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA



Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK - poročevalsko leto 2020

Izvajanje  27. čl. ZKnj
SKUPAJ 

MK

Skupaj 

drugi viri
SKUPAJ 

Sredstva MK Drugi MK Drugi MK Drugi MK Drugi

Stroški dela* 0,00 33.325,56 3.184,49 26.674,44 875,07 0,00 60.000,00 4.059,56 64.059,56

EPZ - delež skupnega obsega ur** 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00

Število oseb, ki opravljajo naloge*** 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00

Stroški nakupa gradiva (brez 

podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk 14.500,00 14.500,00 0,00 14.500,00

Skupaj stroški nakupa knjižničnega 

gradiva 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00

Programski materialni stroški 

digitalizacije 0,00 0,00 0,00 0,00 6.688,30 0,00 0,00 0,00 6.688,30 0,00 6.688,30

Stroški izobraževanj 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Stroški medknjižnične izposoje 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00

Drugi programski materialni stroški 0,00 0,00 350,00 0,00 625,70 0,00 0,00 0,00 975,70 0,00 975,70

Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 19.000,00 0,00 34.675,56 0,00 33.988,44 0,00 0,00 0,00 87.664,00 0,00 91.723,56

EPZ - delež skupnega obsega ur** 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00

Število oseb, ki opravljajo naloge*** 0 1 1 0 2 2

** Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) je mera števila zaposlenih delavcev v razmerju glede na enega zaposlenega s polnim delovnim časom v enem letu. Primer: V knjižnici so zaposleni trije delavci: dva 

od njih za četrtino delovnega časa, eden pa za polovični delovni čas. Ekvivalent polne zaposlitve je torej en delavec (0,25 + 0,25 + 0,50 = 1).

*** Štejemo število oseb (izraženo v celih številih, brez decimalk). Končna vsota je torej število vseh oseb, ki delajo na posebnih nalogah OOK za območje. Primer za 2,50 EPZ je 0,25 + 1+ 0,50 + 0,25 + 

0,50.

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana

Številka pogodbe: 3340-20-091005

* Stroški dela vključujejo: plačni razred, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo zaposlenih, regres, dodatke, stroške prevoza na delo in malice.

Zagotavljanje 

povečanega in 

zahtevnejšega izbora 

knjižničnega gradiva in 

informacij

Strokovna pomoč 

knjižnicam območja

Koordinacija zbiranja, 

obdelave in hranjenja 

domoznanskega 

gradiva

Usmerjanje 

izločenega 

knjižničnega gradiva 

s svojega območja
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PRILOGA 3: Katalog izobraževanj Učnega centra MKL 2020 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/izobrazevanje_2020.pdf  

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/izobrazevanje_2020.pdf
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PRILOGA 4: Poročilo o projektih Poletavci in NajPoletavci 2020 
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Zaključno poročilo projektov Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci 2020 
 
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  
Začetek leta 2020 smo namenili prenovi celostne grafične podobe projekta Poletavci – poletni 
bralci. Želeli smo enotno univerzalno podobo z namenom: 

- omogočanja večletne uporabe istega promocijskega gradiva (s tem smo se izognili 
temu, da zavržemo plakate in zgibanke, ki v določenem letu ostanejo, saj jih lahko 
ponovno uporabimo naslednje leto); 

- zmanjšanja stroškov tiskanja (natisnili smo večje količine gradiva, kar je znižalo 
strošek tiska na kos, stroški tiska so nižji tudi zaradi enotnega motiva, saj ni več 
potrebnega ločenega oz. dvojnega tiska: fantje, punce); 

- večje sporočilnosti vsebinske zasnove projekta: otroci, poletje, branje, svoboda, 
veselje, užitek, radovednost; 

- popestritve in obeležitve desetletnega obdobja, odkar spodbujamo in nagrajujemo 
otroke k počitniškemu branju;  

- spoštljivega odnosa do okolja (vse zgibanke so natisnjene na brezlesni papir). 
 

Novo podobo (ilustracijo in posodobljen logotip) je izdelala ilustratorka Zarja Menart, ki je 
sodelovala pri dveh nagrajenih animiranih filmih: Wanted je leta 2012 dobil nagrado vesna za 
najboljši animirani film na Festivalu slovenskega filma, Cipercoper je leta 2015 prejel vesno za 
najboljši kratki animirani film in nagrado Centra Ustvarjalna Evropa za najboljši film po izboru 
občinstva.  
Novo zgibanko v velikosti A4, prilagojeno za tiskanje na domu, in priznanje Poletavci je 
oblikovala Ingrid Verdnik Pal, oblikovalka v Mestni knjižnici Ljubljana. 
Na osnovi nove grafične podobe smo izdelali skupno spletno stran poletavci.si in z njo 
omogočili: 

- večjo prepoznavnost projekta v slovenskem prostoru; 
- enakovredno zastopanost vseh vključenih slovenskih splošnih knjižnic v projekt; 
- dostop do vseh informacij in gradiv na enem mestu; 
- možnost spletnega pošiljanja izpolnjenih bralnih seznamov za vse poletne bralce. 

 
Novo spletno stran je izdelal Aleš Jamšek, programer v Mestni knjižnici Ljubljana. 
Izbrali smo ambasadorja projekta Nika Škrleca, slovenskega dramskega igralca in televizijskega 
voditelja, leta 2017 prejemnika Borštnikove nagrade za mladega igralca, s katerim smo posneli 
12 kratkih promocijskih videov: povabilo k sodelovanju v projektu, 10 predstavitev knjig za 
branje po njegovem izboru in zaključno žrebanje. Prispeval je tudi nekaj kratkih nagovorov 
mladih bralcev na družabnih omrežjih.  
Poletno branje je potekalo od 10. junija do 10. septembra. Deseto 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 možnost za sodelovanje v nagradnem žrebanju.  
Praznovanje desetletnice Poletavcev – poletnih bralcev smo prestavili v leto 2021, zaključek 
letošnje bralne akcije pa strnili v video posnetku, v katerem so sodelovali: voditelj Nik Škrlec, 
direktorica Mestne knjižnice Ljubljana Teja Zorko, župan Mestne občine Ljubljana Zoran 
Janković, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine iz BiH Barbara Hanuš, učiteljica 
dopolnilnega pouka slovenščine iz Nemčije Magdalena Novak, Poletavec Karl-Jona Gebker in 
Poletavka Asja Mokorel-Kalusa, oba iz Berlina. Posnetek smo premierno predvajali na FB 
profilu Mestne knjižnice Ljubljana v sredo, 30. septembra, ob 17. uri, dostopen pa je tudi na naši 
spletni strani.  
 
Vsi poletni bralci lahko do konca novembra 2020 majico in priznanje prevzamejo v knjižnici, kjer 
so oddali svoj bralni seznam, oz. v knjižnici, v katero so vpisani. O prevzemu so bili predhodno 

http://zarjamenart.blogspot.com/
http://www.poletavci.si/
https://www.nikskrlec.com/
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obveščeni po e-pošti. Poletavcem iz drugih držav ali krajev, kjer ni naše knjižnice, smo majice in 
priznanja poslali mentorjem dopolnilnega pouka slovenščine oz. na domači naslov.  
 
3. Rezultati v Mestni knjižnici Ljubljana 
Pol ure na dan je trideset dni med počitnicami bralo 593 Poletavcev, 25 izmed njih iz tujine 
(Nemčija, Italija, Bosna in Hercegovina), tri knjige pa je prebralo in svoje vtise na naši spletni 
strani zabeležilo 91 NajPoletavcev. 
 
Tabela 1: Število Poletavcev in NajPoletavcev v MKL po letih trajanja projekta 

Leto Število Poletavcev Število NajPoletavcev SKUPAJ 

2011 375 / 375 

2012 436 / 436 

2013 666 / 666 

2014 782 / 782 

2015 838 67 905 

2016 728 50 778 

2017 673 56 729 

2018 732 81 813 

2019 736 100 836 

2020 593 91 683 

 
V letu 2020 beležimo upad števila poletnih bralcev za slabo petino (18,3 %). Glede na bistveno 
manjši obisk knjižnic v poletnem času (manj priložnosti za spodbujanje mladih bralcev k 
sodelovanju, manj izposojenih knjig) je upad pričakovan, a manjši od pričakovanega. Zanimivo 
se nam zdi tudi, da se je zmanjšala razlika med spoloma in se delež obojih pri otrocih in mladih 
skoraj izenačuje. Možno se je povečalo število bralnih seznamov, oddanih po e-pošti (+82,3 %). 
 
4. Nagrade, glavna nagrajenca in donatorji 
V nagradnem žrebanju smo podelili dve glavni nagradi: 

- šotor za dve osebi, ki ga podarja podjetje Hervis, je prejel Poletavec Bor Mahnič 
Dobrovoljc, 

- bralnik, ki ga podarja založba Beletrina, je prejela NajPoletavka Beti Bandelj. 
Zaradi napovedane odpovedi zaključne prireditve nismo iskali večjega števila donatorjev, 
ampak smo se na njih obrnili le za najnujnejše: tisk promocijskega gradiva in darovanje glavnih 
nagrad. 
 
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. 
 
Pomembno vlogo pri izvedbi projekta imajo tudi učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini 
(Nemčija, Bosna in Hercegovina in Italija), šolski knjižničarji OŠ v lokalnem okolju in donatorji.  
 
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. Naročeno gradivo pošljemo po pošti na lastne stroške. Skrbimo za skupno promocijo 
in priskrbimo glavne nagrade za Poletavce. 
V letu 2020 smo za vse knjižnice pripravili:  

- enotno spletno stran, 
- plakate (B2 in A3), 

                                                      
5 Projekt Poletavci izvaja 16 knjižnic, NajPoletavci pa 9 knjižnic (knjižnice, označene z odebljenimi črkami).  
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- zgibanke (tiskane in v e-obliki za vsako knjižnico posebej z njihovimi kontaktnimi 
podatki),  

- balone in priponke,  
- majice za otroke in odrasle,  
- priznanja za otroke in mlade (v e-obliki),  
- škatle za zbiranje bralnih seznamov, 
- obrazec za poročanje, 
- pravila nagradnega žrebanja, 
- 16 glavnih nagrad ter 
- skupno poročilo o izvedbi.  

 
7. Skupni rezultati  
V vseh knjižnicah skupaj smo letošnjim Poletavcem in NajPoletavcem podelili 2.397 majic in 
priznanj (2.192 Poletavcev in 205 NajPoletavcev). V primerjavi z letom 2019 beležimo 5,5 
odstoten padec števila poletnih bralcev (2019: 2.538 poletnih bralcev, od tega 2.335 Poletavcev 
in 203 NajPoletavci). 
 
Tabela 2: Število vseh poletnih bralcev v knjižnicah po spolu in povprečje na posamezno enoto 

Knjižnica 
Št. 

enot 

Št. pol. Skupaj Povp.št. 
pol./eno

to 

Št. najpol. Skupaj Povpr. št. 
najpol./enot

o 

Ž M Ž M   

Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika  

2 46 49 95 47,5 10 9 19 9,5 

K. A. T. Linharta 
Radovljica 

11 77 76 153 13,9 6 8 14 1,3 

Knjižnica Brežice 3 33 22 55 18,3 0 2 2 0,7 

Knjižnica Črnomelj 2 18 16 34 17,0         

K. dr. Tončka Pretnarja 
Tržič 

1 30 22 52 52,0         

K. Jožeta Udoviča 
Cerknica 

4 124 82 206 51,5         

K. F. Balantiča Kamnik 4 40 32 72 18,0 6 2 8 2,0 

Knjižnica Litija 2 58 54 112 56,0 8 9 17 8,5 

Knjižnica Logatec 4 54 45 99 24,8 15 10 25 6,3 

Knjižnica Medvode 1 45 37 82 82,0 6 5 11 11,0 

K. Miklova hiša Ribnica 3 102 62 164 54,7         

Knjižnica Šentjur 5 65 31 96 19,2         

Lavričeva k. Ajdovščina 4 165 124 289 72,3 16 2 18 4,5 

Ljudska knjižnica Metlika 1 26 17 43 43,0         

Mestna knjižnica 
Ljubljana  

28 317 276 593 21,2 51 40 91 3,3 

Občinska knjižnica 
Jesenice 

8 27 20 47 5,9         

Skupaj  83 1.227 965 2.192 37,3 118 87 205 2,5 

Skupaj vseh poletnih 
bralcev 

2.397 

 
Največ Poletavcev je starih od osem do enajst let, največ NajPoletavcev pa trinajst in štirinajst. 
Razmerje med obema spoloma se v primerjavi z lanskim letom veča v prid fantom (2019: 
Poletavci: deklice 55 %, dečki 45 %, NajPoletavci: dekleta: 62 %, fantje: 38 %)  
 
8. Promocija v Mestni knjižnici Ljubljana (koordinacija projekta):  

- 2020-06-10 Deset let počitniškega branja. – Ljubljana, str. 32 
- 2020-06-12 Za Poletavce in NajPoletavce so dnevi poletnih počitnic tudi dnevi branja. – 

RTVSLO.si 
- 2020-07-14, Kako poleti do dobre knjige, Radio Ognjišče, Svetovalnica 
- 2020-07-30 Bralne novosti in branje za otroke in mlade med počitnicami. – RTVSLO.si  
- 2020-08-05 Opazili smo – Poletavci spodbujajo mlade poletne bralce. – 

MarketingMagazin.si 
Na projekt smo opozarjali: 

- na domači spletni strani in družbenih omrežjih MKL ter zaslonih v knjižnicah; 
- na spletnih in družabnih straneh: nekatere OŠ v Ljubljani in vse sodelujoče knjižnice, 

Udruzenje Slovenaca RS Triglav Banja Luka; 
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- s promocijskimi materiali MKL, ki smo jih delili v vseh knjižnicah, sorodnih zavodih; 
- osebno in elektronsko poslovnim partnerjem in morebitnim zainteresiranim 

organizacijam za sodelovanje ali doniranje. 
Posnetki, so dostopni na Youtubu oz. FB MKL: 

- Nik Škrlec vabi k Poletavcem 2020: https://www.youtube.com/watch?v=RW68wSq7kgU  
- Nik Škrlec & Gusar Berto: https://www.youtube.com/watch?v=IKQ_Y_mhD8I 
- Nik Škrlec & Blazno resno o …: https://www.youtube.com/watch?v=HkrPvZqepkY 
- Nik Škrlec & Pamet je boljša kot žamet: 

https://www.youtube.com/watch?v=Znh1_XQf8rQ 
- Nik Škrlec & Kurja polt: https://www.youtube.com/watch?v=cOmM-GcVJqA 
- Nik Škrlec & Košarkar naj bo: https://www.youtube.com/watch?v=NbGlXsSoKeo 
- Nik Škrlec & Asterix: https://www.youtube.com/watch?v=rbSonLBBwzY 
- Nik Škrlec & Nikec na počitnicah: 

https://www.facebook.com/102199463200378/videos/2631327517134755 
- Nik Škrlec & Kapitan Gatnik: 

https://www.facebook.com/102199463200378/videos/753454372148573 
- Nik Škrlec & Skrivnostna vila: 

https://www.facebook.com/102199463200378/videos/583365062346630  
- Nik Škrlec & Pet prijateljev:  

https://www.facebook.com/102199463200378/videos/581859685820451  
- Nik Škrlec opozarja na zaključek poletnega branja: 

https://www.facebook.com/102199463200378/videos/3429742710410225 
- Poletavci 2020_zaključek in nagrajenci: 

https://www.youtube.com/watch?v=6OL7DU4FWOI 
 
9. Kratka vsebinska poročila o izvedbi v posameznih knjižnicah 
 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika:  
Letošnje leto je bilo zaznamovano s koronavirusom. Kljub temu nismo opazili upada sodelujočih 
pri projektu. Zloženke so zainteresirani dobili v knjižnici, osebno v roke ali prek pripravljenih 
bralnih paketov. Organizirali smo tudi zaključno prireditev po navodilih NIJZ, ki je bila 25. 9. 
2020 v šolski telovadnici Kulturnega centra (v isti stavbi kot naša knjižnica). V gosteh smo imeli 
uličnega in cirkuškega umetnika Andreja Tomšeta s predstavo Po klobuk. Tudi tukaj je bil obisk 
glede na okoliščine odličen.  
Promocija: 

- lokalni časopis Nas časopis 
 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
Pri projektu smo tretje leto zapored. Lansko število smo ponovno podvojili, nabrali smo 212 
Poletavcev. 
Pred koncem šolskega leta smo se z vsemi šolami naših treh občin dogovorili  
(na cerkniško in rakovško šolo sem šla kar osebno, saj se je šolsko leto bližalo koncu), 
da bo poletavsko priznanje štelo kot ena prebrana knjiga za bralno značko v novem šolskem 
letu, kar se je izkazalo za dobro motivacijo za sodelovanje, ideja je bila zelo dobro sprejeta, kar 
izkazuje tudi številka. 
Že ob začetku smo zaradi koronavirusa sprejeli odločitev, da zaključne prireditve ne bomo 
organizirali in lokalnih ponudnikov ne bomo prosili za nagrade, saj so bili spomladi povečini 
zaprti in brez dohodka. Komisija za žrebanje, v sestavi Tine Maurer, Nevena Savič ter Anita 
Leskovec, koordinatorka in izvajalka akcije v cerkniški knjižnici, je na dan Franceta Bevka, dan 
Bralne značke ter dan Zlatih knjig, 17. septembra 2020, v prostorih nove čitalnice cerkniške 
knjižnice izžrebala nagrajence. Glavno nagrado je prejela Neva Korošec z Rakeka, dvajset 
ostalih nagrad, ki jih je prispevala KJUC, pa je sreča razdelila med bralce vseh enot knjižnice. 
Obvestilo o žrebanju in prevzemu nagrad, majic in priznanj smo s klasično pošto poslali vsem 
Poletavcem. Vtise z žrebanja smo objavili na spletni strani KJUC, na Facebook profilu posnetek 
žrebanja glavne nagrade. 
Promocija: 

- napovednik v Slivniških pogledih 
- članek za poletne Slivniške poglede – Branje je čudežno potovanje 
- spletna stran KJUC in Facebook profil knjižnice 
- oddan članek za oktobrsko št. Slivniških pogledov o zaključku Poletavcev 

https://www.youtube.com/watch?v=RW68wSq7kgU
https://www.youtube.com/watch?v=IKQ_Y_mhD8I
https://www.youtube.com/watch?v=HkrPvZqepkY
https://www.youtube.com/watch?v=Znh1_XQf8rQ
https://www.youtube.com/watch?v=cOmM-GcVJqA
https://www.youtube.com/watch?v=NbGlXsSoKeo
https://www.youtube.com/watch?v=rbSonLBBwzY
https://www.facebook.com/102199463200378/videos/2631327517134755
https://www.facebook.com/102199463200378/videos/753454372148573
https://www.facebook.com/102199463200378/videos/583365062346630
https://www.facebook.com/102199463200378/videos/581859685820451
https://www.facebook.com/102199463200378/videos/3429742710410225
https://www.youtube.com/watch?v=6OL7DU4FWOI
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Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 
Projekt smo izpeljali v knjižnici v Kamniku in v vseh njenih enotah: Komenda, Šmarca in Motnik. 
Za zaključno žrebanje smo povabili v goste Boštjana Gorenca Pižamo. 
Posnetek zaključka je dostopen na: 
https://drive.google.com/file/d/1Vd26pM-F3LWGHjgF-ZDax58RuWKELx9t/view?usp=sharing 
Promocija: 

- spletna stran knjižnice (KFBK) 
- FB profil knjižnice 

 
Knjižnica Litija 
Projekt smo zaključili pozno, ker so nas vključili v 2. Festival medgeneracijskega sodelovanja v 
občini Litija, ki pa je zaradi epidemiološke situacije odpadel. Kljub odpovedi prireditve na 
prostem, smo za mlade bralce organizirali predstavo Glumača, Teatra Cizamo, v dvorani KC 
Litija, z varnostno razdaljo in maskami, s popisom prisotnosti. Predstavo si je ogledalo manj 
Poletavcev kot bi si sicer, a so bili hvaležni za prizadevanja.  
Za NajPoletavca je nagrado prispevala Knjižnica Litija, Anže Cerovšek je prejel brezžične 
slušalke. 
Promocija: 

- krajevno glasilo Litije 
- Občan 
- Krajevne novice občine Šmartno pri Litiji 
- lokalna ETV Kisovec, ki je po novem lastnik krajevne ATV Signal Litija  

 
Knjižnica Logatec 
Projekt Poletavci smo tudi letos uspešno izpeljali. Številka Poletavcev je sicer precej padla, se 
je pa praktično podvojilo število NajPoletavcev, kar nas izredno veseli. Letos smo se tudi bolj 
angažirali pri pridobivanju lokalnih donatorjev, tako da je vsak (Naj)Poletavec tudi dobil še nekaj 
poleg majice in priznanja (kupon za sladoled, pijačo, tortico v lokalnih gostinskih obratih). Kljub 
spremenjenim razmeram zaradi Covid-19 smo se odločili, da prireditev izpeljemo. Ob vhodu v 
dvorano smo razdelili majice in priznanja ter otroke ustrezno z varnostno razdaljo posedli v 
dvorano. Na prireditvi je s predstavo Po klobuk nastopil Andrej Tomše. Po predstavi pa smo 
izžrebali še nekaj manjših nagrad ter glavni nagradi – šotor in polet v vetrovniku. Prireditve se je 
udeležilo okrog 80 Poletavcev/NajPoletavcev. Ob koncu so se vsi lahko posladkali s kefirjem, 
donacijo enega naših sponzorjev. 
Promocija: 

- Logaške novice (https://www.radio94.si/poletje-v-knjiznici-logatec-3)  
 
Knjižnica Medvode 
V letu 2020 je bilo v Knjižnici Medvode 82 Poletavcev in 11 NajPoletavcev. Vsi Poletavci in 
NajPoletavci so dobili priznanje, majico in tokrat tudi knjigo. Glavna nagrada za Poletavce je bil 
šotor za dve osebi, za NajPoletavce pa elektronske knjige, ki jih je podarila Založba Beletrina. 
Letošnje leto je zaradi situacije, povezane z novim koronavirusom, žal odpadla zaključna 
prireditev. To pa še ne pomeni, da so otroci ostali brez zasluženih nagrad! Ravno nasprotno. 
Letošnje leto je bilo še bolj bogato, saj so vsi, ki so oddali bralne sezname, poleg priznanja in 
majice prejeli tudi knjigo. V knjižnici pa smo izžrebali še nekaj drugih nagrad, ki so nam jih 
prijazno podarili različni donatorji (podjetja in založbe). Posnetek nagradnega žrebanja so si 
lahko ogledali na našem YouTube kanalu in FB profilu Knjižnice Medvode. Prispevek o projektu 
in žrebanje glavnih nagrad pa je za oddajo Novice med vodami posnela TV Medvode. 
Promocija: 

- YouTube kanal Knjižnice Medvode 
- Facebook portal Knjižnice Medvode 
- TV Medvode (Novice med vodami) 
- Glasilo Sotočje 

https://drive.google.com/file/d/1Vd26pM-F3LWGHjgF-ZDax58RuWKELx9t/view?usp=sharing
https://www.radio94.si/poletje-v-knjiznici-logatec-3
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PRILOGA 5:  Dostop do zakupljenih e-virov preko konzorcija COSEC 
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Dostop do zakupljenih e-virov preko konzorcija COSEC 
 
Strokovna komisija za knjižnično dejavnost pri Ministrstvu za kulturo je v letu 2019 predlagala, 
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. Predlog izhaja tudi iz 
rezultatov treh fokusnih skupin (OK, OOK in deležnikov sistema: MK, NUK, ZBDS – Sekcija za 
splošne knjižnice, ZSK), ki so bile izvedene za potrebe priprave Strokovnih izhodišč za 
spremembe izvajanja posebnih nalog OOK (2017). Udeleženci vseh treh fokusnih skupin so 
izrazili podporo konzorcijskemu nakupu e-virov, ker je nabava le-teh za posamezno OK 
običajno prevelik finančni in kadrovski zalogaj. Koristi konzorcijske nabave so videli v boljših 
pogajalskih možnostih, večji ponudbi in uporabi e-virov, pa tudi v boljših storitvah in promociji le-
teh. Predlagali so tudi, naj se centralna nabava za celotno Slovenijo izvaja preko konzorcija 
slovenskih knjižnic COSEC pri NUK, ob tem naj se višina potrebnih sredstev zagotovi za daljše 
časovno obdobje, in sicer v proporcih glede na število OK, število prebivalcev in dejansko 
uporabo e-virov po posameznih knjižničnih območjih. 
 
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 
pogajanje 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. Nova organizacija financiranja bi utrdila prejemanje 
sredstev za nakup e-virov s strani MzK, saj bi bila vključena in predvidena v NUK-ovem 
programu dela. Poleg tega bi bili uspešnejši pri pogajanju za cene naročnin pri ponudnikih e-
virov.  
 
Za organizacijo, izvajanje ter dolgoročno konzorcijsko nabavo e-virov je potrebno skleniti 
pogodbeno sodelovanje, ki bo zagotovilo dodatna sredstva in določilo vire financiranja 
konzorcijske nabave e-virov za splošne knjižnice, ter določilo specifikacijo e-virov, ki jih bo 
konzorcij lahko dolgoročno zagotavljal. 
 
Trenutno Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) v okviru konzorcija COSEC za OOK že 
zagotavlja naslednje e-vire za splošne knjižnice: 

• Press Reader 

• TAX-FIN-LEX 

• e-Books Public Library Collection 

• Encyclopedia Britannica Online Public Library Edition 

• EBSCOhost Research Databases - public library licence 
 
V trenutni fazi dogovorov so OOK določile, kateri so tisti e-viri, ki jih bodo ponujale vse 
slovenske splošne knjižnice (PressReader, en izmed pravnih virov), in kateri e-viri so zanimivi in 
uporabni za posamezna območja. 
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Načrt aktivnosti za začetek izvajanja razširjene storitve enakopravnega  

najema e-virov za vse splošne knjižnice (COSEC, 2020) 
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PRILOGA 6:  Poročilo o objavljenih spletnih zbirkah knjižnic Osrednjeslovenskega 

območja na portalu Kamra v letu 2020 
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Osrednja območna knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana 

 

Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 2020 
 

Območno uredništvo 

- Knjižnicam našega območja smo svetovali pri oblikovanju digitalnih zbirk, vnosu vsebin ter 
urejanju avtorskih pravic. 

- Udeležili smo se dveh sestankov (videokonferenc) regijskih urednikov (9. 6. 2020 in 9. 10. 
2020). 

- Pripravili in izvedli smo domoznanski natečaj Zgodbe mojega kraja, ki je potekal od 8. 
februarja do 1. septembra 2020. Prejeli smo 69 zgodb iz vse Slovenije. Žirija je izbrala 10 
najboljših, ki smo jih nagradili z nagradami, prispevanimi s strani donatorjev. Informacije o 
natečaju ter 10 nagrajenih zgodb smo objavili v obliki digitalne zbirke na portalu Kamra. 

Pridobivanje vsebin in partnerjev 

- Objavili smo 12 novic (od tega 10 v MKL), 18 digitalnih zbirk (od tega 11 v MKL) in 532 
multimedijskih elementov (od tega 231 v MKL).  

- Dopolnili smo 1 že obstoječo digitalno zbirko. 
- Dodali smo 2 partnerski organizaciji. 
 
Digitalne zbirke, objavljene v letu 2020: 
Mestna knjižnica Ljubljana 

1. Pavel Magdić (1870-1918), ustanovitelj trgovskega podjetja P. Magdić v Ljubljani Zbirka 
je nastala v okviru projekta Razvoj Ljubljane in obravnava znamenitega 
gospodarstvenika Pavla Magdića. 

2. Stavbno in umetno mizarstvo A. Rojina & Comp. iz Ljubljane: Anton Rojina od mizarja 
do politika Zbirka je nastala v okviru projekta Razvoj Ljubljane in obravnava življenje in 
delo Antona Rojine. 

3. Fran Krapeš, ustanovitelj ljubljanske Narodne kavarne Zbirka obravnava delo 
uglednega gospodarstvenika Frana Krapeša. Nastala je v okviru projekta Razvoj 
Ljubljane. 

4. Zgodbe mojega kraja: Kako smo nekoč preživljali počitnice Zbirka je nabor nagrajenih 
prispevkov natečaja za najboljšo zgodbo z domoznansko vsebino. 

5. Sprehodi po Ljubljanskem Posavju: Stožice Zbirka je nastala v okviru projekta Razvoj 
Ljubljane. Opisuje predel Ljubljane Stožice, razvoj šolstva v Stožicah, športno in 
glasbeno dogajanje, društva ter lokalne znane osebnosti. 

6. Sprehodi po Ljubljanskem Posavju: Ježica, Savlje in Kleče Zbirka je nastala v okviru 
projekta Razvoj Ljubljane. Opisuje tri predele Ljubljane – Ježico, Savlje in Kleče, z 
njihovimi posebnostmi in znamenitostmi ter lokalnimi znanimi osebnostmi. 

7. Sprehodi po Ljubljanskem Posavju: Črnuče Zbirka obravnava zgodovino Črnuč (šolstvo, 
gospodarstvo, župnijo, društva, znane gostilne). Nastala je v okviru projekta Razvoj 
Ljubljane. 

8. Sprehodi po Ljubljanskem Posavju, severnem predmestju slovenske prestolnice Zbirka 
je nastala v okviru projekta Razvoj Ljubljane in obravnava zgodovino in razvoj tega 
predela Ljubljane. 

9. Literatura v mestu 2020 Digitalna zbirka predstavlja vse tri dogodke iz cikla pogovornih 
večerov z literarno-domoznansko tematiko. 

10. Bavarski dvor v Ljubljani Zbirka obravnava zgodovino Bavarskega dvora v Ljubljani. 
Nastala je v okviru projekta Razvoj Ljubljane. 

11. Frančiškanska cerkev v Ljubljani Digitalna zbirka je nastala v okviru projekta Razvoj 
Ljubljane in obravnava zgodovino cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani. 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zgodbe-mojega-kraja-kako-smo-nekoc-prezivljali-pocitnice.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/pavel-magdic-1870-1918-ustanovitelj-trgovskega-podjetja-p-magdic-v-ljubljani.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/stavbno-in-umetno-mizarstvo-arojina-comp-iz-ljubljane-anton-rojina-od-mizarja-do-politika.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/stavbno-in-umetno-mizarstvo-arojina-comp-iz-ljubljane-anton-rojina-od-mizarja-do-politika.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/fran-krapes-ustanovitelj-ljubljanske-narodne-kavarne.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zgodbe-mojega-kraja-kako-smo-nekoc-prezivljali-pocitnice.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sprehodi-po-ljubljanskem-posavju-stozice.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sprehodi-po-ljubljanskem-posavju-jezica-savlje-in-klece.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sprehodi-po-ljubljanskem-posavju-crnuce.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sprehodi-po-ljubljanskem-posavju-severnem-predmestju-slovenske-prestolnice.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/literatura-v-mestu-2020.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/bavarski-dvor-v-ljubljani.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/franciskanska-cerkev-v-ljubljani.html
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Knjižnica Litija: 
1. Po šmarskih stopinjah dr. Slavka Gruma Digitalna zbirka, ki je nastala v okviru projekta 

Bilo je nekoč v našem kraju, opisuje voden literarni sprehod po Šmartnem pri Litiji.  
2. Milan Borišek – Kičo (1920-1950) Zbirka je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v 

našem kraju. Obravnava življenje jadralnega pilota Milana Boriška. 
 
Knjižnica Domžale 

1. Samotar iz Moravč – zadnji jamski človek Digitalna zbirka, ki je nastala v okviru projekta 
Bilo je nekoč v našem kraju, govori o puščavniku Janezu Mlinarju in krajih v bližini 
jame, v kateri si je našel zavetje. 

2. Limbarska gora Zbirka je posvečena hribu Limbarska gora nad Moravško dolino ter 
aktivnostim, ki tam potekajo. 

 
Knjižnica Medvode: 

1. Flancanje in flančniki v Smledniku Zbirka obravnava vaški vrt v Smledniku ter projekt 
izmenjave sadik. Nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

2. Zlatomašnik Tomaž Nagode in njegovi predhodniki v župniji Smlednik Zbirka je 
posvečena župniku, ki je v letu 2020 obhajal 50 let duhovništva, obravnava pa tudi 
njegove predhodnike. Zbirka je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika: 

1. Marjan Smrtnik: »Parne lokomotive so ostale moje sanje« Zbirka je nastala v okviru 
projekta Bilo je nekoč v našem kraju. Obravnava bogato zbirko modelov delujočih 
strojev, predvsem parnih lokomotiv, ter slik Marjana Smrtnika.  

 
Digitalne zbirke, ki so bile v letu 2020 dopolnjene: 

1. Zbirka starih razglednic Knjižnice Logatec (Knjižnica Logatec): 6 MME. 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

Izvedli smo usposabljanje vnosa vsebin na portal Kamra za novega vnašalca iz 
Osrednjeslovenske regije. 

Promocija 

- 597 objav na Twitter profilu Kamre @PortalKamra, 60 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, na Radiu Slovenija Prvi program, v glasilu Ljubljana 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 Storž na Radiu Slovenija Prvi program ter sklop intervjujev z nagrajenci 
natečaja v isti oddaji. 

 
Datum:  25. 1. 2021 Pripravila: Anja Frković Tršan 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/po-grumovih-stopinjah-sprehod-po-smartnem-pri-litiji-ob-70-letnici-smrti-dr-slavka-gruma.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/milan-borisek-kico-1920-1950.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/samotar-iz-moravc-zadnji-jamski-clovek.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/limbarska-gora-2.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/flancanje-in-flancniki-v-smledniku.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/duhovniki-zupnije-smlednik.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/marjan-smrtnik.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zbirka-starih-razglednic-knjiznice-logatec.html
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PRILOGA 7:  Poročilo natečaja »Zgodbe mojega kraja: spomini na praznovanja in 
običaje« 2020 
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Poročilo: Natečaj »Zgodbe mojega kraja: Kako smo nekoč preživljali počitnice« 2020 
 
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: Kako smo nekoč preživljali 
počitnice, ki je potekal od 8. februarja do 1. septembra 2020. Namenjen je bil vsem, ki so 
dopolnili 60 let in radi pišejo. Starejše smo povabili, da nam do 15. aprila 2020 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. Zaradi izrednih razmer smo rok oddaje prestavili na 1. septembra 
2020. Udeleženci so lahko sodelovali 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 septembru 2020 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), 

• Kristina Galun (Knjižnica Domžale), 

• Milena Glušič (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik), 

• Gašper Hudolin (Mestna knjižnica Ljubljana), 

• Nataša Oblak Japelj (Cankarjeva knjižnica Vrhnika), 

• Barbara Škerl (Mestna knjižnica Ljubljana). 
 
V času trajanja natečaja smo prejeli 69 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. 
 
Ker izvedba zaključne prireditve ni bila mogoča, smo razglasitev skupaj z utemeljitvami nagrad 
posneli ter posnetek 1. 9. 2020 objavili na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana. 
 
Prvo mesto: Elena Skok (Ljubljana) »Počitnice mojega otroštva«. Nagrada: nočitev z zajtrkom 
za 2 osebi v apartmaju Turistične kmetije Trebušak. 
 
Drugo mesto: Mihael Mihelčič (Komenda) »Enajsta šola na Pšati«. Nagrada: 2 celodnevni 
vstopnici za obisk Term Snovik. 
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Tretje mesto: Branko Lipnik (Horjul) »Mariborski otok«. Nagrade: 2 vstopnici za obisk 
Arboretuma Volčji Potok. 
 
Ostali nagrajenci, uvrščeni med deseterico, so prejeli paket naravne kozmetike podjetja Herba 
Slovenica (po naključnem vrstnem redu): 

• Primož Cunder (Ljubljana) »Kako sem preživel zimske počitnice daljnega leta 1961« 

• Kristina Bajec (Ljubljana) »Počitnice v Bohinju« 

• Jože Prednik (Ravne na Koroškem) »Kako smo nekoč preživljali počitnice« 

• Danijel Ferlinc (Sveta Ana v Slovenskih goricah) »Slavček več ne poje« 

• Anton Gričnik (Ljubljana) »Počitnice mojega otroštva« 

• Tatjana Leskošek Denišlič (Ljubljana) »Kako smo nekoč preživljali počitnice ali Naš kino 
paradiž« 

• Iva Potočnik (Ravne na Koroškem) »Kako smo nekoč preživljali počitnice« 
 
Natečaj so podprli: Arboretum Volčji Potok; Herba Slovenica; Kinodvor; Terme Snovik in 
Turistična kmetija Trebušak. 
 
Promocija 
Objave: 
2020-11-26 Upokojitev me je prerodila (Radio Prvi, Storž) 
2020-11-12 Družina mi je bila vedno v oporo (Radio Prvi, Storž) 
2020-10-29 Z mamo sva vedno brali isto knjigo, a videli drugačen film (Radio Prvi, Storž) 
2020-10-22 Pisanje mi je že od nekdaj v veliko veselje (Radio Prvi, Storž) 
2020-10-06 Na natečaju Zgodbe mojega kraja 69 zgodb (Dnevnik, str. 8) 
2020-07-30 Zapišite svoje počitniške spomine (Radio Prvi, Storž) 
2020-07-13 Zgodbe mojega kraja (Delo, str. 9) 
2020-03-20 Kako smo nekoč preživljali počitnice (KamničanKa, let. 5, št. 6, str. 15) 
2020-02-04 Zgodbe mojega kraja (Ona, št. 5, let. 22, str. 4) 
2020-02-04 Kako smo nekoč preživljali počitnice. (Delo, str. 10) 
2020-02-03 Kako so nekoč počitnikovali. (Dnevnik, str. 9) 
2020-02-02 Kako so nekoč počitnikovali. (Dnevnik.si) 
2020-02-00 Natečaj za najboljšo zgodbo (Ljubljana, št. 1, str. 28) 
2020-02-00 Natečaj za najboljšo zgodbo. Zgodbe mojega kraja – kako smo nekoč preživljali 
počitnice (Bukla, št. 152, str. 42) 
 
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 

• na Radiu Slovenija Prvi program.  
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PRILOGA 8:  Grafične predloge domoznanskih promocijskih stojal 
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  Občinske kronike so med 
najpomembnejšimi pričevalci 
zgodovine Slovenije v obdobju med 
obema vojnama, ko je doživljala 
svoje največje arhitekturne, 
kulturne, politične in socialne 
spremembe. 
  V Mestni knjižnici Ljubljana že 
od leta 2007 gradimo digitalno 
zbirko, začenši s projektom Kronike 
slovenskih mest, ki smo ga v 
letih 2008 in 2009 na nadgradili z 
digitalizacijo občinskih glasil občin 
osrednjeslovenske regije. Zajeli smo 
obdobje od zgodnjih petdesetih 
let do danes, kar predstavlja širok 
pregled občinskih delovanj na ravni 
lokalne samouprave, sam proces 
spreminjanja demokratične družbe, 
kakor tudi proces intenzivnega 
ekonomsko-gospodarskega 
napredka. 
  Zajeli smo tudi drugi del 
lokalno-zgodovinske publicistične 
dejavnosti občin – občinske 
zbornike. V letu 2012 smo zajeli 
kamniške, grosupeljske in vrhniške 
občinske zbornike, nadaljujemo z 
zborniki in zborniškim gradivom 
iz domžalskega, logaškega, 
cerkniškega, medvoškega in 
litijskega območja.
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  Občinska glasila so pomemben 
vir aktualnih novic iz odlomkov 
kulturnih prireditev, vzgoje, športa, 
političnega dogajanja in zgodb 
lokalne zgodovine.
  Mestna knjižnica Ljubljana in 
splošne knjižnice Osrednje Slovenije 
so z obširno digitalizacijo občinskih 
glasil izboljšale dostop do teh virov 
in poskrbele za njihovo ohranitev.  
  V zbirko smo vključili glasila 
občin osrednjeslovenske regije 
od povojnih časov do današnjih 
dni, kar nudi podroben pregled 
družbenozgodovinskih premikov 
tega obdobja skozi prizmo manjših, 
lokalnih zgodb in problemov.
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OOOOOOOOOOOOOOO

  V okviru digitalizacije starejšega 
gradiva smo v Mestni knjižnici 
Ljubljana zajeli publikacije iz naših 
zbirk, ki predstavljajo dragocenosti 
nacionalnega, kulturnega in 
raziskovalnega pomena. Poseben 
poudarek smo posvetili raritetam 
Slovanske knjižnice – kulturnim 
spomenikom, ki so bili izdani do  
leta 1800. 
  Zbrali smo tudi nekatere operne 
librete, ki so del zbirke redkih 
knjig Slovanske knjižnice. Vsi razen 
enega so bili izdani v Ljubljani, 
večinoma v italijanščini in nemščini, 
in predstavljajo redek in dragocen 
vpogled v umetniško dejavnost 
Ljubljane koncem 18. in v prvi 
polovici 19. stoletja. 
  Sklopu smo dodali še zbirko 
knjig Petra von Radicsa (1836-1912), 
slovenskega zgodovinarja in 
časnikarja, ki je s svojimi prispevki 
v nemškem jeziku v drugi polovici 
19. stoletja in prelomu v 20. stoletja 
objavil nekaj temeljnih študij o 
Kranjski deželi. Širši javnosti je bil 
znan kot »historiograf kranjski« in 
naslednik Valvasorja. 
  Zbirka vključuje tudi malce manj 
stare, a še zmeraj zelo zanimive 
publikacije o gospodarstvu in obrti 
na slovenskem v 18. in zgodnjem 19. 
stoletju. 

EEEEEEEEEEEEEEBEEEEEEEEEEEEEEEEEZGODBEZGODBEZGODBEZGODBEZGODBEZGODBE
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  Regijski spletni portal Kamra 
združuje digitalizirane vsebine 
lokalnega pomena, ki jih prispevajo 
slovenske splošne knjižnice ter 
druge sorodne kulturne ustanove. 
Vsebine so predstavljene kot 
zgodbe z besedili ter pripadajočimi 
digitaliziranimi objekti in 
metapodatki. Vsaka regija ima 
možnost, da izpostavi tiste vsebine, 
ki so za njeno področje pomembne, 
zanimive in značilne. Knjižnice 
osrednjeslovenskega območja 
tako na portalu Kamra objavljajo 
domoznansko obarvane vsebine, 
na primer predstavitve lokalnih 
znamenitih oseb, društev, podob 
kraja v različnih časovnih obdobjih, 
krajevnih znamenitosti ipd.



ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEEESTAREJŠAESTAREJŠA

OOOOOOOPERPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR

  Revije na svojih straneh in opremi 
predstavljajo zgodovino slovenske 
izvirne in prevodne literature, 
didaktike in pedagogike na 
Slovenskem, zgodovine slovenske 
ilustracije, ugankarstva in otroške 
glasbe.

Z digitalizacijo starejše periodike 
(periodike, ki je izhajala pred 
2. svetovno vojno) dodajamo 
svoj delež k ohranitvi slovenske 
knjižnične dediščine in sicer 
tistega izjemno dragocenega 
dela, ki predstavlja v vsaki kulturi 
začetke opismenjevanja in vzgoje 
posameznika.
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Trubarjeva hiša literature – poročilo za leto 2020 

 

 

1. PROGRAM IN ODPRTOST 

Na podlagi in v skladu z odredbami o ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 

je bila Trubarjeva hiša literature (v nadaljevanju THL) v letu 2020 odprta 63 dni. V času odprtosti je THL skušala 

slediti svojemu Programu dela 2020 in zasledovala cilj ustvarjanja raznolikosti in inovativnosti programskih vsebin, 

namenjenih različnim družbenim skupinam in vsem generacijam. Program THL je bil usmerjen v strateške cilje 

Mestne knjižnice Ljubljana (v nadaljevanju MKL) in je spodbujal njeno uveljavljanje kot središča kulturnega in 

intelektualnega življenja v Ljubljani. THL se je tudi v letu 2020 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. Del lastne produkcije 

literarnih oziroma z literaturo povezanih dogodkov je THL dopolnjevala s programi partnerskih organizacij in 

posameznikov.  

 

V prvem dvomesečju leta 2020 je program THL sledil predvidenemu letnemu programu ter zagotavljal vsebinsko 

ravnovesje med okroglimi mizami, strokovnimi predavanji in javnimi razpravami ter literarnimi branji in pogovori 

z avtorji. Prevešajoč v obdobje leta 2020, ko je bila odprtost THL pogojena z odredbami o ukrepih za obvladovanje 

širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), pa je postala programska ponudba THL okrnjena in se je 

usmerjala v organizacijo predvidljivega in izvedljivega programa.  

 

V THL smo v letu 2020 pripravili 92 (leta 2019: 297) različnih literarnih dogodkov, strokovnih predavanj, okroglih 

miz, glasbenih dogodkov, filmskih projekcij, gledaliških predstav, natečajev in tekmovanj. Postavili smo eno 

razstavo in izvedli 7 izobraževalnih delavnic, 4 tečaje in 1 vodenje za odrasle. Skupno število ur trajanja delavnic 

in izobraževanj za odrasle je bilo 248. V prostorih THL smo izvedli tudi 5 tečajev za otroke – število ur je bilo 172. 

Gostili smo tako domače kot tuje predavatelje, goste in sogovornike. Programsko smo sodelovali z založbami, 

stanovskimi društvi, organizatorji festivalov in drugimi kulturnimi ustanovami, najintenzivneje pa smo se vključili 

v projekte MKL (Mesto bere, Oddaj na natečaj v MKL, festival Bobri), v okviru katerih smo soorganizirali literarne 

in strokovne pogovorne večere ter delavnice. S 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 
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(Knjižnica za vse: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta) Strateškega načrta 2017–2021 MKL.  

 

Kot soorganizator smo sodelovali pri: izvedbi tečaja kreativnega pisanja – Leonora Flis; izvedbi festivala Bobri 

2020; izvedbi 7. mednarodnega kritiškega simpozija: Umetnost kritike – LUD Literatura; izvedbi programa Dagiba 

2020 – tečaj in delavnice za osnovnošolce. 

 

V obdobju od 1. 1. do 12. 3. 2020 je bilo v THL izvedenih 44 dogodkov za odrasle (28 literarnih dogodkov, 11 

strokovnih predavanj, 2 glasbeni prireditvi in 2 filmski predstavi), 9 izobraževanj za odrasle in 2 tečaja za otroke. 

 

V obdobju od 13. 3. do 31. 12. 2020 je bilo v THL izvedenih 47 dogodkov za odrasle (30 literarnih dogodkov, 7 

strokovnih predavanj, 6 glasbenih prireditev, 1 filmska predstava in 3 dogodki kategorije drugo), 2 izobraževanji 

za odrasle in 3 tečaji za otroke. Glavnina dogodkov (30 dogodkov) v tem obdobju je bila izvedena v virtualnem 

okolju: 24 dogodkov je bilo izvedenih izključno v virtualnem okolju, pri 6 dogodkih pa je bilo virtualno okolje le 

komplementarna različica udeležbe.  

 

V letu 2020 je dogodke v THL obiskalo 4.068 obiskovalcev in obiskovalk, od tega je bilo 2.621 takih, ki so se 

dogodkov udeležili v virtualnem okolju. Virtualni dogodki, ki so bili posneti tako, da omogočajo kasnejši vpogled 

in ogled dogodka (28 dogodkov), pa imajo od dneva objave in do konca koledarskega leta 2020 skupno 20.314 

ogledov. Dogodki v virtualnem okolju so postali tudi komunikacijski kanal, ki je presegel majhnost in težko 

dostopnost fizičnega prostora THL. V sled tega, da je fizični prostor THL omejen in da lahko sprejme le manjše 

število obiskovalcev, bodo virtualni dogodki tudi v prihodnje ostali sestavni del ponudbe programa THL in 

omogočali širitev publike. 

 

THL je po urniku odprta od torka do petka med 10.00 in 18.00 ter v času trajanja večernih prireditev, ki se zvečine 

pričenjajo ob 18.00 in zaključujejo ob 22.00. Tedensko delovanje THL je v povprečju ocenjeno na 50-urno 

odprtost. V letu 2020 je bila THL skupno odprta 63 dni oziroma 964 ur. V času med 13. 3. in 31. 8. 2020 ter med 

15. 10. in 31. 12. 2020 je bila THL zaprta.  

 

2. FINANCIRANJE 

Za nemoteno delovanje hiše, izvajanje programa in njeno vzdrževanje so bila THL v letu 2020 namenjena posebna 

sredstva MOL.  

 

3. DELOVANJE HIŠE 

THL je v letu 2020 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. 

 

Ponudbo programskih sklopov smo dopolnjevali tudi z dogodki, ki so nastajali v sodelovanju z našimi rednimi 
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programskimi partnerji, s katerimi tkemo tesne in produktivne vezi. S takšnim pristopom smo obiskovalcem v času 

odprtosti 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 2020 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 48 dogodkov in 

prireditev ter posnetke objavili na Facebook kanalu THL in YouTube kanalu MKL. Skrbno vzdržujemo FB profil THL, 

ki ima približno 7.700 (2019: 7300, 2018: 6.930 in 2017: 6.400) sledilcev in sledilk. Tudi v letu 2020 smo nadaljevali 

z uporabo 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 tudi v letu 2020 v svojo redno 

programsko dejavnost implementirala izhodišča Smernic za mlade (vodenje DS) v MKL in razpisala ter izvedla 

literarni natečaj (Oddaj na natečaj v MKL) kratke proze, haiku poezije, dramskega dela in stripa, ki je namenjen 

mladim v starostni skupini med 15 in 25 let. V okviru projekta Medijska pismenost za mlade, ki se je pričel izvajati 

v letu 2017, je bilo izvedenih 5 dogodkov. 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). THL je v času šolskih počitnic, ko je obisk THL okrnjen oziroma je THL zaprta, prostor 

namenila v uporabo zainteresiranim nevladnim organizacijam s področja vzgoje in izobraževanja. Programsko 

sodelovanje je potekalo z zavodom Dagiba, ki je na MOL prijavil projekt počitniškega varstva osnovnošolskih otrok. 

THL je v letu 2020 partnersko sodelovala pri izvedbi štirih počitniških dejavnosti. THL je začela intenzivneje 

prepoznavati izzive, ki so jih prinesli ukrepi za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), in 

se začela načrtno usmerjati v organizacijo različnih oblik dela in sprejemanja vsebin ter s tem postala gradnik 

koncepta spletnih dogodkov za celotno mrežo MKL (vodenje DS za načrtovanje spletnih dogodkov MKL).  

 

Pripravil: 

Rok Dežman, 

programski vodja Trubarjeve hiše literature 

 

                                                                   mag. Teja Zorko 

                                                                                                                             direktorica 
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Prireditve za odrasle 2020 

 

Dogodek Datum Naslov prireditve Izvajalec 
Število 

udeležencev 
Opombe 

Literarni dogodki 

14.01.2020 Literarni klub Koprivastih čarovnic Tatjana Plevnik 7  

14.01.2020 Jet Pack 17 Muanis Sinanović 10  

17.01.2020 Nova knjiga skozi kritiko Petra Koršič 17  

22.01.2020 
Zaščita otrok pred nasiljem in 
zanemarjanjem v Sloveniji 

Slovensko 
sociološko 
društvo 21  

23.01.2020 Literatura in popularna kultura  Sara Špelec 12  

23.01.2020 Pogovor z Alešem Bergerjem KUD KDO? 31  

24.01.2020 Prostor v/in pesmi Petra Koršič 17  

30.01.2020 Četrtkovci za radovedne Novi Zvon 17  

31.01.2020 Knjiga Twitov Bojan Dobovšek 21  

10.02.2020 Podarimo knjige 
Veleposlaništvo 
R. Avstrije 45  

11.02.2020 Literarni klub Koprivastih čarovnic Tatjana Plevnik 10  

12.02.2020 Kozjeglavka Zarja Vršič 21  

13.02.2020 Literatura in popularna kultura  Sara Špelec 17  

14.02.2020 Nova knjiga skozi kritiko Petra Koršič 21  

18.02.2020 Rdeči cikel X Nina Kremžar Rdeče Zore 18  

18.02.2020 Kaj delajo filozofi? 

Slovensko 
filozofsko 
društvo 27  

20.02.2020 Cerkev: Avgust Demšar Založba Pivec 17  

21.02.2020 Literatura v živo Petra Koršič 28  

24.02.2020 Preplet življenj Stojan Knez 14  

25.02.2020 Identitete na presečišču kriz 

Slovensko 
sociološko 
društvo 27  

25.02.2020 Literarno novinarstvo Leonora Flis 12  

27.02.2020 Četrtkovci za radovedne Novi Zvon 10  

27.02.2020 Pet obrazov poezije KUD KDO? 34  

28.02.2020 Nova knjiga skozi kritiko Petra Koršič 15  

03.03.2020 Dar osebe: Kocbek, Gosar, Kek Petra Koršič 20  

04.03.2020 Literarna krpanka 2020 
Literarna založba 
Maribor 10  

05.03.2020 Literatura in popularna kultura  Sara Špelec 16  

06.03.2020 Nova knjiga skozi kritiko Petra Koršič 17  

10.06.2020 

Preprosto enostavno čutim 
dogodek v virtualnem okolju 

Sandi Horvat, 
Rahela Hojnik 
Kelenc 93 

(17 fizično 
prisotnih + 
76 v živo), 
1070 
ogledov 
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17.06.2020 

Literatura in popularna kultura 
dogodek v virtualnem okolju 

Feri Lainšček, 
Sara Špelec 133 

(39 fizično 
prisotnih + 
94 v živo), 
2500 
ogledov 

08.07.2020 
Festival Pranger 
dogodek v virtualnem okolju KUD Pranger 261 

(11 fizično 
prisotnih + 
250 v živo), 
0 ogledov 

10.09.2020 The Etymology of the Word Jantar Marko Hrovat 6   

18.09.2020 Nova knjiga skozi kritiko  Petra Koršič 11  

24.09.2020 Četrtkovci za radovedne Novi Zvon 6  

24.09.2020 
Zaljubljenka / Zaljubljenica 
dogodek v virtualnem okolju Sara Špelec 87 

(11 fizično 
prisotnih + 
76 v živo), 
1112 
ogledov 

25.09.2020 Ad hoc: v živo  Petra Koršič 15  

25.09.2020 

Teden Luzofonije 2020: Jose Luis 
Peixoto 
dogodek v virtualnem okolju 

Društvo 
slovensko- 
portugalskega 
prijateljstva 35 

35 v živo, 
353 ogledov 

30.09.2020 
Pogovor s Suzano Tratnik 
dogodek v virtualnem okolju 

Društvo 
slovenskih 
literarnih kritikov 30 

(11 fizično 
prisotnih + 
19 v živo), 
426 ogledov 

02.10.2020 Ad hoc: v živo Petra Koršič 15  

03.10.2020 Ad hoc: v živo Petra Koršič 15  

07.10.2020 Transverzala Sara Špelec 11  

09.10.2020 Prostor v/in pesmi Petra Koršič 6  

13.10.2020 Literarno novinarstvo Leonora Flis 6 

Leonora Flis 
(150€) in 
Mitja 
Meršol 
(100€) 

14.10.2020 
Pogovor z Bronjo Žakelj 
dogodek v virtualnem okolju 

Društvo 
študentov 
psihologije 
Slovenije 150 

150 v živo, 
0 ogledov 

15.10.2020 Jet Pack: Marlon James Muanis Sinanović 6  

16.10.2020 
Virtualni večer svetovnih pravljic 
dogodek v virtualnem okolju 

Društvo 
Humanitas 38 

38 v živo, 
335 ogledov 

16.10.2020 
Nova knjiga skozi kritiko dogodek 
v virtualnem okolju Petra Koršič 33 

33 v živo, 
663 ogledov 

17.10.2020 
Ad hoc: v živo 
dogodek v virtualnem okolju Petra Koršič 102 

102 v živo, 
942 ogledov 

10.11.2020 
Literarno novinarstvo 
dogodek v virtualnem okolju Leonora Flis 179 

(32 Zoom + 
147 v živo), 
1545 
ogledov 

13.11.2020 
Na pesniškem tandemu 
dogodek v virtualnem okolju Petra Koršič 73 

(9 Zoom + 
64 v živo), 
829 ogledov 

20.11.2020 
Nova knjiga skozi kritiko 
dogodek v virtualnem okolju Petra Koršič 65 

(23 Zoom + 
42 v živo), 
299 ogledov 

25.11.2020 
Dialektika spola 
dogodek v virtualnem okolju 

Slovensko 
sociološko 
društvo 180 

(72 Zoom + 
108 v živo), 
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1150 
ogledov 

03.12.2020 
Umetnost kritike  
dogodek v virtualnem okolju 

Društvo literarnih 
kritikov 26 

(6 Zoom + 
20 v živo), 
99 ogledov 

04.12.2020 
Nova knjiga skozi kritiko 
dogodek v virtualnem okolju Petra Koršič 38 

38 v živo, 
395 ogledov 

11.12.2020 
Na pesniškem tandemu 
dogodek v virtualnem okolju Petra Koršič 81 

(21 Zoom + 
60 v živo), 
489 ogledov 

15.12.2020 
Literarno novinarstvo 
dogodek v virtualnem okolju Leonora Flis 219 

(58 Zoom + 
161 v živo), 
1160 
ogledov 

17.12.2020 
Pogovor z Matjažem Zupančičem 
dogodek v virtualnem okolju  

Društvo literarnih 
kritikov 37 

(6 Zoom + 
31 v živo), 
708 ogledov 

23.12.2020 

Azili: Eseji o socialni situaciji 
duševnih bolnikov in drugih 
zaprtih varovancev 
dogodek v virtualnem okolju 

Slovensko 
sociološko 
društvo 191 

(137 Zoom 
+ 54 v živo), 
615 ogledov 

Literarni dogodki 
– skupaj       2680   

Razstave 
04.02.2020 Razstava Timoteja Pavlina  Timotej Pavlin 0 

razstava do 
2.3.2020 

Razstave – 
skupaj       0   

Strokovna 
predavanja 

14.01.2020 Gaza in Veliki pohod vrnitve Nada Pretnar 18  

15.01.2020 
Duhovno vodstvo v Sloveniji nekoč 
in danes Marko Hren 17  

21.01.2020 Specifične učne težave 
Društvo Bravo 
MI! 45  

27.01.2020 120 letnica SFD 

Slovensko 
filozofsko 
društvo 35  

28.01.2020 Kako rast zavesti vodi v pogovor Viktorija Kos 37  

04.02.2020 
Feminizem, nacionalizem in 
družbena reprodukcija Antonija Todić 21  

07.02.2020 Filmska režija in scenaristika 
Maida Džinić 
Polak 31  

10.02.2020 Platon o ljubezni Klavdija Blažun 15  

19.02.2020 
Verski motivi v pravljicah Oscarja 
Wilda 

Milena Mileva 
Blažić 21  

26.02.2020 Zadnja plat #8 - Asterix Pia Nikolič 19   

03.03.2020 Avtobiografija in fikcija Alja Lobnik 14  

09.09.2020 

Pogovor o oblikah nasilja v družini 
– Ustavimo nasilje nad ženskami 
dogodek v virtualnem okolju 

Društvo Female 
Wave of Change 
Slovenija 26 

26 v živo, 
365 ogledov 

16.09.2020 
Poblisk v religiološko misel 
Hjalmarja Söderberga 

Nada Marija 
Grošelj 6  

01.10.2020 Aisthesis KUD KDO? 6  

20.10.2020 
Predstavitev Dialogov št. 9 
dogodek v virtualnem okolju Založba Aristej 63 

(15 Zoom + 
48 v živo), 
539 ogledov 

02.11.2020 
Ko sem pogledal skozi oči begunca 
dogodek v virtualnem okolju 

Društvo 
Humanitas 22 

22 v živo, 
237 ogledov 

16.12.2020 
Za Ludwiga III 
dogodek v virtualnem okolju Zavod 0.1 90 

(15 Zoom + 
75 v živo), 
611 ogledov 
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17.12.2020 
Za Ludwiga III 
dogodek v virtualnem okolju Zavod 0.1 110 

(30 Zoom + 
80 v živo), 
780 ogledov 

Strokovna 
predavanja – 

skupaj       596   

Glasbene 
prireditve 

05.02.2020 Free Forms: Trio 1724 
Zavod Smejmo 
se! 17   

07.02.2020 Od peta na glas Tantadruj 19   

03.09.2020 

Uvodni koncertni dogodek 
festivala Free Forms 
dogodek v virtualnem okolju 

Zavod Smejmo 
se! 31 

(11 fizično 
prisotnih + 
20 v živo), 
313 ogledov 

17.09.2020 Koncertno-pogovorni cikel Dueti Nina Novak 11  

08.10.2020 Koncertno-pogovorni cikel Dueti Nina Novak 11  

29.10.2020 
Koncertno-pogovorni cikel Dueti 
dogodek v virtualnem okolju Nina Novak 98 

98 v živo, 
934 ogledov 

19.11.2020 
Koncertno-pogovorni cikel Dueti 
dogodek v virtualnem okolju Nina Novak 82 

82 v živo, 
504 ogledov 

10.12.2020 
Koncertno-pogovorni cikel Dueti 
dogodek v virtualnem okolju Nina Novak 82 

82 v živo, 
752 ogledov 

Glasbene 
prireditve – 

skupaj       351   

Filmske 
predstave 

26.02.2020 To so gadje 
Erasmus pisarna 
UL 65   

28.02.2020 Hladna vojna Novi dijak 37  

08.10.2020 Poletje v školjki 
Erasmus pisarna 
UL 6   

Filmske in video 
projekcije – 

skupaj       108   

Drugo 

04.02.2020 Odprtje razstave Timoteja Pavlina Timotej Pavlin 27   

10.06.2020 Zbor Društva slovenskih založnikov Nataša Detič 12   

03.09.2020 Zbor Društva slovenskih založnikov Nataša Detič 10   

22.12.2020 

Zaključek projekta "Oddaj na 
natečaj" 
dogodek v virtualnem okolju 

Rok Dežman, 
Monika, Jeglič, 
Maja Šefman in 
Erika Marolt 76 

76 v živo, 
589 ogledov  

Drugo – skupaj       125   

SKUPAJ 
PRIREDITVE       3860   

 

Izobraževanje za odrasle 2020 

Dogodek Datum Naslov izobraževanja Izvajalec 
Število 

ur 

Izvajalec 
izobraževanja 0 - 

NE ali 1 - DA 
Število 

udeležencev 
zunanji notranji 

Vodeni obiski 
knjižnice 02.10.2020 Vodeni obisk THL Rok Dežman 2 0 1 20 

Vodeni obiski 
knjižnice – skupaj       6 0 6 151 

Tečaji (daljša 
izobraževanja, več 
srečanj za iste 
udeležence) 

06.01.2020 Tečaj klavirja Maja Matič 160 1 0 10 

03.02.2020 Filmska šola Revija KINO 12 1 0 10 

18.06.2020 
Tečaj kreativnega 
pisanja Leonora Flis 24 1 0 12 

10.09.2020 Tečaj petja Jelena Soro 14 1 0 10 



157 

Tečaji – skupaj       265 7 0 145 

Izobraževalne 
delavnice (krajša 
izobraževanja za 
različne 
udeležence) 

11.01.2020 
Delavnica dramskega 
pisanja Simona Semenič 4 1 0 12 

11.01.2020 Delavnica dramske igre 
Dramska šola 
Satirikon 8 1 0 10 

25.01.2020 
Delavnica dramskega 
pisanja Simona Semenič 4 1 0 10 

26.01.2020 Delavnica dramske igre 
Dramska šola 
Satirikon 8 1 0 10 

25.02.2020 Umetnikovanje besed 
Hestija - Hana 
Kokot 2 1 0 7 

29.02.2020 
Delavnica dramskega 
pisanja Simona Semenič 4 1 0 8 

 
08.03.2020 Delavnica dramske igre 

Dramska šola 
Satirikon 8 1 0 12 

Izobraževalne 
delavnice – 

skupaj    38 7 0 69 

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA    250 11 1 131 

 

Izobraževanje za otroke 2020 

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) 

01.02.2020 Delavnica stripa Strip Core 12 1 0 12 

17.02.2020 
Počitniški tečaj 
animacije Zavod Dagiba 40 1 0 20 

29.06.2020 
Počitniško varstvo - 
šola v kulturi Zavod Dagiba 40 1 0 15 

06.07.2020 
Počitniško varstvo - 
šola v kulturi Zavod Dagiba 40 1 0 15 

 
24.08.2020 

Počitniško varstvo - 
šola v kulturi Zavod Dagiba 40 1 0 15 

Tečaji – skupaj       172 5 0 77 

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA        172 5 0 77 

 

 

 


	0 UVOD
	1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
	2 FUNKCIJE KNJIŽNICE
	3 DOLGOROČNI CILJI MKL
	4 LETNI CILJI MKL
	5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
	5.1 Organizacija in interni akti
	5.1.1 Izvajanje strateškega načrta in interni akti
	5.1.2 Zakonodaja in interni akti knjižnice
	5.1.3 Strokovna dejavnost knjižnice
	5.1.4 Knjižnična mreža in prostor
	5.1.5 Odprtost knjižnic in dostopnost knjižničnih storitev

	5.2 Dejavnosti knjižnice
	5.2.1 Razvoj in območnost
	5.2.2 Upravljanje knjižnične zbirke
	5.2.3 Pridobivanje gradiva, bibliografska obdelava in zaščita gradiva

	5.3 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev
	5.3.1 Članstvo
	5.3.2 Obisk
	5.3.3 Izposoja gradiva
	5.3.4 Medknjižnična izposoja
	5.3.5 Posredovanje informacij in informacije o uporabi in poslovanju knjižnice
	5.3.6 Prireditve
	5.3.7 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov

	5.4 Izobraževanje
	5.4.1 Izobraževanje uporabnikov
	5.4.2 Učni center
	5.4.2.1 Izobraževanje zaposlenih v MKL
	5.4.2.2 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in druge strokovne javnosti
	5.4.3 Mentorstvo

	5.5 Domoznanska dejavnost
	5.6 Projekti
	5.7 Sodelovanje in promocija
	5.8 Sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih strokovnih telesih
	5.9 Bibliografija zaposlenih v MKL v 2020
	5.10 Knjižnica v medijih
	5.11 Nagrade in priznanja
	6 NASTANEK NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA
	7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ PRETEKLEGA LETA
	8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
	9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
	10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI
	11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE NA DRUGA PODROČJA
	12 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE
	13 POROČILO O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU, INVESTICIJAH IN NAKUPU OPREME
	13.1 Javna naročila
	13.2. Investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, DI in IKT
	14 ZAKLJUČEK
	Priloga 1: ODPRTOST KRAJEVNIH KNJIŽNIC MED LETOM IN POLETI
	Priloga 2: ZALOGA GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI GRADIVA)
	Priloga 3: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI GRADIVA)
	Priloga 3a: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (po UDK in krajevnih knjižnicah)
	Priloga 4: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – STROKA / LEPOSLOVJE)
	Priloga 5: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – ZA OTROKE / ZA ODRASLE)
	Priloga 6: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – NAČIN NABAVE
	Priloga 7: ODPIS GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI GRADIVA)
	Priloga 8: ČLANSTVO PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH
	Priloga 9: OBISK PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH
	Priloga 10: IZPOSOJA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH
	Priloga 11: ŠTEVILO REZERVACIJ IN NAROČIL V KRAJEVNIH KNJIŽNICAH
	Priloga 12: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA ODRASLE
	Priloga 13: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA OTROKE
	Priloga 14: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE
	Priloga 15: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA OTROKE
	Priloga 16: PREGLED SODELOVANJA POSAMEZNIH KNJIŽNIC, SLUŽB IN CENTROV
	Priloga 17: TEMATSKI SKLOPI
	Vsebinsko_in_financno_porocilo_OOK_2020.pdf
	Porocilo_OOK_vsebinsko_MKL_2020
	Porocilo_OOK_MKL_2020_priloga_1
	Porocilo_OOK_MKL_2020_priloga_2
	priloga_8_promocijski_rollupi

	naslovnica_LETNO_POROCILO_MKL_2020.pdf
	naslovnica_Porocilo_MKL_2018
	__LETNO_POROCILO_MKL_2018_finale_sprejeti popravki
	LETNO_POROČILO_MKL_2018_THL_sprejeti popravki




